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ESCLARECIMENTOS E DICAS -  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
2019/1_Pedagogia 

 
As Atividades Complementares (AC) atendem ao Parecer n° 776/97 da CES, que 

trata das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação, aprovado em 03/12/1997. 
 
Este regulamento apresenta um conjunto de orientações normativas referentes 

à realização das Atividades Complementares. 
 
Você já deve ter se perguntado sobre a finalidade da Atividade Complementar. 

Este texto visa sanar as suas dúvidas com relação ao exercício das Atividades 
Complementares, suas normas e objetivos principais. 
 

 As Atividades Complementares têm como objetivo ampliar a formação e a 
vivência acadêmica dos alunos, favorecendo práticas de autoaprendizagem e auto 
estudo. Isso significa cultivar na sua vida acadêmica práticas de autonomia profissional 
e intelectual, bem como gerar conhecimentos teórico-práticos por meio de atividades 
de pesquisa e extensão e conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora 
do ambiente escolar, bem como experiências profissionalizantes julgadas relevantes 
para a área de formação. 

 
 A matriz curricular do seu curso prevê carga horária destinada à realização das 

atividades complementares, de natureza científica, social, cultural, acadêmica e 
profissional, que devem ser obrigatoriamente cumpridas no período de integralização 
do curso.  

 
A carga horária total das A.C (Atividades Complementares) está definida nas 

matrizes curriculares dos cursos de graduação, aos quais se aplica, e deve ser cumprida 
durante o curso.  

 
O curso de Licenciatura em Pedagogia realiza 200 horas de Atividades 

Complementares. 
 

 Você deve realizar suas Atividades Complementares se orientando sempre 
através da Ficha de Controle de Entrega e Convalidação de Atividades 
Complementares, disponibilizada em anexo a esta comunicação. Você deve preencher 
com seus dados (Nome, E-mail, RA, Curso, data de entrega e série e preencher também 
o número de atividades realizadas, ficando a cargo do Coordenador(a) do seu curso 
convalidar as mesmas através da análise dos comprovantes.  

 
Cada atividade realizada deve conter um Relatório de Atividades, cujo modelo 

também esta em anexo a esta comunicação. Os Relatório de Atividades devem ser 
elaborados pelo aluno, descrevendo a(s) atividade(s) desenvolvidas e apresentando um 
breve comentário crítico e as contribuições para sua formação pessoal e profissional. 
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A carga horária total das Atividades Complementares deve ser cumprida em pelo 
menos quatro categorias discriminadas a seguir.  

 
Importante: As entregas dos comprovantes, bem como da Ficha de Controle de 

Entrega e Convalidação de Atividades Complementares, e os Relatórios de Atividades 
devem ser colocados em um envelope de cor parda, contendo capa (padrão, em anexo 
a esta comunicação) a ser colocada na frente do envelope. 

 
Atividades que podem ser realizadas como Atividade Complementar 

 
1- Cursos Livres - Atividades Científico-Acadêmicas 

 
A finalidade das mesmas se concentra na realização de cursos livres, de 

extensão, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, conforme a tabela abaixo. 
 

Dica: Os sites abaixo são interessantes para a realização de Atividades Científico 
Acadêmicas. Verifique: 

 
http://www3.veduca.com.br/, 
http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx 
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos 
http://www.learncafe.com/cursos-
online/educacao/pedagogia?order=date&filter=free 
https://cursos.novaescola.org.br/cursos 
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Confira também o curso da BMF Bovespa, veja as datas no site 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/a-bmfbovespa/visitas-a-bolsa/visitas-a-
bolsa.aspx?idioma=pt-br 

 
 
 

2- Atividades artísticas e culturais - Atividades Socioculturais 
 

Atividades socioculturais podem ser realizadas ao se assistir filmes, peças 
teatrais, apresentações musicais, participação como voluntário em Campanhas de Ação 
social ou mesmo a realização de uma resenha sobre um livro associado ao seu curso.  

Um site interessante para conferir a agenda sociocultural da cidade de São Paulo 
é o https://catracalivre.com.br/sp/.  Outros sites interessantes para verificar agendas 
socioculturais são http://culturabancodobrasil.com.br/portal/sao-paulo/ , 
http://www.mis-sp.org.br/ , http://masp.art.br/masp2010/ , 
www.fabricasdecultura.org.br/fabrica/brasilandia , ccj.prefeitura.sp.gov.br , 
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/espaco/564/, 
http://comunidadequilombaque.blogspot.com/p/programacao.html, 
https://www.sampaonline.com.br/cultura/local.php?id=2514 , https://m.sescsp.org.br , 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bi
bliotecas_a_l/britobroca/ 

  
Seja você deseja ser voluntário, inscreva-se no http://www.voluntariado.org.br/ 
 

 
 

 
3- Atividades de Prática Profissional 

 
Entre as Atividades de Prática Profissional destacam-se estágios não 

obrigatórios, monitorias e docência em mini-curso, palestra ou oficina junto a 
comunidade. 

 
Sugestão: Cadastre seu curriculum nos sites de empregabilidade. 
 
http://www.ciee.org.br/portal/index.asp 
https://www.nube.com.br/ 
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Estas são as orientações sobre como realizar a sua Atividade Complementar.  
Sigo a disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Abraços,   
Profa. Camila Lapa Ferreira 
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