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CURSO DE DIREITO 

MATRIZ DE ATIVIDADES POR GRUPO 

GRUPO ATIVIDADES DESCRIÇÃO APROVEIT
AMENTO 
MÁXIMO 

 
1.Ensino 

São disciplinas extracurriculares que visam estimular o 
debate e o aprimoramento de temas curriculares com o 
objetivo de se especializar no estudo do tema. 

Até 150 

horas 

 

1.1 

 
Disciplinas oferecidas pelo 
instituto, mas não previstas no 
seu currículo pleno. 
 

 
Disciplinas ofertadas pelo 
Instituto, não inclusa na grade 
curricular do Curso de Direito 
 

 

72 horas 

 

1.2 

 
Cursos e/ou disciplinas 
realizadas em outras instituições 
desde que com anuência prévia 
do Instituto 
 

 

Disciplinas e/ou cursos 
realizados em outro IES, 
relacionadas ao curso de 
Direito. 

 

72 horas 

 

1.3 

 
Monitoria em disciplinas do 
curso de Direito  
 

 
Um semestre de exercício de 
monitoria no curso de Direito, 
com apresentação de relatório 
parcial e/ou final devidamente 
assinado pelo professor titular. 

 

90 horas 

 
2.  
EXTENSÃO  

 
A extenso universitária é uma forma de interação que deve  
existir entre a Faculdade\Universidade e a sociedade. 

Até 180 

horas 

 

2.1 

 
Participação em seminários, 
palestras, simpósios; 
congressos, conferências, 
encontros, curso de atualização 
e similares. Bem como 
participação em serviços e 
elaboração de pareceres 
técnicos e, ainda, em programas 
desenvolvidos por entidades 
governamentais ou não. 

 
Participação em eventos 
internacionais, nacionais, 
regionais/locais diretamente 
relacionados ao curso de Direito 

 

140 horas 

 

2.2 

 
Participação em ações de 
extensão promovidas pelo 
Instituto.  

Realização de ações de 
extensão, na área de Direito, 
promovidos pelo Instituto sendo 
acrescentado o valor 

 

90 horas 
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correspondente às horas de 
participação do aluno como 
organizador do evento. 

 

2.3 

Estágios Não-Obrigatório no 
Curso de Direito 
 
 
 
 

Realização de estágios não 
obrigatórios em áreas 
relacionadas à prática 
profissional do Curso de Direito 

 

90 horas 

 

2.4 

 
Disciplinas Extracurriculares 

Disciplinas extracurriculares 
oferecidas e/ou reconhecidas 
pela coordenadoria do curso . 

 

90 horas 

 

3. 

PESQUISA 

  
Visa estimular o corpo discente ao estudo de temas e/ou 
problemáticas com o intuito de que este possa elaborar novos 
conhecimentos (pesquisa), e assim divulgar o processo 
criativo a comunidade. 
 

Até 108 

horas 

 

3.1 

 
Iniciação Científica 
 

Inserção parcial em atividades 
de pesquisa, com apresentação 
de relatório devidamente 
assinado pelo professor, para 
efeito de apresentação 
(oral/escrita) em eventos de 
natureza científica com no 
mínimo 4 horas.  

 

30  horas 

 

 

Participação em atividades de 
estudo e pesquisa de um  
semestre a um ano de atividade 
de Iniciação científica, com 
apresentação de relatório 
parcial e/ou final devidamente 
assinado pelo professor. 

90 horas 

 

3.2 

 
Trabalhos publicados em 
periódicos, jornais, revistas ou 
publicação em anais. 

 
Publicação de trabalhos em 
periódicos, até 45 horas para 
cada um. 

 

90 horas 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:  
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- Os alunos, obrigatoriamente, deverão distribuir a carga horária das 
atividades complementares ( 216 horas)  em, pelo menos, dois dos 
grupos acima indicados.. ficando o mesmo condicionado a cumprir 
o mínimo de 04 horas num terceiro grupo. 
 
 
- Para a comprovação do cumprimento de cada categoria, o aluno 
deverá preencher o formulário de validação de atividades 
complementares anexando os respectivos documentos 
comprobatórios. A entrada da documentação, bem como o 
recebimento do formulário deverá ser feito junto ao NAE ( Núcleo de 
Atendimento ao Estudante) o qual encaminhará ao Coordenador do 
Curso para a  validação das Atividades Complementares. 
ALTERADO EM 19/02/2010 
 
 
 
 
Coordenador do Curso de Direito. 

http://www.faculdadersa.edu.br/
mailto:comunicacao@faculdadersa.com.br

