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As Atividades Complementares (AC) integram a parte flexível dos currículos dos cursos 
ministrados por esta Instituição de Ensino Superior (IES), sendo o seu integral 
cumprimento obrigatório para a obtenção do diploma de graduação. São objetivos das AC 
promover a diversidade e enriquecer a formação pessoal e profissional do aluno, durante a 
graduação, por meio da sua participação em eventos essenciais à sua formação 
profissional e pessoal, visando à sua autonomia e atuação ética. 
 
Art. 1º As AC, coordenadas pelos coordenadores dos cursos ministrados nesta Faculdade 
Instituto Paulista de Ensino - FIPEN, compõem as seguintes atividades: 
 

ITEM ATIVIDADES COMPLEMENTARES CH 
MÁXIMA 

I Disciplinas extracurriculares oferecidas FIPEN. 80 

II Projetos iniciação científica e de pesquisa aprovados pela FIPEN e 
orientados por docente da Faculdade. 

80 

III Programas de extensão sob orientação de docente da FIPEN. 80 

IV Cursos de extensão na área de interesse do curso ou de atualização 
cultural ou científica. 

80 

V Monitoria. 80 

VI Eventos diversos na área do Curso e visitas orientadas. 40 

VII Cursos de idiomas. 40 

VIII Cursos na área da computação e da informática. 40 

IX Participação em atividades extracurriculares de assistência ou 
assessoria, na área do Curso, à população carente, ou de baixa renda, 
diretamente ou por intermédio de associações, ONG’s ou sindicatos, 
mediante comprovante endereçado à FIPEN. 

40 

X Estágios extracurriculares. 80 

XI Atividades de voluntariado. 40 

XII Programas de atualização de conteúdos de formação profissional 80 

XIII Projetos desenvolvidos com as parcerias/convênios 40 

 

§ 1º As cargas horárias máximas a serem validadas, por atividade, são as mencionadas na 
coluna acima.  
 
§ 2º O cumprimento da carga horária total das AC deve ser realizado durante o curso, 
conforme abaixo: 

Cursos Número de semestres Carga horária das AC 

Bacharelado e Licenciatura 8 200 horas 

Graduação Tecnológica 4 e 6 100 horas 

 
§ 3º Cabe aos coordenadores orientarem o aluno em relação à frequência e certificação 
das atividades.  
 
Art. 2º As AC devem atender às seguintes normas gerais: 
I – Para validação, são consideradas disciplinas extracurriculares as disciplinas oferecidas 
pela FIPEN ou por outras IES, fora do horário das aulas e cujo conteúdo não esteja 
integralmente contemplado por nenhuma disciplina do currículo; 
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II - As disciplinas de áreas afins, pertencentes aos demais cursos da Faculdade ou de 
outras IES, são consideradas disciplinas extracurriculares; 
III - A validação das AC é responsabilidade do coordenador. 
 
Art. 3º Cabe ao aluno comprovar, junto à Coordenadoria do Curso, a sua participação nas 
atividades previstas no art. 1º. 
Parágrafo único. Compete ao coordenador encaminhar à Secretaria as comprovações das 
atividades de que trata este artigo. 
 
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica da IES. 
 
Art. 5º. Este regulamento aplica-se a todos os alunos da FIPEN. 
 
Art. 6º Este regulamento entra em vigor na data de autorização do primeiro curso de 
graduação e credenciamento da Faculdade, devendo, semestralmente, serem revistos os 
itens das atividades complementares. 
 
 
      
 
 
 


