
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2020 
CURSO DE DIREITO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 
 
 
Art. 1º O cumprimento da carga horária de Atividades Complementares no Curso de Direito da               
FIED dar-se-á conforme o quadro abaixo: 
 
  
I. Atividades de Iniciação à Docência e à Pesquisa  
 

 
 
 
II. Eventos assistidos  
 

ATIVIDADE DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA 

LIMITE DE PONTUAÇÃO 

Monitoria  Declaração fornecida pelo   
FIED e relatório  

Até 30 horas  

Projetos de Pesquisa   
Institucional  

Declaração fornecida pelo   
professor e relatório  

Até 30 horas  

Organização de eventos   
científicos  

Cópia do certificado e    
relatório  

Até 45 horas  

Palestra e minicurso proferido    
em evento científico  

Cópia do certificado  Até 30 horas  

ATIVIDADE  DOCUMENTAÇÃO  
NECESSÁRIA  

LIMITE DE  
PONTUAÇÃO  
 

Participação em Congressos e    
Eventos Nacionais e   
Internacionais  

Cópia do Certificado e    
relatório.  

60 horas  

Participação em Seminários,   
Jornadas, Conferências,  
Minicursos  
até 20 horas e Palestras     
regionais.  

Cópia do certificado e    
relatório  

60 horas  

Participação como ouvinte em    
Defesa de Tese, Dissertação    
ou Monografias de   
Especialização e Graduação.  

Declaração do professor   
responsável pela banca e    
relatório  

20 horas  

Participação em Cursos   
Presenciais com carga horária    
mínima de 20 horas.  

Cópia do certificado e    
relatório.  

60 horas.  



 

 
 
III. Produção Científica  
 

 
IV- Vivência Profissional Complementar  
 

 
V- Atividade de Extensão  
 

Disciplinas cursadas em   
outros cursos e ou    
eletivas/optativas 

Histórico e ementas para    
caracterizar a aprovação e    
pertinência com o PPC do     
Curso 

40 horas 

ATIVIDADE  DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA  

LIMITE DE PONTUAÇÃO  
 

Artigo publicado em revista    
com Qualis reconhecido pela    
CAPES  

Cópia da capa da revista e      
artigo publicado ou carta de     
aceite  

60 horas  

Artigo publicado em revista    
sem Qualis reconhecido pela    
CAPES  

Cópia da capa da revista e      
artigo publicado ou carta de     
aceite  

40 horas  

Apresentação oral de   
Trabalhos Científicos em   
Eventos.  

Cópia do certificado e resumo     
do trabalho.  

60 horas  

Apresentação em pôster de    
Trabalhos Científicos em   
eventos (Colóquio / Banner de     
Estágio)  

Cópia do certificado e resumo     
do trabalho.  

60 horas  

ATIVIDADE  DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA  

LIMITE DE PONTUAÇÃO  

Realização de Estágios não    
curriculares  

Declaração do chefe imediato    
e declaração de um dos     
professores do NPJ 

60 horas  

Consultorias  Declaração do Professor   
supervisor e relatório  

30 horas  

Ministrar oficinas  Cópia com assinatura dos    
ouvintes com carga horária    
definida e relatório.  

60 horas  

Visita técnica (audiências,   
visitas guiadas ao fórum,    
sessões de tribunais e tribunal     
do júri e congêneres). 

Declaração do órgão   
competente.  

30 horas 

ATIVIDADE  DOCUMENTAÇÃO  
NECESSÁRIA  

LIMITE DE  
PONTUAÇÃO  
 

Cursos à distância  Cópia do certificado e    
relatório  

Até 90 horas  



 

 
Art. 2º O cadastro e o acompanhamento das atividades complementares pelo estudante são             
realizados online através do Sistema de Atividades Complementares, disponibilizado no          
seguinte link: (http://www.fied.edu.br/home > área do aluno > cadastro de atividades           
complementares). Para cadastrar as atividades, o estudante deverá observar os seguintes passos:  
 
I- Informar a classificação da atividade (conforme Grupos I a V do Artigo IV) e sua                
modalidade.  
II- Sobre a atividade: descrição breve da atividade, contendo as informações de carga horária,              
período de realização e local onde foi realizada.  
III- Informação complementar: registrar informações adicionais que julgar necessárias.  
IV Anexar documento comprobatório: inserir arquivo (formato PDF ou JPG) do documento            
comprovando participação na atividade.  
 
Parágrafo primeiro: A finalização do cadastro só será possível após o preenchimento dos passos              
anteriores.  
 
Parágrafo segundo: Caso seja necessário, a Gestão de Atividades Complementares poderá           
solicitar os comprovantes originais das atividades complementares inseridas no sistema ao           
estudante. Nesse caso, os comprovantes serão analisados pela Gestão e serão devolvidos,            
posteriormente. 
 
Art. 5º A exigência dos relatórios só valerá para os eventos que se realizarem a partir de 2021. 
 
Art. 6º Os casos omissos, serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de              
Direito.  
 
 
 
A presente resolução entra em vigor na data da publicação no site da FIED. 
 
Tianguá/CE, 26 de novembro de 2020. 
 
 
 

 
JÉSSICA TELES DE ALMEIDA, ME. 

COORDENADORA DO CURSO DE DIREITO/FIED 

Participação em projetos ou    
atividades de extensão a    
comunidade  

Declaração emitida pelo   
professor orientador +   
relatório  

Até 60 horas  

Grupos de estudo sob    
supervisão de professor  

Declaração emitida pelo   
professor orientador +   
relatório  

Até 30 horas  

Membro de Centro   
Acadêmico do Curso  

Declaração emitida pela   
instituição + relatório  

Até 60 horas  

Semana Acadêmica - FIED  Certificado de participação  Até 40 horas  
Avaliação da CPA - Semestral  Certificado de realização  Até 10 horas  



 

 
 


