
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2009, de 02 de outubro de 20091 

Dispõe sobre o Regulamento das Atividades 
Complementares dos Cursos de Química, nas 
modalidades de Licenciatura em Química e Química 
industrial 

 
REGULAMENTO ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DE QUÍMICA, NAS 

MODALIDADES DE LICENCIATURA EM QUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
I – CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 1º - As Atividades Complementares são obrigatórias a todos os alunos matriculados no curso de 
Química, nas modalidades de Licenciatura em Química e de Química Industrial.  

Art. 2º - A realização das Atividades Complementares é requisito para a conclusão do curso, 
sugerindo-se aos alunos a efetivação dessas atividades até um semestre antes da conclusão do 
curso.  

Art. 3º - Somente são aceitas Atividades Complementares realizadas durante a realização do curso. 

Art. 4º - As Atividades Complementares devem ser diversificadas, sendo definida carga horária 
específica máxima em cada tipo de atividade.  

Art. 5º - A carga horária total de Atividades Complementares, proposta para o curso de Licenciatura 
em Química é de 200 horas/aula e para o curso de Química Industrial é de 105 horas/aula.2 

Art. 6º - A Faculdade de Química oportuniza uma série de eventos para a integralização da carga 
horária proposta para as Atividades Complementares tais como: Semana Acadêmica, estágios 
curriculares não-obrigatórios, seminários acadêmicos, participação dos alunos em atividades de 
pesquisa e iniciação científica.  

Art. 7º - Os alunos também são estimulados a realizarem outras atividades de seu interesse, 
realizadas por setores da universidade (PRAC, PROGRAD, Pastoral Universitária) e atividades 
externas à Universidade, como participação em congressos e seminários, bem como realização de 
estágios não obrigatórios, entre outras. 

Art. 8º - O acompanhamento das Atividades Complementares é realizado a partir do aconselhamento 
de matrícula individualizada de cada aluno, sendo designado um professor-coordenador que 
acompanha e orienta o aluno na realização destas atividades.  

Art. 9º - Para fins de validação e registro das Atividades Complementares, o aluno deve encaminhar 
o comprovante de cada atividade realizada na Secretaria da Faculdade de Química, mediante 
protocolo.  

Art. 10º - O docente responsável pela análise dos processos de validação e registro das Atividades 
Complementares, designado pelo Colegiado, se necessário, pode contar com uma comissão 

                                                
1 Instrução Normativa aprovada pelo Colegiado da Faculdade de Química em 02 de outubro de 2009. 
2
 Essas cargas horárias atendem às Diretrizes Curriculares para os cursos de bacharelado e de licenciatura em 

Química (Resolução CNE/CES 8, de 11 de março de 2002) e a Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 
2002. 

 



constituída por professores da Faculdade de Química, Coordenadores de Curso e Supervisores de 
Monitoria para decisões sobre o aproveitamento das atividades.  

 

II - CRITÉRIOS PARA A VALIDAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS 

 

Art. 11º - Os critérios apresentados a seguir, aprovados pelo Colegiado da FAQUI, são utilizados 
para a validação de carga horária das Atividades Complementares: 

 
 Categoria No de horas Atividade Complementar 
I Ensino 02 h atividades = 1 h 

computada 
Monitoria em disciplina da Faculdade de 
Química. 

II Pesquisa 03 h atividades = 1 h 
computada 

Pesquisa de Iniciação Científica. 
(mediante relatório validado pelo 
orientador). 

III Estágio não obrigatório 10 h atividades = 1 h 
computada 

Estágio realizado na área de Química. 
(mediante relatório validado pelo 
responsável) 

IV Estágio não obrigatório 20 h atividades = 1 h 
computada 

Estágio realizado em área correlata ou afim 
à Química (mediante relatório validado pelo 
responsável) 

V 1 trabalho / 15 horas 
computadas 

Publicação de trabalho completo em anais 
de congressos ou revistas. 

VI 1 trabalho / 10 horas 
computadas 

Publicação de resumos em anais de 
congressos. 

VII 1 trabalho / 15 horas 
computadas 

Participação em eventos nacionais com 
apresentação de trabalho. 

VIII 

 
 

Participação em 
publicações e eventos 
com apresentação de 

trabalho
3
. 

1 trabalho / 45 horas 
computadas 

Participação em eventos internacionais 
com apresentação de trabalho. 

IX 1 evento / 5 horas 
computadas 

Participação em eventos científicos 
(congresso, simpósio, jornada,...) sem 
apresentação de trabalho e visitas técnicas. 

X 1 evento / 1 hora 
computada 

Participação em palestra, seminário e 
congêneres. 

XI 1 h curso / 1 h 
computada 

Cursos de extensão na área de Química ou 
correlata. 

XII 1 evento / 10 h 
computadas 

Participação em comissão na organização 
de eventos relacionados à FAQUI. 

XIII 

 
 
 
 

Extensão e Ação 
Comunitária 

1 ação / 5 h 
computadas 

Participação em ações comunitárias 
promovidas pela FAQUI. 

 

Art. 12º - O aluno deve realizar as suas Atividades Complementares em pelo menos três categorias 
distintas. 

Art. 13º - Nenhuma categoria de atividades pode, isoladamente, ser computada com mais do que 
50% da carga horária total prevista. 

Art. 14º - Compete ao aluno: 

I  - observar os termos desta resolução; 
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 Para a análise, Será considerado o conteúdo e não o título. 



II  - buscar, em caso de dúvida, o parecer do professor responsável ou da 
Coordenação das modalidades de cursos da Faculdade de Química, sobre a 
atividade na qual pretenda participar ou freqüentar; 

III - providenciar a documentação necessária à comprovação de sua participação 
nas atividades; 

IV - encaminhar à secretaria da Faculdade de Química, a documentação 
comprobatória de todas as atividades realizadas para fins de consulta e/ou 
aprovação nos termos deste documento, até o final de cada semestre letivo 
cursado. 

 

Art. 15º - As situações não previstas nesta Instrução Normativa serão examinadas pelo Colegiado da 
Faculdade de Química. 

 
 


