
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Segundo o Art. 5º, § 2º da Resolução CNE/CES 11/2002: 

“Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais 

como trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, 

visitas teóricas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, 

monitorias, participação em empresas juniores e outras atividades 

empreendedoras.” 

 

As atividades complementares nos cursos superiores de tecnologia, 

licenciaturas e bacharelados do IFPB, na modalidade presencial, são parte integrantes 

do Plano pedagógico, e assim computadas na carga horária total do curso (Parecer 

CNE/CES nº 239/2008, p.5-7). A Resolução CNE/CES nº 2/2007 estabelece que, em 

conjunto, estágios e atividades complementares não deverão exceder a 20% (vinte por 

cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações legais em 

contrário.  

Segundo o PDI 2015-2019 (IFPB, p.151-152), as atividades complementares, 

um estímulo à prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização profissional, 

comporão o plano de estudo como disciplina ou atividade didático-científicas, previstas 

em termos de horas/aula ou horas/atividade, na estrutura curricular do curso, podendo 

ser desenvolvidas na forma de: 

a) Atividades de complementação da formação social, humana e cultural 

envolvendo, entre outros: atividades esportivas; cursos de língua estrangeira; 

práticas artísticas e culturais; organização de exposições; e seminários de 

caráter artístico ou cultural;  

b) Disciplinas convencionais já existentes no cadastro geral de disciplinas e não 

integrantes da parte fixa do currículo do curso e/ou criadas para integrarem 

especificamente o rol de atividades complementares do plano de estudos do 

curso; 

c) Trabalhos de extensão junto às comunidades, projetos multidisciplinares, visitas 

técnicas, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas 

júnior e outras atividades empreendedoras, desde que sejam citados no plano 

de disciplina como carga horária de atividade complementar; e  

d) Atividades correspondentes à participação em cursos, em congressos, em 

seminários, em palestras, em jornadas, em conferências, em simpósios, nas 



viagens de estudo, nos encontros, nos estágios, nos projetos de pesquisa ou de 

extensão, nas atividades científicas, nas atividades de integração ou qualificação 

profissional, na monitoria, na publicação e apresentação de trabalhos ou outras 

atividades definidas.  

 

As atividades complementares estão regulamentadas de acordo com a Resolução do 

Colegiado Nº 01-2016, de 08 de junho de 2016. 


