REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CURSO DE DIREITO
ANEXO II
TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CÓDIGO

ATIVIDADE

COMPROVAÇÃO

CARGA HORÁRIA
MÁXIMA

TIPO 1 – DISCIPLINAS E CURSOS

AC11

AC12

AC13

Disciplinas e cursos
extracurriculares
realizados fora do Curso
de Direito UNDB, em
instituição de ensino
superior com
reconhecimento oficial,
desde que tenham
pertinência com os
conteúdos programáticos
do Curso de Direito, a
critério da Coordenação
do Curso.

Atividades de monitoria,
estágio internos, entre
outras, efetuadas com ou
seu o auxílio de bolsas.

Cursos de aprendizagem
em língua estrangeira e o
aprimoramento da
capacidade de expressão
escrita e oral na língua
portuguesa.

Histórico Escolar ou
Declaração da Instituição
atestando a aprovação,
programa da disciplina e
bibliografia.

60h por semestre, até o
limite de 120h

Declaração do órgão
competente da Instituição
atestando a condição de
monitor, estagiário
interno, entre outras,
durante o semestre e a
apresentação de relatório
das atividades.

30h por semestre até o
limite de 60h

Declaração do curso
atestando matrícula e
aprovação no módulo ou
nível

20h por semestre/módulo,
até o limite de 60h

Relatório da pesquisa
realizada, com a
declaração do
pesquisador respectivo,
atestando a participação
e carga horária efetiva do
aluno.

Até 100h, a critério da
Coordenação do Curso

Cópia autenticada da
publicação

Até 100h, a critério da
Coordenação do Curso

Apresentação do trabalho
científico inscrito e
declaração da instituição
ou sociedade promotora
do concurso

10h por participação,
acrescido de 10h a 30h, em
caso de premiação nos três
primeiros lugares, até o
limite máximo de 60h

TIPO 2 – PESQUISA

AC21

AC22

AC23

Participação em projetos
de pesquisa de docente do
Curso de Direito da
UNDB ou, mediante
aprovação da
Coordenação do Curso,
em qualquer outra
espécie de projeto de
pesquisa.
Publicação de artigo,
ensaio, monografia, livro
ou similar, seja a obra
individual ou coletiva.
Participação em
concursos científicos
(monografias, artigos
científicos, papers etc).

TIPO 3 – EXTENSÃO

AC31

Participação em projetos
de extensão abertos à
comunidade em geral,
patrocinados ou não pela
UNDB, desde que
aprovados pela
Coordenação do Curso

AC32

Monitoramento de cursos
de extensão abertos à
comunidade em geral,
patrocinados ou não pela
UNDB

Certificado emitido pela
Coordenação do Curso,
com assinatura do
professor responsável
pelo projeto e
apresentação de relatório
das atividades realizadas.
Certificado emitido pela
Coordenação do Curso,
com assinatura do
professor responsável
pelo projeto e
apresentação de relatório
das atividades realizadas.

Até 80h, a critério da
Coordenação do Curso

Até 80h, a critério da
Coordenação do Curso

TIPO 4 – EVENTOS E OUTROS
AC41

Participação em
seminários, simpósios,
conferências, congressos,
oficinas de trabalho e
similares.

AC42

Participação como
conferencista,
palestrante, mediador ou
debatedor em eventos
jurídicos

AC43

Organização de eventos
jurídicos

AC44

Apresentação de trabalho
em seminários, simpósios,
conferências, congressos,
oficinas de trabalho e
similares, versando sobre
temas ligados ao curso, a
critério da Coordenação
do Curso

Declaração ou
Certificado de
participação.
Declaração ou
Certificado de
participação no evento na
condição de conferecista,
palestrante, mediador ou
debatedor.
Declaração da instituição
ou sociedade responsável
pelo evento.

20h por evento, até o
limite de 100h

2h por participação, até o
limite de 40h

5h por evento organizado,
até o limite de 50h

Cópia do trabalho
apresentado e declaração
ou certificado da
apresentação, emitido
pelo organizador do
evento

15h por trabalho, até o
limite de 60h

AC45

Assistência a defesa de
dissertações de mestrado,
teses de doutorado,
trabalhos de conclusão do
Curso de Direito da
UNDB e bancas de
seleção de professor.

Apresentação de relatório
sobre o evento, com a
assinatura do Presidente
da Banca.

2h para assistência de
defesas de dissertações de
mestrado, trabalhos de
conclusão do Curso de
Direito da UNDB e bancas
de seleção de professor e
4h para assistência de
defesas de teses de
doutorado, até o limite, em
qualquer caso, de 60h

AC46

Participação em
atividades decorrentes de
intercâmbio ou convênio
internacionais

Declaração da instituição
onde foi realizado o
intercâmbio, mencionado
o período de sua
realização.

Até 50h por participação,
até o limite de 100h

TIPO 5 – PRÁTICA JURÍDICA EXTRACURRICULAR
AC51

Estágio extracurricular
realizado em instituições
conveniadas com a UNDB

Declaração da instituição
informando a condição de
estagiário, o horário do
estágio, além de relatório
das atividades

30h por semestre, até o
limite de 60h

desenvolvidas no
semestre.

AC52

AC53

AC 54

Participação em
programas de assistência
jurídica, que não
configurem estágio
extracurricular.

Participação em
atividades forenses reais e
simuladas.
Participação em
atividades relacionadas às
carreiras jurídicas e ao
cotidiano dos operadores
do Direito, promovidas
pelo Curso de Direito da
UNDB, a critério da
Coordenação do Curso.

Declaração ou
Certificado de
participação no
programa e apresentação
de relatório.

20h por semestre e por
programa, até o limite de
80h

Declaração do professor,
certidão ou cópia da ata
da sessão, assinada pela
autoridade responsável
pela atividade.

2h por atividade, até o
limite de 30h

Certificado expedido pela
Coordenação do Curso de
Direito da UNDB.

Até 4h por semestre

TIPO 6 – REPRESENTAÇÃO ACADÊMICA
AC61

AC62

Exercício de cargo de
representação estudantil
em entidade nacional,
regional ou estadual.
Exercício de cargo de
representação estudantil
nas turmas, e nas demais
instâncias da UNDB.

Ata de posse

20h por ano, até o limite
de 40h

Declaração do Presidente
do Colegiado ou da
Coordenação do Curso de
Direito

10h por semestre, até o
limite de 40h
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