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órgãos da UCB; Centro Acadêmico de Direito; Diretório Central 
dos Estudantes; representação em órgão da União Nacional dos 
Estudantes).

LIMITE DE CARGA HORÁRIA POR TIPO DE ATIVIDADE

Art. 12 - Os limites máximos de aproveitamento de horas por moda-
lidade de atividade complementar são os seguintes:

MODALIDADE HORAS POR 
MODALIDADE

Disciplinas extracurriculares 60 horas

Disciplinas optativas integrantes do currículo, cursadas além do 
mínimo de créditos exigidos pelo PPC 60 horas

Projetos e programas de pesquisa 95 horas

Projetos e programas de extensão 95 horas

Presença/participação em eventos jurídicos, seminários, 
palestras, conferências, congressos, simpósios, defesa e 

apresentação de TCC (1h/cada), de dissertação de Mestrado e de 
tese de Doutorado (até 5h/cada), dentre outros.

60 horas

Cursos de capacitação para o exercício das carreiras jurídicas 
(línguas estrangeiras, oratória, arbitragem, mediação, conciliação, 

negociação etc.)
60 horas

Estágios extracurriculares 95 horas

Atividades de representação de turma (5h/cada) 20 horas

Representação estudantil (20h/por representação) 60 horas

Atividades de monitoria e grupos de estudo 60 horas

Trabalhos acadêmicos publicados (artigo científico, livro, 
monografia) (10h/cada) 60 horas

Outras atividades complementares 60 horas

§1º - Para fins de validação da carga horária total, o estudante deverá 
distribuir as atividades complementares, no mínimo, em duas das 
categorias dispostas nos artigos 6º ao 11;
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§2º - Os estudantes ingressantes a partir de 2013 deverão cumprir, 
no mínimo, 36 horas de atividades no Projeto SER+, conforme Título 
X, item 4.3.4. da Resolução CONSEPE nº 65, de 22/11/2007.

COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 13 - A comprovação de atividades complementares se dará por 
meio de documentos, conforme estabelecido no quadro abaixo:

MODALIDADE HORAS POR MODALIDADE

Disciplinas extracurriculares Currículo/histórico escolar oficial 

e ementa, caso tenha sido cursada em outra IES 60 horas

Disciplinas optativas integrantes do currículo 
cursadas além do mínimo de créditos exigidos Currículo/Histórico Escolar Oficial

Projetos e programas de pesquisa Declaração ou certificado de participação

Projetos e programas de extensão Declaração ou certificado de participação

Eventos jurídicos, palestras, conferências, 
congressos, simpósios, defesas e apresentações 

de TCC, dissertação de Mestrado, tese de 
Doutorado, audiências, dentre outros.

Declaração ou certificado de participação

Cursos de capacitação para o exercício das 
carreiras jurídicas (línguas estrangeiras, oratória, 

arbitragem, negociação, etc.)

Declaração do curso atestando matrícula 
e comprovante de aprovação no semestre

Estágios extracurriculares 

Declaração assinada pelo gestor do está-
gio, contendo informações sobre início 
e fim do estágio; horário das atividades; 

descrição das atividades desenvolvidas e 
carga horária total

Atividades de representação de turma Ata de eleição

Representação estudantil Ata de eleição/posse

Declaração atestando a participação 60 horas

Atividades de monitoria e grupos de estudo Declaração ou certificado de participação

Trabalhos acadêmicos publicados (artigo 
científico, livro, monografia) (10h/cada)

Inteiro teor da obra e comprovante da 
publicação

Outras atividades complementares Documento hábil



12

Manual do Estudante de Direito



Regulamento de Atividades Complementares do Curso de Direito

13



14

Manual do Estudante de Direito

ANEXO I – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO  
DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

Nome: Matrícula:

E-mail: Celular: Fixo:

Período do curso: Semestre:

Data de entrega: Assinatura do Aluno:

MODALIDADES HORAS POR 
MODALIDADE

HORAS 
APRESENTADAS

Disciplinas extracurriculares 60 horas

Disciplinas optativas integrantes do currículo, 
cursadas além do mínimo de créditos exigidos 60 horas

Projetos e programas de pesquisa 95 horas

Projetos e programas de extensão 95 horas

Eventos jurídicos, seminários, palestras, 
conferências, congressos, simpósios, defesas e 
apresentações de TCC (1h/cada), de dissertação 
de Mestrado e de tese de Doutorado (até 5h/
cada), audiências, dentre outros.

60 horas

Cursos de capacitação para o exercício das 
carreiras jurídicas (línguas estrangeiras, 
oratória, arbitragem, mediação, conciliação, 
negociação etc.)

60 horas

Estágios extracurriculares 95 horas

Atividades de representação de turma (5h/cada) 20 horas

Representação estudantil (20h/por 
representação) 60 horas

Atividades de monitoria e grupos de estudo 60 horas

TOTAL DE HORAS APRESENTADAS:

Data de lançamento: Coordenação das Atividades Complementares:

Campus I - QS 07 Lote 01 EPCT, Águas Claras - CEP: 71.966-700 - Brasília/DF | Campus II - SGAN 916, W5 Norte, Asa Norte 
CEP: 70.790-160 - Brasília/DF | Campus Avançado - SHIGS 702 Conj. 2 Bloco A, Asa Sul - CEP: 70.330-700 - Brasília/DF

CNPJ da UBEC: 00.331.801/0001-30   -   Telefone: +55 61 3356-9000 | Fax: +55 61 3356-9060
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