
FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA 

FICHA/RESUMO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES CUMPRIDAS 

 
Aluno: _____________________________________________________________________ 

(Nome completo Legível) 

Nº de matrícula: _________________ Turma: ______________ Ano Letivo: ___________ 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Espécies de Atividade 
Carga-Horária Máxima a 

ser computada por 
atividade cumprida 

CH por atividade Total 

 

 

 

 

 

GRUPO 1 - 

ENSINO 

Leitura de livros – Clássicos da área/curso – com apresentação oral ou submissão 

à prova escrita. 
5 horas  

Filmes – Clássicos da área/curso – com apresentação oral ou submissão à prova 

escrita. 
5 horas  

Participação em grupos de estudos orientados por docentes do curso CH Cumprida  
Cursos de Atualização em área de interesse jurídico CH Cumprida  
Comparecimento à sessão de defesa de Monografia 2 horas  
Participação em Concurso de Oratória 4 horas  
Disciplina extracurricular oferecida pela FADIVA ou outra IES  CH Cumprida  

Monitoria exercida (por período letivo) CH Cumprida  

Atuação como auxiliar em Atividade complementar CH cumprida  

Estágios Extracurriculares CH Cumprida  

Participação em audiências (duas horas para cada audiência - máximo 5) CH Cumprida  

Visitas técnicas monitoradas - Declaração do Professor Orientador CH Cumprida  

Cursos livres: Informática ou idiomas. 10 horas (cada)  

Participação em palestras com apresentação de relatório 2 horas  

GRUPO 2 - 

PESQUISA 

Participação em Programa de Iniciação Científica CH Cumprida  

Participação em Projeto de pesquisa institucionalizada interna ou externa CH Cumprida  

Participação em pesquisa acadêmica – com apresentação oral ou submissão à 

prova escrita - Declaração do Professor 

CH Cumprida  

Publicação de artigo científico ou jurídico em revista ou site especializado 10 horas  

Publicação de artigo científico ou jurídico em site, revista ou jornais locais e 

regionais. 

5 horas  

Publicação de livro 30 horas  

 

 

GRUPO 3 – 

EXTENSÃO 

 

Participação em seminários, simpósios, mesas redondas, congressos, oficinas, 

conferências, palestras, encontros, jornadas, feiras, exposições, fóruns e bienais. 

 

CH Cumprida 
 

Participação como palestrante ou orador em concurso, curso, congresso, seminário 

ou similar. 

CH Cumprida  

Participação efetiva em monitoramento de cursos, em programas ou projetos de 

extensão abertos à comunidade. 

CH Cumprida  

Apresentação de trabalhos em eventos culturais ou científicos, individual ou 

coletivamente. 

CH Cumprida  

Participação efetiva em programas/projetos de extensão abertos à comunidade. CH Cumprida  
Participação em comissões organizadoras de eventos científicos, culturais ou 

sociais. 

CH Cumprida  

Participação em eventos artísticos, científicos, culturais ou sociais 

institucionalizados. 

CH Cumprida  

 

GRUPO 4 – 
REPRESENTAÇÃO 
ESTUDANTIL 

 

Exercício de cargo de direção (mandato completo) em representação estudantil, de 

nível estadual ou nacional ou no Diretório Acadêmico Hylo Andrade, limitando a 

uma única representação, em qualquer nível ou órgão. 

 

10 horas 
 

Atuação como representante estudantil em reuniões departamentais ou da Egrégia 

Congregação, com presença confirmada. 

 

4 horas 
 

 

GRUPO 5 – 

OUTRAS 

ATIVIDADES 

Atividades artísticas, culturais e esportivas institucionalizadas. 10 horas  
Atividades de voluntariado 2 horas  
Atividades sociais e políticas institucionalizadas ou obrigatórias por lei CH Cumprida  
Obtenção de prêmios acadêmicos 5 horas  

 

OBS. O aluno deverá variar suas atividades, dentre os vários grupos apresentados e não poderá ultrapassar mais de 

50% (cinquenta por cento) da carga horária total cumprida em uma única atividade. 
 


