Anexo III da Resolução 003/13 – Cosepe de 26 de agosto de 2013

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE
DIREITO
O cumprimento das Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de DIREITO
da FADEP constituem condição obrigatória para a conclusão do Curso, e devem ser
cumpridas em conformidade com os termos desta Resolução.
As Atividades Acadêmicas Complementares estão classificadas em três eixos:
Atividades de Ensino, Atividades de Pesquisa e Atividades de Extensão.
Os acadêmicos do Curso de Direito deverão cumprir a carga horária das Atividades
Acadêmicas Complementares de acordo com a matriz curricular vigente no decorrer
do Curso.
As Atividades Acadêmicas Complementares encontram-se distribuídas conforme a
tabela que segue, computando-se as excedentes para fins de registro acadêmico.
TABELA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
ATIVIDADE DE ENSINO
Monitorias que atendam as normas
estabelecidas pela Res.023/01- COSEPE.
Demais monitorias
Projetos de ensino aprovados pelo
Colegiado do Curso de Direito.
Representação discente em Colegiado do
Curso, conselhos superiores e outros de
reconhecida relevância.
Curso de Língua Estrangeira
Viagens de estudos organizadas por
Instituições de Ensino Superior.
Disciplinas cursadas em cursos de PósGraduação da FADEP, ou de outras
instituições, durante o Curso de Direito ou,
se anteriormente, em até 3 (três) anos de
ingresso no curso.
Disciplinas cursadas em outros cursos de
graduação da FADEP, durante o curso de
Direito ou, se anteriormente, em até 3 (três)
anos do ingresso no Curso, devendo ser
disciplinas correlatas à área de ciências
sociais aplicadas.
Disciplinas/cursos
na
área
jurídica,
realizados durante o curso de Direito, com
frequência e aproveitamento, na modalidade
à distância.
Participação em atividades de júri, simulado
ou não.
Estágios não remunerados vinculados à área
jurídica.
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60
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60
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Declaração
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de
ou

Estágios remunerados vinculados à área
jurídica.
Disciplinas de Nivelamento (Obrigatória para
ingressantes em 2014)

ATIVIDADES DE PESQUISA
Participação em projetos de pesquisa ou
iniciação
científica,
aprovados
pelo
Colegiado do Curso de Direito.
Trabalhos publicados em periódicos de
reconhecida relevância: computa-se 5 horas
por resumo e 15 por artigo publicado.
Participação em eventos, com apresentação
de trabalhos: computa-se 15 horas por
comunicação oral ou pôster
dialogado e 10 horas por painel ou pôster.
Monografias produzidas para concursos ou
aquelas que não estejam inseridas nas
exigências curriculares do Curso de Direito.
Participação em grupos de estudos e
pesquisas.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Participação em projetos de extensão
aprovados pelo Colegiado do Curso de
Direito.
Eventos diversos (seminários, palestras,
conferências,
congressos,
semanas
acadêmicas, encontros nacionais, regionais,
cursos de extensão, atualização e similares,
etc.) promovidos pela FADEP, ou não, na
modalidade à distância.
Eventos diversos (seminários, palestras,
conferências,
congressos,
semanas
acadêmicas, encontros nacionais, regionais,
cursos de extensão, atualização e similares,
etc.) promovidos pela FADEP, ou não.
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