
	 	

	
	
	

REFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

	
RESOLUÇÃO Nº 002/2019 – CONFAP 

  
  

Normatiza o processo relativo ao pedido de validação 
das atividades e horas complementares dos acadêmicos 
dos cursos de graduação da Faculdade Municipal de 
Palhoça.  

  
  
O Presidente do Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, no uso de suas 
atribuições, considerando a deliberação do Conselho em reunião do dia 29 de outubro de 2018, 

  
  
R E S O L V E: 
 

Capítulo 1 
Conceituação 

 
Art. 1º As atividades e horas complementares são ações obrigatórias paralelas às demais 

atividades acadêmicas que têm como principal objetivo motivar o estudante a participar de 
projetos que enriqueçam os seus conhecimentos e que valorizem o crescimento social, cultural, 
profissional e humano.  
 

Capítulo 2 
Da quantidade 

 
Art. 2º A quantidade mínima de horas complementares a serem cumpridas em cada Curso de 

Graduação da FMP estão definidas no Projeto Pedagógico dos cursos (PPC). 
 

Art. 3º As atividades complementares definidas pelo CONFAP bem como a quantidade de 
horas máximas convalidadas em cada atividade encontram-se no quadro anexo 1 desta resolução. 
 

Capítulo 3 
Do procedimento 

 
Art. 4º É responsabilidade do Acadêmico o cumprimento das atividades complementares 

observando a quantidade mínima de horas exigidas no curso no qual está matriculado. 
Art. 5º O cumprimento das atividades complementares deve ocorrer durante o período de 

graduação. 
Art. 6º É responsabilidade do acadêmico a guarda dos documentos comprobatórios das 

atividades complementares realizadas. Os documentos comprobatórios devem expressar a natureza 
e a quantidade de horas cumpridas na atividade. 

 
 
 
 



	 	

 
 
 
Art. 7º A partir da sétima fase dos cursos, o acadêmico poderá requerer na Secretaria 

Acadêmica o cômputo de suas horas complementares. O período no qual o acadêmico poderá 
requerer o cômputo de suas horas complementares será definido semestralmente no calendário 
acadêmico. 

Art. 8º O acadêmico deverá anexar ao requerimento, os documentos comprobatórios das 
atividades complementares realizadas. 

Art. 9º  O requerimento será analisado pela coordenação de curso, considerando o quadro 
anexo e a relevância das atividades desenvolvidas para a finalidade expressa no Art. 1º.  
 

 
Capítulo 4 

Das Considerações Gerais 
 

Art. 10  O acadêmico que não comprovar ter cumprido com a quantidade mínima de horas 
complementares previstas no PPC do curso não poderá requerer Colação de Grau. 

Art. 11  Os casos omissos dessa resolução serão julgados pela Direção Acadêmica e pelo 
CONFAP. 

Art. 12  Essa resolução entra em vigor nesta data. 
 
 

Palhoça, 11 de março de 2019 
 

 
                                               ________________________________            

Prof. MSc. Fábio Henrique Pereira 
Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça 

  
	


