
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURRÍCULO NOVÍSSIMO DO CURSO 

DE DIREITO DA FACULDADE FARIAS BRITO 

 
Dispõe acerca do regime das Atividades 
Complementares do Currículo Novíssimo 
(Grade 04) do Curso de Direito da Faculdade 
Farias Brito. 

 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1° – As Atividades Complementares do Currículo Novíssimo do Curso de Direito da 

Faculdade Farias Brito serão regidas por este Regulamento.  

 

Art. 2° – As Atividades Complementares são práticas acadêmicas obrigatórias que enriquecem 

a formação do acadêmico do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito, sendo o seu 

cumprimento indispensável para a obtenção do título de bacharel em Direito. 

 

Art. 3° – As Atividades Complementares do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito atendem 

aos seguintes objetivos: 

I – Enriquecer o processo de ensino-aprendizado; 

II – Privilegiar atividades de complementação da formação social, humana e cultural; 

III – Desenvolver atividades de cunho comunitário e relevante interesse coletivo; 

IV – Despertar o interesse dos acadêmicos por práticas voltadas à iniciação científica e 

tecnológica; 

V – Possibilitar ao acadêmico o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais 

para sua formação profissional; 

VI – Proporcionar aos acadêmicos um maior refinamento crítico acerca de temas jurídicos e 

afins; 

VII – Aprofundar o grau de interdisciplinaridade na formação acadêmica;  

VIII – Contribuir para o reconhecimento de aptidões individuais voltadas ao mercado de 

trabalho.  

 

Art. 4° – As Atividades Complementares devem estar relacionadas a conteúdos que estejam de 

acordo com o projeto pedagógico do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito, possibilitando 

o aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos em atividades curriculares e 

extracurriculares. 



 

 

DA COMPETÊNCIA DA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 5° – As atividades complementares serão desenvolvidas no âmbito da Coordenação de 

Atividades Complementares, respeitadas as competências da Coordenação do Curso de Direito 

da Faculdade Farias Brito. 

 

Art. 6° – A Coordenação de Atividades Complementares é parte integrante do corpo 

administrativo do Curso de Direito e será exercida por docente da instituição com, no mínimo, 

título de especialista, estando subordinada à Coordenação Acadêmica do Curso de Direito. 

 

Art. 7° – É competência da Coordenação de Atividades Complementares: 

I – Prever, planejar e realizar diretamente atividades complementares para os acadêmicos do 

Curso de Direito da Faculdade Farias Brito; 

II – Firmar convênios com instituições de qualquer natureza, desde que idôneas, para a 

realização ou o aproveitamento de atividades complementares pelos acadêmicos do Curso de 

Direito da Faculdade Farias Brito; 

III – Atribuir horas para as atividades complementares realizadas; 

IV - Autorizar o lançamento de horas cursadas em atividades complementares nos históricos 

acadêmicos dos participantes; 

V - Divulgar amplamente as atividades complementares a serem desenvolvidas pelos 

acadêmicos; 

VI – Adotar formas sistemáticas, específicas e alternativas de acompanhamento e avaliação 

das Atividades Complementares; 

VII – Analisar os projetos de iniciativa dos acadêmicos; 

VIII – Apreciar os requerimentos acadêmicos de cômputo de horas de atividades 

complementares desenvolvidas no âmbito da Faculdade Farias Brito ou em outras entidades.  

 

 

DO REGIME DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 8° – Este regime de Atividades Complementares do Curso de Direito da Faculdade Farias 

Brito se aplica a todos os acadêmicos que estiverem enquadrados na Grade Curricular 4 

(currículo novíssimo) do projeto pedagógico do curso e àqueles que optarem por tal regime. 



 

Art. 9° – As Atividades Complementares serão oferecidas na grade curricular das disciplinas 

obrigatórias a serem cursadas pelos acadêmicos, sendo identificadas no momento da 

matrícula pelo código JUSAC. 

§1° – A oferta das disciplinas de atividade complementar será feita mediante matrícula dos 

acadêmicos. 

§2° – Os acadêmicos deverão se matricular nas atividades complementares, 

preferencialmente, em correspondência ao semestre que irão cursar. 

 

Art. 10 – A carga horária mínima de atividades complementares a ser cumprida pelos 

acadêmicos é de 252 (duzentas e cinqüenta e duas) horas, distribuídas da seguinte forma: 

I – 36 (trinta e seis) horas mínimas obrigatórias em atividades de docência; 

II – 36 (trinta e seis) horas mínimas obrigatórias em atividades de pesquisa; 

III – 72 (setenta e duas) horas mínimas obrigatórias em atividades de extensão; 

IV – 72 (setenta e duas) horas mínimas obrigatórias em atividades de nivelamento; 

V – 36 (trinta e seis) horas obrigatórias a serem integralizadas ao histórico acadêmico em 

qualquer uma das 04 (quatro) diretrizes reconhecidas por este Regulamento. 

§1° – O cômputo das horas de que trata o inciso V deste artigo é de cumprimento obrigatório 

para a integralização das 252 (duzentas e cinqüenta e duas) horas de atividade complementar, 

sendo livre a escolha do acadêmico apenas a diretriz na qual serão cumpridas as horas. 

§2° – As horas de que trata o inciso V deste artigo deverão necessariamente ser computadas 

em uma única diretriz escolhida pelo acadêmico, ficando o fracionamento vedado 

expressamente. 

 

Art. 11 – Para atender a este regime de atividades complementares são ofertadas as seguintes 

disciplinas dentro da grade curricular 4 (currículo novíssimo): 

I – de docência: 

a) Docência I (Seminários Especiais), com carga horária de 36 (trinta e seis) horas; 

b) Docência II (Monitoria), com carga horária de 72 (setenta e duas) horas; 

II – de pesquisa: 

a) Pesquisa I (Resumos Estendidos), com carga horária de 36 (trinta e seis) horas; 

b) Pesquisa II (PPJ/PIC), com carga horária de 72 (setenta e duas) horas; 

III – de extensão: 

a) Extensão I (Responsabilidade Social), com carga horária de 72 (setenta e duas) horas; 



b) Extensão II (Ações Sociais Supervisionadas), com carga horária de 36 (trinta e seis) 

horas; 

IV – de nivelamento: 

a) Nivelamento I, com carga horária de 72 (setenta e duas) horas; 

b) Nivelamento II, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas; 

§1° – As disciplinas de Docência II (Monitoria) e Pesquisa II (PPJ/PIC) poderão ser cursadas em 

substituição, respectivamente, às disciplinas Docência I (Seminários Especiais) e Pesquisa I 

(Resumos Estendidos) para composição, em conjunto, da carga horária total mínima 

obrigatória destinada às suas correspondentes competências e da carga horária de que trata o 

inciso V do artigo 10 deste Regulamento.  

§2° – As disciplinas Extensão II (Ações Sociais Supervisionadas) e Nivelamento II só deverão ser 

cursadas se voltadas para a integralização das horas de que trata o inciso V do artigo 10 deste 

Regulamento. 

 

Art. 12 – As disciplinas de Docência II (Monitoria), Pesquisa II (PPJ/PIC), Extensão II (Ações 

Sociais Supervisionadas) e Nivelamento II poderão ter período de matrícula diverso da 

matrícula acadêmica. 

Parágrafo único – Para integralização da carga horária exigida nas disciplinas de que trata o 

caput deste artigo, deverá o acadêmico que requereu a matrícula extemporânea exercer a 

atividade por pelo menos 06 (seis) meses ou cumprir a carga horária definida pela 

Coordenação de Atividades Complementares. 

 

 

DA REALIZAÇÃO E DO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 13 – Os acadêmicos poderão desenvolver atividades complementares dentro das 

dependências da Faculdade Farias Brito ou em outras instituições, desde que realizem, a 

qualquer tempo, a respectiva matrícula, comprovem a efetiva participação e aprovação e 

atendam às demais exigências deste Regulamento. 

 

Art. 14 – São consideradas atividades complementares de docência: 

I – Programa de Monitoria Acadêmica ou Voluntária; 

II – Grupo de Estudo Supervisionado; 



III – Disciplinas de outro curso, cursada nesta ou em outra IES, na área de Direito ou afim, 

desde que comprovadamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC e que 

não tenha sido aproveitada como disciplina curricular; 

IV – Disciplina do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito, que tenha sido cursada além da 

integralização curricular. 

Parágrafo único – Para que sejam aproveitadas as horas de atividade complementar de que 

trata o inciso III deste artigo, é necessário o protocolo de requerimento específico junto ao 

DAA acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Histórico acadêmico da instituição em que a disciplina foi cursada; 

b) Plano pedagógico das disciplinas que o acadêmico deseja pedir o aproveitamento; 

c) Declaração de reconhecimento do curso pelo MEC. 

 

Art. 15 – São consideradas atividades complementares de pesquisa: 

I – Programa de Pesquisa Jurídica (PPJ) 

II – Programa de Iniciação Científica (PIC); 

III – Seminários Literários; 

IV – Secretariar um conjunto de 09 (nove) defesas de monografia, tese ou dissertação; 

V – Participação em curso, palestra, seminário, congresso ou similar que o acadêmico tenha 

comprovadamente participado, mediante entrega de resumo estendido; 

VI – Participação comprovada em programa de pós-graduação, com titulação expedida, desde 

que não tenha sido aproveitada como TCC; 

VII – Premiação em concurso de monografia ou similares na área jurídica; 

VIII – Apresentação pública de trabalho científico jurídico em congresso, seminário ou 

similares; 

IX – Publicação de trabalho científico jurídico em qualquer mídia; 

X – Publicação individual de livro jurídico ou de área afim. 

§1° – Para o aproveitamento das horas de atividade complementar de que trata o inciso IV, VII, 

VIII e IX deste artigo, serão atribuídas 36 (trinta e seis) horas. 

§2° – Para o aproveitamento das horas de atividade complementar de que trata o inciso V 

deste artigo, as horas correspondentes serão atribuídas pela Coordenação de Atividades 

Complementares. 

§3° – Para o aproveitamento das horas de atividade complementar de que tratam os incisos VI 

e X deste artigo, serão atribuídas 72 (setenta e duas) horas. 

 

Art. 16 – São consideradas atividades complementares de extensão: 



I – Núcleo de Assistência Jurídica Popular (NAJUP); 

II – Programas e Projetos de Responsabilidade Social desenvolvidos pela Faculdade Farias Brito 

ou em parceria; 

III – Desenvolvimento de projeto jurídico de iniciativa do acadêmico, de conteúdo de formação 

social ou assistencialista, voltado para comunidade, desde que mediante prévia apresentação 

e aprovação de plano pedagógico pela Coordenação de Atividades Complementares. 

 

Art. 17 – São consideradas atividades complementares de nivelamento: 

I – Turmas Especiais FFB; 

II – Curso Preparatório para o Exame da Ordem de Advogados (OAB); 

III – Curso Preparatório para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); 

IV – Estágio Supervisionado, desde que mediante prévia entrega do plano de estágio à 

Coordenação de Atividades Complementares e entrega dos relatórios de acompanhamento 

das atividades, conforme regulamentos específicos (Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade Farias Brito, Resolução n.° 01/2004 e Resolução n.° 01/2010).  

Parágrafo único – O aproveitamento da atividade complementar de que trata o inciso IV deste 

artigo somente ocorrerá se não tiver sido aproveitado como disciplina de estágio curricular 

supervisionado. 

 

 

DO CÔMPUTO DAS HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

Art. 18 – As atividades complementares diretamente ofertadas ou promovidas pela 

Coordenação de Atividades Complementares, Coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, 

Coordenação de Pesquisa ou Coordenação Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade Farias 

Brito terão as horas correspondentes lançadas nos históricos acadêmicos dos alunos 

participantes de acordo com os critérios mínimos de freqüência e avaliação, obedecendo a 

carga horária previamente estabelecida, sem necessidade de solicitação específica para o 

cômputo. 

 

Art. 19 – Para o cômputo das horas de atividade complementar que forem realizadas por 

instituição diversa da Faculdade Farias Brito, o acadêmico deverá protocolar junto ao 

Departamento de Assuntos Acadêmicos (DAA) requerimento específico por escrito, 

juntamente com documentos comprobatórios, nos quais estejam discriminados: 

I – conteúdo programático; 



II – atividade desenvolvida; 

III – período de realização; 

IV – carga horária; 

V – nota de avaliação, se for o caso; 

VI – instituição responsável. 

§1° – Os requerimentos serão avaliados pela Coordenação de Atividades Complementares, que 

poderá, mediante breve justificativa, indeferi-los caso não sejam considerados adequados ou 

seja insatisfatório o desempenho do acadêmico. 

§2° – Só serão computadas as horas de atividades complementares de que trata o caput deste 

artigo se tiverem sido realizadas durante o exercício da graduação no Curso de Direito. 

§3° – Para o cômputo das horas de atividade complementar de que trata o caput deste artigo, 

o acadêmico deverá atender aos requisitos mínimos elencados pelo artigo 18 deste 

Regulamento. 

 

Art. 20 – O pedido de matrícula para o aproveitamento das horas de atividades 

complementares relacionadas nos artigos anteriores, dependerá de prévia análise pela 

Coordenação de Atividades Complementares, que indicará o número de horas cabíveis e a 

disciplina correspondente para matrícula. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 21 – Os acadêmicos que desejarem migrar para este regime de atividades 

complementares deverão protocolar até o dia 29 de junho de 2012, junto ao Departamento de 

Assuntos Acadêmicos (DAA), requerimento específico por escrito. 

Parágrafo único - O deferimento do pedido de migração para este regime de atividades 

complementares ocorrerá em caráter irrevogável, não podendo o acadêmico alterar 

novamente sua escolha. 

 

Art. 22 – Os acadêmicos que não estão sujeitos a este Regulamento, mas que optarem por este 

regime de atividades complementares, deverão cursar mais uma disciplina opcional para 

integralização curricular. 

 



Art. 23 – Em razão da migração para este regime de atividades complementares, as horas já 

computadas para cada uma das diretrizes reconhecidas por este Regulamento, serão 

automaticamente convertidas para as disciplinas correspondentes. 

Parágrafo único – Poderão os acadêmicos optantes converterem as horas classificadas no 

Grupo V (Eventos Variados) em horas a serem integralizadas na disciplina Pesquisa I (Resumos 

Estendidos), desde que proceda com a entrega de relatório circunstanciado para cada uma das 

atividades desenvolvidas naquele grupo. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24 – As disciplinas de atividade complementar que apresentarem regulamento próprio 

obedecerão às disposições específicas nele constantes. 

 

Art. 25 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Atividades Complementares 

em conjunto com a Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito. 

 

Art. 26 – As disposições deste Regulamento entram em vigor no semestre letivo de 2012.1. 

 

Art. 27 – Este Regulamento não revoga o sistema de atividades complementares em vigor. 

 

 

Fortaleza – CE, 12 de janeiro de 2012. 

 

Larissa Maia Nunes 

Coordenação das Atividades Complementares 


