
FACULDADE DE DIREITO

REGULAMENTO DO NÚCLEO FLEXÍVEL DO CURRÍCULO  DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM DIREITO

(ATIVIDADES COMPLEMENTARES)

O presente Regulamento normatiza o oferecimento, a matrícula, o 

aproveitamento e a validação das disciplinas optativas e atividades complementares que 

compõem o núcleo flexível do currículo pleno do Curso de Graduação em Direito, cujo 

integral cumprimento é indispensável para a colação de grau.

I – Das disposições preliminares

Art. 1º O núcleo flexível do currículo do Curso de Graduação em direito compõe-se de:

I- Disciplinas optativas específicas do curso de graduação;

II- Atividades  complementares  de  ensino,  pesquisa,  extensão  e  estágios, 

definidas no currículo pleno.

Art.  2º  O objetivo geral  das disciplinas optativas e atividades complementares é o de 

flexibilizar o currículo pleno do curso de Graduação em Direito e propiciar aos alunos a 

possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar.

II – Das disciplinas optativas

Art. 3º As disciplinas optativas específicas do Curso de Graduação em Direito são criadas 

pelo Colegiado do Curso mediante proposta de Departamento e compõem o currículo 

pleno do curso em um total mínimo de 60 horas-aula.
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§ 1° As disciplinas optativas serão oferecidas anualmente (em número suficiente para que 

os alunos cumpram a carga horária exigida), conforme a demanda e a disponibilidade do 

corpo docente, devendo sempre ser oferecidos em número não inferior a duas disciplinas 

por ano.

§ 2º As disciplinas optativas específicas do curso de graduação, poderão ser oferecidas 

em cada um dos turnos em que o curso funciona regularmente, ou em turno no qual o 

curso não funcione regularmente, dependendo, neste caso da disponibilidade do corpo 

docente e do espaço físico disponível.

Art. 4º As disciplinas optativas podem ser cursadas em qualquer fase do curso, desde 

que cumpridos os pré-requisitos. O aluno até o  final do curso deverá ter cursado, no 

mínimo, uma disciplina optativa.

III- Das atividades complementares

Art.  5º As atividades complementares curriculares serão disciplinas nos anexos a este 

regulamento que estabelecem a sua pontuação e critério de aproveitamento.

Art.  6º A carga horária das atividades complementares (200 horas no mínimo) deverá 

preferencialmente, ser distribuída  ao longo do curso e não poderá ser  preenchida com 

um só tipo de atividade.

Art. 7º As atividades abrangidas pelo Anexo I,  quando promovidas pela Faculdade de 

Direito  da  UFPel,  ou  por  ela  referendado,  serão  computados  como  atividades 

complementares, respeitada a carga horária máxima fixada.

Art. 8º A  validação de disciplinas extracurriculares freqüentadas em outras instituições de 

Ensino Superior depende de avaliação do Colegiado de Curso.
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Art. 9º Caberá ao Colegiado do Curso divulgar junto ao corpo discente, ao início de cada 

ano letivo, o calendário das atividades complementares previamente aprovado.

§ único   As atividades complementares serão organizadas pelo Colegiado de Curso com 

o auxílio dos Departamentos e do Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa – NEEP.

Art. 10º  É de exclusiva responsabilidade do aluno:

I- O  preenchimento  da  carga  horária  mínima  de  atividades  complementares, 

através  de  atividades  de  sua  escolha,  respeitadas  as  disposições  deste 

regulamento.

II- A adequada comprovação das atividades realizadas através de documentação 

idônea, que será arquivada, em pasta individual na Secretaria da Faculdade 

ficando sujeita a fiscalização do Colegiado de Curso.

III- A apresentação de relatório final de atividades à apreciação do Colegiado de 

Curso, para fins de registros e inclusão no histórico escolar.

Art. 11º  Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso.

Pelotas 25 de junho de 1999
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ANEXO I

MONITORIA Até 100 Horas por ano, e no total

DISCIPLINAS OPTATIVAS Só  poderá  aproveitar  como  atividades 

complementares  a  partir  da   segunda 

optativa  cursada,  aproveitando a carga 

horária da disciplina, até o  limite de 100 

horas no totaL

ESTÁGIOS  JUNTO  A  ORGÃO  DO 

PODER  JUDICIPARIO, 

PROCURADORIAS  E  MINISTÉRIO 

PÚBLICO

Até 60 horas por estágio, considerando 

que a duração mínima seja de 4 meses. 

Até o máximo de 4 semestres.

PALESTRAS Duas  horas  por  cada  palestra  até  o 

máximo de 50 horas.

PARTICIPAÇÃO  EM  EVENTOS 

JURÍDICOS:  SEMINÁRIOS, 

COMGRESSOS,  CONFERÊNCIAS, 

Local Pelotas: 4 horas por cada dia, com 

acréscimo  de  3  horas  por  trabalho 

apresentado.
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CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, OFICINA 

DE  ESTUDOS,  ENCONTROS 

NACIONAIS, SEMANAS ACADÊMICAS

Fora  de  Pelotas:  5  horas  por  dia  com 

acréscimo  de  4  horas  por  trabalho 

apresentado.  Até 20 horas por  evento, 

até o total de 100 horas.

ATIVIDADES  CULTURAIS 

APROVADAS  PELO  COLEGIADO  DE 

CURSO

Até  2  horas  por  cada  atividade,  até  o 

limite de 12 horas, no total.

ATIVIDADES DE EXTENSÃO Até 80 horas por ano e no limite de 120 

horas, no cômputo geral.

ATIVIDADE  DE  PESQUISA  E 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Até 60 horas por ano, no limite de 100 

horas, cômputo geral.

TRABALHOS PUBLICADOS 15 horas para cada publicação, até um 

total de 60 horas.

SERVIDORES  DO  PODER 

JUDICIÁRIO,  PROCURADORIAS  E 

MINISTÉRIO PÚBLICO

Até 60 horas,  desde  que preenchidos 

os requisitos exigidos pelo Colegiado do 

Curso.

CURSOS LIVRES

INFORMÁTICA E IDIOMAS

Até 80 horas de limite máximo da carga 

horária.

MÓDULOS  TEMÁTICOS Até 80 horas de limite máximo da carga 
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horária.

ANEXO II

ATIVIDADE APROVEITAMENTO

MONITORIAS O  aproveitamento  dependerá  do 

relatório do professor orientador. Deverá 

constar no histórico escolar a atividade, 

o nome da disciplina objeto da monitoria 

e a carga horária consignada.

DISCIPLINAS DE OUTROS CURSOS Consignação  integral  da  carga  horária 

constante  do  anexo  I,  condicionada  à 

aprovação do aluno na disciplina.

DISCIPLINAS OPTATIVAS Consignação  integral  da  carga  horária 

constante  do  Anexo  I,  condicionada  a 

aprovação do aluno na disciplina.

ESTÁGIOS Aproveitamento  da  carga  horária  a 

critério  do  Colegiado  de  Curso, 

mediante relatório fornecido pelo Órgão 

onde se desenvolveu o estágio.

PALESTRAS Aproveitamento  mediante  comprovação 
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através de certificado.

PARTICIPAÇÃO  EM  EVENTOS 

JURÍDICOS

Aproveitamento  da  carga  horário 

mediante  apresentação  de  certificado 

comprovatório  da  freqüência  e  do  tipo 

de  participação  e  de  relatório 

circunstanciado apresentado pelo aluno.
ATIVIDADE APROVEITAMENTO

ATIVIDADES CULTURAIS Aproveitamento da carga horário, desde 

que a atividade tenha sido previamente 

validada pelo Colegiado do Curso,

ATIVIDADE DE EXTENSÃO Aproveitamento  da  carga  horária 

mediante  apresentação  de  relatório  do 

professor  orientador  da  atividade 

desenvolvida.

ATIVIDADE  DE  PESQUISA  E 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Aproveitamento  da  carga  horária 

mediante relatório de desempenho feito 

pelo  professor  orientador,  responsável 

pela atividade.

TRABALHOS PUBLICADOS

 

Aproveitamento  da  carga  horária 

mediante  apresentação  do  trabalho  já 

publicado,  que  será  avaliado  pelo 

Colegiado de Curso.

SERVIDORES  DO  PODER Aproveitamento  da  carga  horária 
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JUDICIÁRIO,  PROCURADORES  E 

MINISTÉRIO PÚBLICO

dependerá  do  preenchimento  dos 

requisitos aprovados pelo Colegiado.

CURSOS LIVRES

INFORMÁTICA E IDIOMAS

Aproveitamento mediante certificado.

MÓDULOS TEMÁTICOS Aproveitamento mediante certificado.

Alterado pela Ata 129, de  23  outubro de 2002- COLEGIADO


