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3. REGRAS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS BACHARELADOS EM 

QUÍMICA DA UNIFESP (Integral e Noturno – Química Industrial) 

 

O presente instrumento regulamenta as normas para 

exercício e validação das Atividades Complementares de 

Curso para a graduação em Química pela Universidade 

Federal de São Paulo, Campus Diadema. 

CONSIDERANDO, 

 Lei 9.394 de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 Parecer CNE/CES 583/2001, o qual dá orientação para as Diretrizes Curriculares dos 

Cursos de Graduação; 

 Resolução CNE/CES 1.303/2001, o qual institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Graduação em Química; 

 Decreto-lei no. 5.452/43 (CLT), nos art. 325 a 351, que discorre sobre o exercício da 

profissão do Químico; 

 Regulamento interno da Pró-reitoria de Graduação (UNIFESP) de 2014, o qual 

regulamenta os critérios de promoção para os Campi da UNIFESP. 

 

Os Cursos de Bacharelado em Química da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - 

Campus Diadema – vem por meio deste documento, regulamentar o exercício e a validação das 

Atividades Complementares, em atendimento ao disposto e sugerido nas Diretrizes 

Curriculares nacionais para os Cursos de Graduação em Química. 

 

3.1.Sobre a Atividade Científica ou Tecnológica 
3.1.1. A atividade científica ou tecnológica pode ser realizada a qualquer momento durante o 

período de Graduação em Química. 

As Atividades Complementares são definidas como atividades acadêmico-científico-

culturais que têm como objetivo enriquecer o processo formativo do discente por meio 

de estudos e práticas presenciais e/ou à distância, que complementam o processo de 

aprendizagem e aquisição do conhecimento na área de Química. 

3.1.2. O aluno é responsável por conseguir essa atividade, seja interna ou externamente ao campus. 

3.1.3. As Atividades Complementares serão formalmente reconhecidas mediante a matrícula do 

aluno na UC Estágio Supervisionado em Química ou Projetos Dirigidos em Química I ou II. 

3.1.4. As Atividades Complementares são parte integrante e obrigatória dos cursos de Bacharelado 

em Química, individualmente executadas e valorizadas por meio da atribuição de horas e 

pelo envolvimento do discente em atividades de cunho acadêmico-científico-cultural 

relacionadas à área de Química. 
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3.1.5. O discente deverá, como registro obrigatório para integralizar o curso de Química ou 

Química Industrial, comprovar a participação em, no mínimo, 144 (cento e quarenta e 

quatro) horas equivalentes. 

Quanto as Atividades Complementares:  

a) As atividades complementares cumpridas pelos discentes deverão ser classificadas em 

categorias, como apresentado no Apêndice 1 deste documento; 

b) O limite máximo de horas que serão contabilizadas em cada categoria será estabelecido na 

Comissão dos Cursos de Bacharelado em Química e gerenciado pela Coordenação dos 

Cursos, tendo como orientação geral uma distribuição equânime em ao menos quatro 

categorias (com exceção da publicação de artigos); 

c) As atividades complementares serão validadas pela Comissão dos Cursos de Bacharelado 

em Química, Coordenador do Curso ou subcomissão por está designada, mediante parecer 

do docente avaliador (membro da Comissão de Curso); 

d) Administrativamente, o gerenciamento das Atividades Complementares poderá se dar por 

meio da mesma estrutura estabelecida para o gerenciamento do Estágio; 

 

Será de responsabilidade da Comissão de Curso, do Coordenador do Curso ou membro da 

comissão designado:  

a) Estabelecer e divulgar as normas e procedimentos das Atividades Complementares, bem 

como os critérios de análise de documentos comprobatórios referentes às atividades 

desenvolvidas pelos discentes; 

b) Elaborar e divulgar prazos para solicitação de análise de documentos que comprovem 

atividades cumpridas pelos discentes; 

c) Avaliar documentos comprobatórios entregues pelo discente quanto a sua adequabilidade 

para cumprimento das Atividades Complementares, emitindo um parecer para validação 

assinado por um de seus membros docente; 

d) Validar, após análise de documentos comprobatórios, as horas cumpridas como 

Atividades Complementares; 

e) Encaminhar à Secretaria Acadêmica do Campus o formulário (Apêndice 2) devidamente 

preenchido e com o parecer final. 

 

3.2. Validação das Atividades Complementares 

3.2.1. A solicitação de análise e validação das Atividades Complementares será realizada no 

termo/semestre de oferecimento da UC Estágio Supervisionado em Química ou Projetos 

Dirigidos em Química, ressaltando-se que a documentação deverá ser entregue obedecendo 

ao calendário de atividades da referida UC e ao calendário acadêmico vigente. 

3.2.2. A avaliação deverá contemplar: 

3.2.2.1. Documentação comprobatória; 

3.2.2.2. O tempo de duração da atividade; 
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3.2.2.3. O número de horas concedidas. 

3.2.3. Para solicitação de validação das Atividades Complementares, o discente deverá protocolar 

junto à secretaria acadêmica da Unifesp – Campus Diadema a entrega do formulário 

específico (Apêndice 2), devidamente acompanhado da documentação comprobatória. 

a) A documentação comprobatória solicitada no Apêndice 1 compreende a fotocópia 

acompanhada do original apenas para fins de verificação de autenticidade no protocolo, 

sendo os originais devolvidos ao discente após esta verificação; 

b) No processo de avaliação, será considerada a carga horária total (CHT) do Certificado, 

Declaração ou documento assinado ou validado pelo Orientador ou representante da 

Instituição Responsável pela atividade, sempre em papel timbrado da instituição ou 

empresa; 

c) Nos casos de ausência de informação da CHT nos comprovantes entregues, será atribuída 

a carga horária sugerida pela Comissão de Curso ou Subcomissão por esta designada; 

d) As atividades complementares serão categorizadas e as respectivas cargas horárias totais 

convertidas em carga horária equivalente (CH*). 

3.2.4. É garantido a Comissão de Curso, ou subcomissão por esta designada, o direito de propor 

alteração da carga horária total, tipo ou categoria de Atividade Complementar, sempre que 

devidamente justificada. 

3.2.5. A Comissão de Curso, ou subcomissão por esta designada, poderá recusar a atividade se 

considerar a mesma insatisfatória ou desconexa com a formação do Bacharel em Química. 

3.2.6. Não serão consideradas Atividades Complementares, aquelas já computadas para 

integralização do curso. 

3.2.7. É garantido ao discente o direito de pedido de reconsideração, em caso de não concordância 

com o parecer emitido pelo docente avaliador, mediante entrega na secretaria acadêmica de 

um requerimento endereçado ao coordenador do curso da referida Comissão. Neste caso, 

deverá ser agendada uma reunião entre as partes envolvidas e poder-se-á solicitar parecer 

emitido pela Comissão dos Cursos de Bacharelado em Química. 

 

3.3. Disposições finais 

3.3.1. Casos omissos a este regulamento deverão ser deliberados na Comissão dos Cursos de 

Bacharelado em Química da Unifesp. 
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Apêndice 1. Detalhamento das Atividades Complementares 

Categoria Tipo de Atividade CH* Documentação 

(A) Artigos 

Publicados 

Artigos publicados em revistas (ISI) 72 Apresentação da 

primeira página do 

artigo 

(B) Apresentação de 

trabalhos  

Eventos científicos internacionais 36 Certificado de 

apresentação 

Eventos científicos nacionais. 36 Certificado de 

apresentação 

(C) Participação em 

eventos de 

caráter científico 

Grupos de estudo sob supervisão de 

docente. 

16 Certificado ou 

declaração do 

responsável. 

Seminários, apresentação de TCC, 

conferências, palestras, mostras, 

jornadas, simpósios, programas de 

treinamento, fóruns e minicursos. 

8 Certificado ou 

declaração do 

responsável. 

Congresso internacional. 36 Certificado ou 

declaração do 

responsável. 

Congresso nacional. 24 Certificado ou 

declaração do 

responsável. 

Pesquisa e projetos institucionais 

como bolsista ou voluntário. 

36 Certificado ou 

declaração do 

responsável. 

(D) Cursos 

Extracurriculares 

Presencial ou à distância, de caráter 

acadêmico-científico-cultural. 

ND* 

40máx 

Certificado ou 

declaração do 

responsável. 

(E) Visitas técnicas Monitorada e diretamente relacionada 

à formação profissional. 

8 Certificado da visita 

ou declaração do 

responsável. 

(F) Premiação Referente a trabalho acadêmico ou de 

pesquisa 

10 Certificado da 

Premiação. 

(G) Atividade de 

caráter 

sociocultural 

Participação em atividades, eventos, 

mostras, exposições, com caráter 

sociocultural relacionado a área de 

Química. 

8 Comprovante de 

participação no 

evento. 

(H) Atividades de 

Extensão 

Com ou sem bolsa 8 Certificado da 

Atividade de 

Extensão ou 

Declaração do 

Responsável. 

(I) Representação Atividade de representação discente 8 Certificado ou 
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Discente junto aos órgãos da universidade. declaração do 

docente responsável 

ou órgão de 

representação. 

(J) Organização de 

Eventos 

Participação em comissão 

organizadora de ciclos de palestras, 

jornadas acadêmicas, semanas 

temáticas, etc. 

16 Certificado ou 

declaração da 

comissão 

organizadora ou 

responsável. 

(K) Estagio não 

obrigatório 

Realização de estágio não obrigatório 

ou extracurricular dos cursos de 

bacharelado em Química. 

ND*

36máx 

Certificado ou 

declaração do 

orientador de estágio 

da empresa 

concedente. 

(L) Monitoria Participação em projetos de 

monitoria, com ou sem bolsa. 

16 Certificado ou 

declaração do 

docente responsável. 

(M) Atividade 

administrativa e 

acadêmica 

Atividade de apoio administrativo em 

processos eleitorais, seletivos e de 

caráter acadêmico. 

8 Certificado ou 

declaração do 

responsável. 

*CH = Carga horária equivalente 

*ND = Não determinado, depende da duração do curso. 

40máx = carga horária máxima atribuída de 40 h por curso ou evento. 
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FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE 

VALIDAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

À Comissão dos Cursos de Bacharelado em Química da Unifesp 

 

Em cumprimento ao regulamento de Atividades Complementares dos Projetos Pedagógicos dos cursos 

de Bacharelado em Química, 

eu,___________________________________________________________________________, 

discente do curso ___________________________________, sob n° ______________, telefone 

_____________, e-mail __________________________________, solicito que seja (m) analisada (s) 

as documentações anexas referentes ao cumprimento das Atividades Complementares do referido 

curso. 

Categoria da Atividade  Código conforme Apêndice 1 

Horas solicitadas   

Nome da Atividade   

Nestes termos pede deferimento, 

 

(Assinatura do (a) Aluno (a)) 

Local: _______________________________________  Data: _____/ _____/ _____ 

______________________________________________________________________________ 

PARECER PARA VALIDAÇÃO DE HORAS 

N° horas concedidas:  

Assinatura do Coordenador do Curso 

Protocolo Secretaria Acadêmica: Data e assinatura 

 


