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REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO DA 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - As atividades curriculares são divididas em três grandes categorias: a) atividades 

curriculares obrigatórias (Anexo B do PPC da FAESA – Ano 2013; Anexo II do PPC da 

FAESA – Ano 2017); b) atividades curriculares optativas (Anexo IV do PPC da FAESA – 

Ano 2017); e c) atividades complementares (Anexo C do PPC da FAESA – Ano 2013; Anexo 

VIII do PPC da FAESA – Ano 2017) e de extensão (Anexo F do PPC da FAESA – Ano 2013; 

Anexo IX do PPC da FAESA – Ano 2017). 

§ 1º - No PPC em vigor para os discentes que ingressaram até o ano de 2016, a carga horária 

de atividades complementar e de extensão será ofertada como uma única componente, sendo 

224 horas para atividades de extensão e 116 horas para atividades complementares. Ambas 

devem ser registradas no 9° e 10º períodos letivos.  

§ 2º - No PPC em vigor para os discentes que ingressaram até o ano de 2016, as atividades 

complementares que integram, em caráter obrigatório, o currículo do curso de graduação em 

Engenharia Sanitária e Ambiental, deverão totalizar um mínimo de 116 horas, realizadas ao 

longo do curso. Para isso, o discente deverá cumprir 102 horas em disciplinas optativas e as 

restantes (14 horas) deverão ser complementadas com atividades constantes no ANEXO C 

(PPC da FAESA – Ano 2013). 

§ 3º - No PPC em vigor para os discentes que ingressaram a partir do ano de 2017, a carga 

horária de atividades de extensão será ofertada de forma subdividida em duas componentes, 

sendo Atividades de Extensão I, com 190 horas e deverá ser obrigatoriamente desenvolvida 

no 9º período letivo. A componente Atividades de Extensão II, com 190 horas que deverá ser 

obrigatoriamente desenvolvida no 10º período letivo. A carga horária total das disciplinas AE 

I e AE II será de 380 (trezentos e oitenta) horas. 

§ 4º - No PPC em vigor para os discentes que ingressaram a partir do ano de 2017, as 

atividades complementares que integram, em caráter obrigatório, o currículo do curso de 

graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, deverão totalizar um mínimo de 225 horas, 

realizadas ao longo do curso. Para isso, o discente deverá cumprir 135 horas em disciplinas 

optativas (ANEXO IV do PPC da FAESA – Ano 2017) e as restantes (90 horas) deverão ser 

complementadas com atividades constantes no ANEXO VIII (PPC da FAESA – Ano 2017). 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO 

Art. 2º - As atividades complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou 

período letivo, inclusive nos períodos de recesso acadêmico, conforme calendário da UFPA. 

§ 1º - Na execução das atividades complementares, o discente deverá cumprir sempre mais de 

uma modalidade prevista nos Anexos do PPC, visando à diversificação de experiências. 
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Art. 3º - O discente só será matriculado em Atividade Complementar e Atividade de Extensão 

após ter alcançado a carga horária exigida para o cômputo de cada atividade. 

 

CAPÍTULO II 

DA SOLICITAÇÃO DO REGISTRO 

Art. 4º - Todas as atividades complementares e atividades de extensão devem ser 

comprovadas pelo próprio aluno ao Coordenador(a) de Atividades complementares e de 

extensão ou ao Coordenador(a) do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, por meio de 

formulário específico (Anexo I), protocolizado na sala da coordenação do curso. 

§ 1º. - No ato do requerimento o discente deverá apresentar cópia e documento original, para 

conferência, no qual seja discriminado o conteúdo dos estudos, a duração, o período e a 

organização promotora ou realizadora ou professor responsável. 

§ 2º. - Caso não seja anexada a comprovação de alguma atividade, o cômputo dessa será 

indeferido, podendo o pedido ser renovado no semestre seguinte, acompanhado da devida 

comprovação. 

Art. 5º - O Coordenador(a) de Atividades Complementares e de Extensão encaminhará à 

Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental as comprovações das atividades 

complementares para efeito de registro no histórico escolar do aluno. 

Art. 6º – Para efeito de registro das horas das atividades complementares e de extensão, serão 

consideradas como parâmetros as tabelas do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, sendo os Anexos C e F, para os alunos ingressantes até o 

ano de 2016, e os Anexos VIII e IX para os alunos ingressantes a partir do ano de 2017. 

Art. 7º - O pedido de reconhecimento e registro de atividades complementares e de extensão 

deverá ser apresentado, quando solicitado pelo(a) Coordenador(a) de Atividades 

complementares e de extensão ou Coordenador(a) do Curso de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, em formulário próprio, a partir do 8° semestre, respeitados os limites 

estabelecidos no PPC da FAESA. 

§ 1º. – O pedido de reconhecimento e registro será instruído com cópias simples dos 

documentos comprobatórios das atividades, devendo o discente manter os respectivos 

originais para serem apresentados em eventual diligência para apuração de fidedignidade. 

§ 2º. – As cópias dos documentos comprobatórios deverão ser apresentadas em via única, 

organizadas em um único envelope identificado com o nome do aluno, antecedidas pelo 

formulário de requerimento (Anexo I), numeradas sequencialmente e, de preferência, na 

mesma ordem em que as respectivas atividades complementares e de extensão foram 

indicadas nos Anexos do PPC da FAESA. 

§ 3º. – O discente deverá juntar declaração assinada (Anexo I) a respeito da autenticidade dos 

documentos e veracidade das informações que instruem o pedido de reconhecimento e 

registro das atividades complementares e de extensão. 

Art. 8º - A escolha das atividades complementares é de responsabilidade exclusiva do 

discente, cabendo-lhe também reunir os respectivos comprovantes, conforme o disposto neste 

regulamento. 
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Art. 9º - O Coordenador(a) de Atividades complementares e de extensão avaliará o pedido de 

reconhecimento e registro das atividades, apresentado nos termos deste regulamento, no prazo 

de 90 (noventa) dias úteis. 

Parágrafo único: Os discentes deverão cumprir obrigatoriamente a carga horária mínima 

referente a cada espécie de atividade (complementar e de extensão) descrita na PPC da 

FAESA para alcançar o cômputo final mínimo exigido para o cumprimento das Atividades 

Complementares e de Extensão. 

§ 1º. – Na impossibilidade do cumprimento aos requisitos estabelecidos no parágrafo anterior, 

o Conselho do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, mediante requerimento do 

interessado, poderá proceder à avaliação da atividade para reconhecimento e registro. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10º - Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho da Faculdade de Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 

 

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

 

 

Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

VANESSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

Diretora da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental 

Campus Universitário de Tucuruí 

Universidade Federal do Pará 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

ANEXO I 

 

REQUERIMENTO - ATIVIDADE COMPLEMENTAR E DE EXTENSÃO 

 

À Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental/CAMTUC/UFPA: 

 

 

Eu,______________________________________________________________, matrícula 

n.º ____________________________, venho respeitosamente solicitar providências para o 

aproveitamento de Atividades Complementares e de Extensão, de acordo com o Regulamento 

de Atividades Complementares e de Extensão/FAESA/CAMTUC, Art. 4°, e Projeto 

Pedagógico do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do Campus Universitário de 

Tucuruí da UFPA. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 

 

Ano/Período Letivo de Ingresso: ___________________ 

Telefone: ______________________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

 

 

 

AUTODECLARAÇÃO 

 

Declaro que as cópias aqui apresentadas são autênticas, feitas a partir de documentos 

originais. Declaro também que todas as informações que constam nos documentos 

apresentados são verdadeiras. 

Declaro saber que estou sujeito(a) às penalidades previstas na Regulamento de Atividades 

Complementares e de Extensão/FAESA/CAMTUC, Art. 4°. 

 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a)  
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ANEXO C DO PPC DA FAESA – ANO 2013 
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ANEXO F DO PPC DA FAESA 
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ANEXO VIII DO PPC DA FAESA – ANO 2017 
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ANEXO IX DO PPC DA FAESA – ANO 2013 

 

 


