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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
As atividades complementares representam um dos mecanismos mais 

eficientes de aprendizagem e participação da comunidade acadêmica. É um 
instrumento de conhecimento capaz de construir um olhar crítico sobre a 
sociedade e o momento atual.  

 
De acordo com as diretrizes curriculares nacionais do Curso de Graduação 

em Nutrição, as atividades complementares deverão ser incrementadas durante 
todo o Curso de Graduação e as instituições de Ensino Superior deverão criar 
mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, 
através de estudos e práticas independentes presenciais e/ou a distância. 

 
Podem ser reconhecidos: 
 
· Monitorias e Estágios; 
· Programas de Iniciação Científica; 
· Programas de Extensão; 
· Estudos Complementares; 
· Cursos realizados em outras áreas afins 
 
Outras possibilidades são atualizações por meio de grupos de estudos 

envolvendo temas contemporâneos e/ou clássicos da área da saúde. Para o curso 
de graduação em Nutrição da UCB o estudante deverá compor um total de 150 
horas (currículo 1951) e 220 horas somente para os estudantes matriculados 
no currículo antigo (1950) 
  

Observações gerais: 
 

1. O estudante, matriculado no sétimo ou oitavo semestre, deverá entregar 
na Direção do Curso de Nutrição, seu portfólio completo, constando o 
formulário de apresentação, cópia do currículo cursado pelo aluno e 
cópias de todos os documentos comprobatórios das atividades 
realizadas, em formato encadernação (em molas) ou pasta. 

 
2. Não serão aceitos documentos originais. Os mesmos devem ser 

comprovados no momento da entrega para simples conferência. 
 
3. Os portfólios serão analisados e as horas lançadas no Histórico Escolar do 
discente até o último dia para lançamentos, de acordo com o Calendário 
Acadêmico. 

 
Leila Ferreira da Silva 

Assessora Pedagógica do curso de Nutrição 
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FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

NOME 
 
 

MATRÍCULA SEMESTRE 

TELEFONE 
 

Celular: Fixo:  

PERÍODO DO CURSO 

 
 
                                                                                                              _____________________________ 
 

Data de entrega ____/_____/_____                                               Assinatura do aluno 
 

Modalidades Horas por 
Modalidade 

Horas 
Apresentadas 

Disciplinas extracurriculares  60 horas  

Projetos e programas de pesquisa 95 horas  

Projetos e programas de extensão 95 horas  

Eventos, palestras, conferências, congressos, simpósios, 
apresentação de TCC (1h/cada), dentre outros 

60 horas  

Cursos (línguas estrangeiras e outros relacionados às 
áreas de nutrição) 

60 horas  

Estágios extracurriculares 95 horas  

Atividades de representação de turma 45 horas  

Representação estudantil 60 horas  

Atividades de monitoria e grupos de estudo 60 horas  

Outras atividades complementares 60 horas  

Total de Horas Apresentadas  

 
                                                                                 
                                                                                                 __________________________________ 
Data de lançamento ______/_______/_______                      Assessoria de Atividades Complementares  


