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REGULAMENTO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES  

Licenciatura em Música  
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Este REGULAMENTO rege as normas das ATIVIDADES COMPLEMENTARES do 

curso de Licenciatura em Música da FACULDADE BATISTA DO RIO DE JANEIRO - 

FABAT, Instituição mantida pelo SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA DO SUL DO 

BRASIL, sociedade civil filantrópica de natureza religiosa e educacional com sede e foro na 

cidade do Rio de Janeiro (RJ). 

Art. 2º - O SEMINÁRIO, mantenedor da FABAT é administrado por um Conselho Diretório, 

constituído pelos membros do Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira, nos termos do 

Estatuto.  

Art. 3º - A FABAT, cujo limite territorial é a cidade do Rio de Janeiro, é regida nos termos do 

Estatuto, Regulamentos baixados pela Direção e do Regimento aprovado pelo Ministério da 

Educação, publicado no DOU, em 20/06/2005.  

Art. 4º - As atividades Complementares dos cursos de Graduação (Bacharel e Licenciatura) da 

FABAT são regidas pelo Parecer nº 67 do CNE/CES, estabelece um Referencial para as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação, pela Resolução CNE/CES nº 

2/2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e os procedimentos relativos à integralização 

e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, por este 

Regulamento, pelo Estatuto, pelo Regimento da FABAT e pelas normas baixadas pela 

Direção ou pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE. 

 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 5º - As Atividades Complementares do Curso de Licenciatura em Música são obrigatórias 

e estão sugeridas no Projeto Pedagógico do Curso, com intenção de atender aos seguintes 

objetivos:  

I – Complementar a formação acadêmica com atividades pluridisciplinares a fim de 

proporcionar crescimento pessoal, relacional e profissional ao discente. 

II – Possibilitar que o discente teste e reconheça novas habilidades e competências.  

III – Favorecer o relacionamento entre grupos sociais e a consciência das diferenças. 

IV – Fomentar a prática de estudo, pesquisa e a autonomia dos discentes. 

 

Art. 6º As Atividades Complementares dos cursos referidos no art. 5º deste regulamento podem 

ser cumpridas em ambientes e contextos de extensão ou ensino, pesquisa, cultura, religioso e 

de responsabilidade social da instituição e/ou em grupos de interesse da instituição, conforme 

exposto no Anexo I deste regulamento. 

§ 1º Os alunos podem realizar atividades complementares desde o 1º semestre de matrícula nos 

cursos da Fabat. 
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§ 2º O estudante deverá cumprir 200 horas de AC, sendo 100 horas de AACC (Atividades 

Acadêmicas Científicas Culturais) e 100 horas de AE (Atividades de Extensão).  

§ 3º As atividades complementares podem ser realizadas a qualquer momento, inclusive durante 

as férias escolares, desde que respeitados os procedimentos estabelecidos neste regulamento. 

§ 4º O Estágio Supervisionado não é considerado Atividade Complementar, para fins de 

aproveitamento de carga horária e é normatizado em regulamento próprio. 

§ 5º Ao realizar uma atividade complementar o aluno deverá estar ciente da relevância da 

atividade em questão. 

 

Art. 7º - Os alunos que ingressarem no curso da FABAT por meio de transferência ficam 

também sujeitos ao cumprimento da carga horária de atividades complementares, podendo 

solicitar à CGA o cômputo da carga horária atribuída pela Instituição de origem, desde que 

estejam comprovadas em histórico escolar e/ou em documento oficial.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

Art. 8º -  Durante os sete semestres do curso o estudante deverá cumprir 200 horas de AC, 

sendo 100 horas de AAC (Atividades Acadêmicas) e 100 horas de ACC (Atividades 

Científicas Culturais), conforme as orientações do Anexo I. 

§ 1º Obrigatoriamente o aluno deverá cumprir a carga horária de no mínimo 100 horas de AAC 

e de no mínimo 100 horas de ACC.    

 

Art. 9º - Os alunos deverão ser acompanhados por um professor responsável que lhes conceda 

orientação e avaliação segundo critérios informados neste regulamento.   

 

Art 10 º - O Registro Geral das AC (conf. Anexo II) e as cópias dos comprovantes (certificados, 

declarações, relatórios etc) das AC realizadas (conf. Anexo I e III) deverão ser encadernados 

e encaminhados via requerimento ao professor responsável até último dia letivo do último 

período do curso. 

 

Art. 11º - A entrega do relatório de AC deverá ser realizada, preferencialmente, por semestre, 

também podendo ser entregue ao final do curso, sem nenhum tipo de penalização.   

§ 1º O aluno deverá realizar no máximo uma entrega de relatório por semestre, nos padrões 

estabelecidos por este regulamento.    

 

Art. 12º - O Relatório Geral das atividades complementares deverá ser composto de:  

I – Comprovante da atividade realizada, que em sendo declaração, certificado ou Histórico, 

deverá conter as seguintes informações: local, carga horária, assinatura e carimbo da instituição. 

II – Formulário do Anexo II preenchido de forma digital.  
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§ 1º O relatório deverá ser encaminhado de forma digital, em pdf, através do e-mail institucional 

do professor responsável. Não serão aceitos relatórios enviados através de outros endereços de 

e-mail, ainda que sejam e-mails da instituição. 

§ 2º Os relatórios serão contabilizados no sistema acadêmico em até 30 dias letivos, após o 

envio.  

§ 3º É de responsabilidade do aluno verificar se as horas pleiteadas foram contabilizadas, 

podendo entrar com recurso via protocolo, caso não.  

§ 4º As horas de Atividades Acadêmicas ou Culturais vivenciadas na instituição não serão 

contabilizadas automaticamente, obrigatoriamente o aluno deverá enviar o comprovante e o 

formulário do anexo II para pleitear a carga horária.  

§ 5º O Estágio Supervisionado não é considerado Atividade Complementar, para fins de 

aproveitamento de carga horária e é normatizado em regulamento próprio.  

§ 6º A carga horária de um código não poderá ultrapassar 25% da carga horária total exigida. 

Sendo: máximo de 50h para AAC e 50h. para ACC. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do curso.  

Art. 12º - Este Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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ANEXO I 

                                                           
1 AAC = Atividades Acadêmicas e ACC = Atividades Científicas e Culturais. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Código1 Tipos de Atividades CH máxima por 

atividade 

Forma de 

comprovar 

AAC1 Cursos de Extensão/grupos de 

estudo/Cursos de idiomas/Cursos 

de informática 

10 Certificado ou 

Declaração 

AAC2 Publicações (revistas, jornais, 

livros, artigos, etc)/Apresentação 

de trabalho em evento acadêmico. 

10 Cópia da 

publicação/Declaração 

AAC3 Organizador de evento acadêmico, 

organização/participação em coros, 

regência e recitais 

10 Declaração 

AAC4 Estágio não obrigatório/experiência 

profissional na área de formação** 

25%* Declaração 

AAC5 Disciplinas MEC (fora da grade 

obrigatória do seu curso)*** 

25%* Histórico com 

aprovação/Declaração 

AAC6 Outros  10 Declaração 

ACC1 Visitas/Consumo de arte (Cinema, 

teatro, musicais, museus) 

10 Ingresso ou 

Declaração 

ACC2 Participação em grupos de 

crescimento pessoal (PG, EBD, 

Mentoria, Grupos de apoio, etc) 

10 Declaração 
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* Utilizar apenas a regra do artigo 12º, § 6º. 

 

 

 

 

** As atividades da carga horária de estágio pleiteada como atividade complementar não poderá 

ser a mesma utilizada na disciplina estágio supervisionado.  

*** A carga horária de Disciplina (MEC) pleiteada como atividade complementar não poderá 

ser utilizada para isentar nenhuma disciplina do seu curso.  

OBS.1: Observar o total de 5 horas para publicações de até 20 páginas e 10 horas para as que 

excederem à 20 páginas. 

OBS.2: Participantes ativos ou ouvintes em eventos utilizar a carga horária da duração do 

evento. 

OBS.3: Organizadores, utilizar o dobro da carga horária de duração do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

ACC3 Representação estudantil 

(Representante de turma, 

participação CADS, etc) 

10 Declaração 

ACC4 Trabalho voluntário/atividades 

cívicas 

10 Declaração 

ACC5 Organizador ou participante ativo 

de evento cultural 

10 Declaração 

ACC6 

 

Outros 10 Declaração 
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ANEXO II 

ALUNO(A):  

MATRÍCULA: ANO/SEMESTRE: 

PERÍODO: CURSO: 

CÓDIGO DA ATIVIDADE: DATA: 

NOME DA ATIVIDADE: 

 

Responda: Como esta atividade contribuiu para o seu desenvolvimento da sua formação de 

um modo geral? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 


