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APRESENTAÇÃO  

 

A Direção Acadêmica da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida – 

FESAR, juntamente com a Coordenação do Curso de Zootecnia, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em conjunto com os professores que compõem o 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Zootecnia e mediante aprovação em 

Colegiado, R E S O L V E consolidar as disposições sobre as Atividades 

Complementares do Curso do Curso de Bacharelado em Zootecnia, como segue:  

Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade definir quais serão 

distribuídas as atividades complementares a serem validamente deferidas no Curso de 

Zootecnia, de acordo com a legislação em vigor, em especial o Regulamento de 

Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais – FESAR/2015.  

Art. 2º - O objetivo das atividades complementares é atender às diretrizes 

curriculares nacionais do curso de Zootecnia publicadas na RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 

DE FEVEREIRO DE 2006, a fim de propiciar ao aluno a aquisição de experiências 

diversificadas. Estimulando-o a participar de programas de iniciação científica, 

monitorias, extensão e atividades extracurriculares entre outros, de modo consoante e 

articulado com o regulamento interno da FESAR.  

Parágrafo único – A estas atividades serão somados estímulos para 

participação, também, em seminários, jornadas, reuniões científicas, simpósios e 

congressos (com ou sem a apresentação de trabalhos científicos). Componentes 

curriculares enriquecedores, que abrangem a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, de permanente e 

contextualizada atualização, que devem possibilitar ao aluno vivências acadêmicas 

compatíveis com as relações de trabalho estabelecidas ao longo do curso.  

Art. 3º - As atividades complementares para o curso de Zootecnia totalizam 400 

(cem) horas e devem ser cumpridas como requisito indispensável para a concessão do 

diploma universitário. 

Art. 4º - As Atividades Complementares estão contempladas na grade, porém 

serão atemporais, respeitando o tempo de cada aluno, mantendo coerência com a 

proposta curricular institucional. Então, podem ser desenvolvidas durante todos os 

semestres, devendo estar completa até o final do curso de graduação, sendo suas normas 

regulamentadas pelo colegiado do curso.  
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Art. 5º - As Atividades Complementares deverão ser protocoladas via 

requerimento próprio, para avaliação do coordenador do curso, cabe a ele a decisão de 

avaliar a quantidade de horas que serão aceitas e deferimento para posteriormente serem 

atribuídas no histórico de cada aluno.  

Art. 6º - Os alunos deverão cursar no mínimo 4 atividades diversificadas; 

Art. 7º - As atividades complementares só serão contabilizadas a partir da 

entrada do aluno na IES. 

Art. 8º - Quando o acadêmico solicitar apreciação de novas atividades 

complementares, será indispensável a apresentação do relatório parcial das atividades já 

computadas no sistema AIX, onde o acadêmico tem acesso através de seu login e senha 

pessoal. Assim a Coordenação fará conferência das atividades já computadas evitando 

repetições. 

Parágrafo único – Caso o aluno não cumpra a carga horária obrigatória, ficará 

impossibilitado de participar da colação de grau. Os alunos que ingressarem no curso 

por meio de transferência ou aproveitamento de estudos ficam igualmente sujeitos ao 

cumprimento da carga horária de atividades complementares, podendo solicitar à 

coordenação do curso o cômputo da carga horária atribuída pela instituição de origem.  

Art. 9º - Fica a cargo da Secretaria Acadêmica a responsabilidade de informar à 

Coordenação de curso o cumprimento ou não da carga horária mínima final das AACC.  

Art. 10º - As atividades complementares aceitas para a integralização curricular 

são aquelas previstas abaixo: 
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GRUPO DE 
ATIVIDADES 

MODALIDADES 
DE ATIVIDADES 

CARACTERÍSTICA E AVALIAÇÃO DA 
ATIVIDADE  

DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO 

CARGA 
HORÁRIA 

LIMITE 

ATIVIDADES DE 
ENSINO 

Disciplinas não 

previstas no 

Currículo do 

curso de 

Zootecnia ou 

eletiva (com 

exceção das 

obrigatórias) 

Podem ser realizadas em outros cursos 

de graduação da FESAR ou em outras 

Instituições de Ensino Superior, no 

curso de Zootecnia ou áreas afins. 

Atestado fornecido pela 

IES onde conte 

aprovação 

Até 60 horas 

Monitoria de 

Ensino 

Devem ser pertinentes a disciplinas do 

currículo pleno do curso 
Atestado e relatório 

Até 140 

horas 

Estágio 

Extracurricular 

Devem ter convênio com Instituições 

que tenham reconhecimento da FESAR 
Atestado e relatório 

Até 100 

horas 

Viagem de 

Estudos 

Dependente da prévia autorização e 

Acompanhamento da Coordenação do 

curso 

Atestado comprovando 

o aproveitamento e 

relatório da 

coordenação do curso 

Até 80 horas 

Curso de 

informática e/ou 

idiomas 

Dependente da prévia autorização e 

Acompanhamento da Coordenação do 

curso 

Atestado comprovando 

o aproveitamento e 

relatório da 

coordenação do curso 

Até 120 

horas 

Cursos práticos de 

longa e/ou curta 

duração 

Nessa modalidade se encaixam cursos 

de casqueamento, inseminação 

artificial, doma e qualquer outro 

pertinente a disciplinas do currículo 

pleno do curso de Zootecnia 

Atestado e relatório Até 200 

 

 

GRUPO DE 
ATIVIDADES 

MODALIDADES DE 
ATIVIDADES 

CARACTERÍSTICA E AVALIAÇÃO DA 
ATIVIDADE  

DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO 

CARGA 
HORÁRIA 

LIMITE 

ATIVIDADES 

DE PESQUISA 

Pesquisa 

Os projetos e programas de pesquisa 

devem ser orientados por docentes do 

curso de Zootecnia exceto a monografia 

final, e devem ser atestados pelo 

professor orientador com o total das 

horas empregadas para a pesquisa. 

Excluem-se os projetos desenvolvidos 

em disciplinas do curso.  

Atestado e relatório 

de desempenho pelo 

professor orientador 

Até 120 

horas 

Trabalhos 

publicados  

Artigos científicos completos e resumos 

publicados em anais de evento  
Cópia da publicação  Até 60 horas 
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GRUPO DE 

ATIVIDADES 

MODALIDADES 

DE ATIVIDADES 

CARACTERÍSTICA E 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

CARGA 

HORÁRIA 

LIMITE 

ATIVIDADES 

DE EXTENSÃO 

Projetos e Programas 

de Extensão 

Coordenados por docentes da 

FESAR e aprovados pelo curso 
Certificado Até 80 horas 

Participação em 

eventos 

Os eventos promovidos por outros 

cursos ou Instituições serão 

analisados pela Coordenação de 

Curso quanto a relevância 

acadêmica dependendo da prévia e 

expressa autorização para registro 

de carga horária 

Certificado 
Até 120 

horas 

Organização de 

eventos 

Os eventos promovidos por outros 

cursos ou Instituições serão 

analisados pela Coordenação de 

Curso quanto à relevância 

acadêmica dependendo da prévia e 

expressa autorização para registro 

de carga horária 

Certificado 
Até 100 

horas 

Administração e 

representação em 

entidades estudantis 

Poderá atribui-se carga horária 

para as participações das reuniões 

internas 

Cópia da Ata das 

reuniões dos órgãos 

colegiados da IES 

Até 20 horas 

 

 

Art. 11º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelos 

órgãos competentes, revogando-se todas as demais disposições em contrário existentes 

sobre a matéria.  
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Redenção, 24 de outubro de 2019. 


