
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

DO CURSO DE BIOMEDICINA 

 

O Curso de Graduação em Biomedicina da Facear segue as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Biomedicina e, portanto, 

estabelece que as atividades complementares deverão ser incrementadas 

durante todo o curso, de modo que sejam criados mecanismos de 

aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante, através de 

estudos e práticas independentes presenciais e/ou à distância. 

As atividades complementares têm por finalidade aprimorar a 

formação acadêmica de acordo com as necessidades particulares de cada 

aluno, através de atividades de ensino, pesquisa e extensão. As atividades 

complementares terão carga horária global de 100 horas devendo ser 

cumpridas ao longo do curso. 

As atividades complementares de ensino são desenvolvidas através 

de disciplinas complementares, disciplinas eletivas, palestras, cursos, 

atividades de monitoria, etc. totalizando 100 horas com direito a registro em 

histórico escolar.  

O aproveitamento, carga horárias e demais diretrizes relacionadas 

são aprovadas no Colegiado do Curso e constam do Regulamento das 

Atividades Complementares, as quais estão resumidas a seguir. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - A presente norma constitui parte integrante do currículo 

pleno do Curso de Biomedicina, e tem por finalidade regulamentar a oferta, o 

aproveitamento e a validação das Atividades Complementares. O integral 

cumprimento das Atividades Complementares, na forma e prazos previstos 

neste Regulamento, é indispensável para a conclusão do curso. 

Art. 2º - Por Atividades Complementares entende-se uma 

modalidade específica de atuação acadêmica, na qual o corpo discente da 

Instituição deve interagir na sua formação, através da sua participação em 

programas de ensino, pesquisa e extensão extracurriculares, atividades estas 

consideradas pertinentes e úteis para a sua formação humana e profissional.  

Art. 3º - As Atividades Complementares têm como objetivos básicos: 



I - Flexibilizar o currículo pleno do Curso de Biomedicina;  

II - Propiciar aos alunos a possibilidade de aprofundamento temático 

e interdisciplinar, visando uma formação acadêmica mais completa; 

III - Fomentar a iniciação à pesquisa, ensino e extensão; 

IV - Integrar o aluno às atividades da Instituição; 

V - Contribuir para uma formação ética e humanística do aluno; 

VI - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas 

aptidões; 

VII - Desenvolver senso de responsabilidade social e autonomia na 

busca do saber. 

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 4º - São modalidades de atividades complementares: 

I - Cursos de extensão ou aperfeiçoamento profissional; 

II - Atividades de pesquisa e estudos curriculares; 

III - Cursos de língua estrangeira e/ou informática; 

IV - Monitorias; 

V - Participação e aprovação em disciplinas especiais ou eletivas de 

cursos da instituição e/ou outras instituições de ensino superior credenciadas 

no MEC; 

VI - Trabalhos de Ação Social; 

VII - Campanhas de Saúde;  

VIII - Participação em Eventos Científicos;  

IX - Estágio Extracurricular; 

X - Participação em ligas acadêmicas; 

XI – Visitas técnicas. 

CAPÍTULO III 

DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 17 - Em consonância ao Projeto Pedagógico do Curso de 

Biomedicina, o acadêmico deverá cumprir, obrigatoriamente, o mínimo de 100 

horas de atividades complementares, para a obtenção do diploma. 

I. As horas deverão, necessariamente, ser desenvolvidas durante a 

realização do Curso de Bacharelado em Biomedicina. 



II. A solicitação de cômputo de da carga horária de ACs deverá ser 

protocolada na Secretaria Acadêmica da Facear a partir do 5º período do 

Curso; 

III. Os alunos que ingressarem no curso desta IES por meio de 

algum tipo de transferência ficarão sujeitos ao cumprimento da carga horária de 

atividades complementares, podendo solicitar, ao Coordenador cômputo de 

parte da carga horária atribuída pela Instituição de origem, desde que 

observadas às seguintes condições:  

§1º. As atividades complementares realizadas na Instituição/Curso 

de Origem devem ser compatíveis com as estabelecidas neste Regulamento;  

§ 2º. A carga horária atribuída pela instituição de origem não poderá 

ser superior à conferida por este Regulamento à atividade idêntica ou 

congênere. 

CAPÍTULO V 

DA COORDENAÇÃO 

Art. 23 - A Coordenação das ACs é de responsabilidade do 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Biomedicina. 

 

 


