
 
CURSO DE DIREITO 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

Art. 1º. O presente regulamento tem por finalidade regulamentar os atos 
relacionadas com as atividades complementares do currículo pleno do Curso de 
Graduação em Direito do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7). 

Art. 2º. Os objetivos das atividades complementares consistem em flexibilizar o 
currículo pleno do Curso de Graduação em Direito e propiciar aos seus alunos a 
possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar. 

Art. 3º. São consideradas atividades complementares, para fins de integralização 
da carga horária do currículo pleno do Curso de Graduação em Direito as atividades 
de ensino, pesquisa, extensão, estágios e prática jurídica, e extracurriculares: 

Congressos, seminários, simpósios e palestras na área jurídica Até 80 h/a 

Cursos na área jurídica Até 80 h/a 

Cursos nas áreas afins curriculares Até 80 h/a 

Disciplinas extracurriculares Até 80 h/a 

Estágio extracurricular Até 80 h/a 

Cursos de português e latim Até 80 h/a 

Curso de língua estrangeira Até 80 h/a 

Projetos e programas de pesquisa Até 80 h/a 

Projetos e programas de extensão Até 80 h/a 

Eventos diversos na área do direito Até 80 h/a 

Assistências a apresentação de monografias, dissertações e teses Até 80 h/a 

Monitorias no Curso de Direito Até 80 h/a 

Atividades oriundas de convênios e cooperação com entes públicos Até 80 h/a 

 
Art. 4º. A carga horária mínima das atividades complementares é fixada no Projeto 
Pedagógico do Curso de Direito da UNI7 em 240 (duzentos e quarenta) horas. 

Parágrafo único. A carga horária a ser cumprida nas diversas categorias de 
atividades complementares está limitada, para fins de integralização curricular, 
às cargas horárias máximas definidas no quadro acima. 

Art. 5º. As atividades complementares serão supervisionadas pela Coordenação 
de Atividades Complementares, a quem compete analisar, validar (se for o caso) e 
arquivar as comprovações das atividades desenvolvidas e submetidas pelo discente. 



Parágrafo único. A Coordenação de Atividades complementares será 
exercida por docente do Curso de Direito, designado pela Coordenação do 
Curso. 

Art. 6º. As atividades complementares, quando promovidas pelo próprio Curso de 
Direito da UNI7, respeitada a carga horária máxima fixada, poderão ser dispensadas 
de apresentação de comprovação de participação pelo discente, quando a 
frequência e aprovação forem realizadas por outros métodos definidos pela 
Coordenação do Curso. 

Parágrafo único. As atividades complementares, quando promovidas por 
outras instituições que não a UNI7, necessitam ser validadas pela 
Coordenação de Atividade Complementar. 

Art. 7º. O cumprimento das 240 horas de atividades complementares deve se 
desenvolver de forma desdobrada, no decorrer do curso, abrangendo todos os 
períodos letivos. 

Art. 8º. Não serão consideradas como atividades complementares as práticas 
realizadas antes do ingresso do aluno no Curso de Direito da UNI7, nem durante o 
período em que sua matrícula estiver trancada. 

Art. 9º. O discente proveniente de outra instituição de ensino, que ingressar no 
Curso de Direito da UNI7, poderá aproveitar a carga horária em atividades 
complementares desenvolvidas no período em que ele estava regularmente 
matriculado e frequentando o curso na respectiva instituição de origem, desde que 
formalize o seu pedido de aproveitamento e que as atividades sejam equivalentes às 
arroladas no quadro acima. 

Art. 10. Para fins deste regulamento, não serão admitidas as atividades cumpridas 
pelo discente em Estágio Supervisionado ou em Trabalho de Conclusão de Curso, 
consideradas componentes curriculares de caráter obrigatório. 

Art. 11. O pedido de aproveitamento das atividades a que se refere este 
regulamento deve ser protocolizado pelo discente na Secretaria Geral da UNI7, 
durante os semestres letivos, mediante requerimento justificado e juntada de 
documentação comprobatória. 

Art. 12. Compete ao Conselho de Curso dirimir dúvidas referentes à interpretação 
deste regulamento, bem como suprir as suas lacunas. 
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