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 ENTENDA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

- O que são? 

As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 

privilegiando a complementação da formação social e profissional. O que caracteriza este conjunto de 

atividades é a flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de dedicação do estudante 

durante o semestre ou ano letivo, de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 492/2001. 

São exemplos de atividades complementares: participação em eventos internos e externos à instituição de 

educação superior, tais como: semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências, 

atividades culturais; integralização de cursos de extensão e/ou atualização acadêmica e profissional; 

atividades de iniciação científica, assim como de monitoria. 

 

- Objetivos 

Os objetivos das atividades complementares são: 

• Complementar os conteúdos que não estão previstos na grade curricular do curso e suas habilitações;  

• Reconhecer habilidades e competências dos estudantes adquiridas fora do ambiente acadêmico; 

• Estimular a prática de estudos e pesquisas independentes que auxiliem no aprimoramento profissional;  

• Contribuir para a formação do acadêmico; 

• Valorizar a participação em ações comunitárias e sociais. 

•  

- Número de horas a cumprir 

Você precisa apresentar ao final do seu curso, um total de 200 horas de atividades complementares 

validadas. 

 

- E se você não fizer? 

As Atividades Complementares não geram DP (dependência) como uma disciplina comum, mas 

CUIDADO: Elas são parte integrante dos requisitos básicos para você obter o diploma.   

 

- Posso fazer durante as férias? 

Serão consideradas atividades realizadas no período de férias, desde que estejam devidamente documentadas 

e os alunos, devidamente matriculados no curso.  
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- Como validar as Atividades Complementares? 

1. Consultar tabela com a LISTA ATIVIDADES COMPLEMENTARES da FAEP válida para 2019. 

2. PARA CADA ATIVIDADE, PREENCHER UM RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES FAEP e anexar comprovantes. Vide modelo válido para este semestre letivo.  

3. Após totalizar 200 horas, você deverá apresentar todos os Relatórios de Atividade preenchidos a caneta, 

no prazo estipulado pela FAEP, válido para aquele semestre. No momento da entrega você será informado 

da conferência e do número de horas validadas para cada atividade apresentada, portanto deverá imprimir a 

ficha de entrega em duas vias, sendo que uma ficará com a coordenação de curso e outra será devolvida para 

seu controle. 

4. A qualquer momento, você poderá tirar dúvidas sobre as Atividades Complementares diretamente com a 

coordenação do curso, através do e-mail: pedagogia@faculdadespaulistanas.edu.br 

mailto:pedagogia@faculdadespaulistanas.edu.br


      
 
 
 
 
 

 

 

FACULDADES DE EDUCAÇÃO PAULISTANA -    Rua Cordeiro da Silva, 165 – Parada de Taipas – São Paulo/SP 

 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO PAULISTANA 
Onde os talentos são descobertos! 

 
 

 

 

 
 

LISTA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - FAEP 2019 
 

COMPONENTE REQUISITOS 

HORAS ATRIBUÍDAS 
(Após justificativa e 

comprovação da 
participação do aluno) 

ATIVIDADES ARTÍSTICAS 
E CULTURAIS 

Participação autoral em atividades artísticas e culturais, tais 
como: teatro, exposições, shows, desde que apresentado o 

anexo com a comprovação de seu conteúdo afim com os 
conteúdos do curso; 

05horas cada 

VISITAS CULTURAIS 

Visitas em exposições de museus, bienais de arte ou design, 
em teatro, assistindo a peças, salas de música e espaços 

patrimônios culturais, parques, bibliotecas, centros culturais, 
desde que apresentado o anexo com a comprovação de seu 

conteúdo afim com os conteúdos do curso; 

05 horas cada 

ESTÁGIO 
EXTRACURRICULAR 

Ação específica por curso, desde que não seja o Estágio 
Obrigatório, previsto na matriz curricular, desde que 

apresentado o anexo com a comprovação de seu conteúdo 
afim com os conteúdos do curso. 

Até 50 horas TOTAL 

(LONGA METRAGEM OU 
CURTA METRAGEM – 

NACIONAIS OU 
INTERNACIONAIS) 

Preenchimento de relatório com resumo do filme e um anexo 
com a comprovação de seu conteúdo, desde que afim com os 

conteúdos do curso. 
05 horas cada 

CURSOS LIVRES 

Participação em cursos presenciais ou on-line e workshops 
que trabalhem conteúdos específicos do curso, desde que 

apresentado o devido certificado, com seu nome, que 
comprove sua participação. 

Até 50 horas TOTAL 

EVENTOS TÉCNICO-
CIENTÍFICOS, PALESTRAS 

E CONGRESSOS - 
OUVINTE 

Participação em congressos, simpósios e seminários 
profissionalizantes como ouvinte, desde que apresentado o 

certificado com a comprovação de seu conteúdo afim com os 
conteúdos do curso. 

05 horas cada 

VISITAS TÉCNICAS 

Visitas em estúdios, empresas, feiras e eventos relacionados 
ao Curso, desde que apresentado o anexo com a 

comprovação de seu conteúdo afim com os conteúdos do 
curso. 

05 horas cada 

TRABALHO VOLUNTÁRIO 
EM INSTITUIÇÃO DO 3º 

SETOR 

Ações voluntárias realizadas pelo aluno, desde que 
devidamente comprovadas pelas instituições beneficiadas. 

Até 50 horas TOTAL 

PARTICIPAÇÃO EM 
PROJETOS 

INSTITUCIONAIS 
ORIENTADOS PELA FAEP 

Participação em projetos institucionais vinculados à Faculdade 
e com orientação dos gestores ou professores da I.E.  

Até 50 horas TOTAL 

LEITURA DE LIVROS 
DIDÁTICOS E 

PARADIDÁTICOS 

Leitura com a apresentação de resenha crítica consonante 
com os objetivos do curso. 

05 horas cada 

 


