
 

PLANO DE ENSINO 
 

 
CURSO: Todos 
SÉRIE: Ultimo semstre letivo semestre 
TURNO:Noturno 
DISCIPLINA: Atividades Complementares 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 200 horas 
 
 

I – EMENTA 

 
As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam 
o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo 
a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mudo do trabalho e 
com as ações de extensão junto à comunidade. 
Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas técnicas, palestras, 
simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais e 
freqüência a peças teatrais e mostras cinematográficas, fazem parte das 
Atividades Complementares. 
 
 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 
Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela 
realização de atividades extra-curriculares obrigatórias, presenciais ou a 
distância. 
 
 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, humanista, 
crítica e reflexiva. 
Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais. 
Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 
problemas.  
Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão 
ética e humanista. 
Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais. 



IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. 
Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras. 
Visitas técnicas. 
Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários. 
Leituras: livros, artigos técnicos, atualidades. 
Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho 
comunitário. 
Freqüência em peças teatrais e mostras cinematográficas. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 
Discussões de temas. 
Visitas externas. 
Leitura de textos previamente indicados. 
Verificação de leitura. 
Palestras e cursos. 
Exibição de filmes e peças teatrais. 
 
 

VI – AVALIAÇÃO 

 
Atribuição de uma nota no decorrer do semestre letivo. 
 
 
 
Em anexo segue mais informações 
 

  



Anexo 

 

1- O que são as atividades complementares? 

 "As atividades complementares são componentes 

curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, 

de habilidades,  conhecimentos e competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do  ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade,  especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade (...)” 

 

 Serão consideradas atividades complementares as que o aluno possa vir a desenvolver 

dentro e fora da universidade, nos dias e horários os mais diversos, desde que não sejam 

sobrepostas aos seus horários normais de aula. Evidentemente, devem ser atividades 

voltadas à sua área profissional ou diretamente relacionadas à complementação de sua 

formação geral e, necessariamente, pertinentes ao seu curso. 

 

 O Coordenador do curso atuará, como tutor dos alunos do 1° semestre do curso 

orientando e controlando as Atividades em horário pré-aula. A cada atividade realizada, 

o coordenador lancará a mesma na ficha do aluno, mediante a apresentação da sua 

comprovação.  

Contudo, serão computadas somente as atividades realizadas no semestre letivo, 

respeitados os limites do calendário escolar. O Coordenador definirá o número de horas 

de cada atividade. O aluno que não atingir o total de horas até a data estabelecida ao 

final do semestre estará Reprovado, terá as horas já realizadas canceladas, devendo 

refazê-las no semestre seguinte. 

 

 

2- TIPOS DE ATIVIDADES 

 

a) Atividades de Extensão à Comunidade 

  São atividades que visam à integração do aluno e da Instituição com  a comunidade em 

questões ligadas à cidadania, saúde, educação, etc.  São consideradas Atividades de 

Extensão à Comunidade, entre outras, a participação voluntária em projetos que 

beneficiam a comunidade. 

 

b) Atividades Culturais e Esportivas 

 São atividades que visam o desenvolvimento do aluno inserindo-o em  sua cultura e 

desenvolvendo sua participação social.As atividades culturais e esportivas abrangem 

participações em exposições, feiras, peças teatrais, coral, competições esportivas, etc. 

 



 c) Atividades de Estudo e Pesquisa 

 São atividades de estudo e pesquisa a autoria ou co-autoria de  trabalhos apresentados 

em eventos científicos, publicações, relatórios de  pesquisa, apoio ao docente 

pesquisador do IESA,  participação em seminários, simpósios e congressos, grupos de 

estudo, etc.  

 

 d) Atividades Extra-Campus 

 As atividades desenvolvidas fora do IESA abrangem cursos,  palestras, conferências, 

workshops, visitas ligadas à área de abrangência  do curso, entre outras. 

 

 e) Atividades Internas 

  São atividades desenvolvidas no IESA, tais como palestras, vídeos,  seminários, 

cursos, semanas,   feiras, etc. 

 


