PORTARIA 001/2022 – DIREÇÃO

A Diretora Acadêmica do GRUPO IPEMIG, no uso de suas atribuições, e considerando os termos do
Regimento Interno da Instituição, após análise e revisão do processo de integralização das
ATIVIDADES COMPLEMENTARES de suas faculdades, considera e define o que se segue:

CONSIDERANDO que os novos cursos autorizados pelo MEC para vigência a partir de 2022 nas
modalidades licenciaturas, bacharelados e tecnólogos, 100%, exigem adequação de aproveitamento
das atividades complementares;

CONSIDERANDO os cursos já existentes e em funcionamento na modalidade presencial;

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar os fluxos institucionais, objetivando incentivar a

permanente busca dos vários modos de conhecimento pelo corpo discente, com fins de obter
o melhor aproveitamento das atividades extracurrículares cujos conteúdos tenham pertinência
temática com os cursos ofertados pelas Faculdades do Grupo IPEMIG;

A Direção Acadêmica DECIDE que:
1) para análise e integralização das atividades complementares, componente obrigatório
curricular, passa a partir dessa data a vigorar a Tabela do Anexo I;
2) A adoção da Tabela do Anexo I não invalida as análises e despachos já realizados.
3) Caso a tabela do Anexo I seja mais favorável ao discente, este poderá solicitar a
reanálise.
4) As horas lançadas nos Relatórios devem ser subsidiadas pelos respectivos certificados
entregues em cópia para análise, somente sendo consideradas aquelas que tiverem
comprovação.
5) Os casos omissos serão dirimidos pelas respectivas coordenações de curso das Faculdades
do Grupo IPEMIG, em primeira instância.

6) A Direção Acadêmica do Grupo IPEMIG poderá expedir normas complementares ao disposto
nesta Portaria.

7) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2022.

MARIA APARECIDA VIDIGAL B. AZEVEDO
Direção Acadêmica

ANEXO I – CURSOS DO GRUPO IPEMIG - FBMG / FEBRAS / ISEAT NAS MODALIDADES EAD
E PRESENCIAL
ATIVIDADES
Aconselhamento e Discipulado
Atuação de apoio à organização de eventos da
Faculdade
Audiências judiciais, legislativas e/ou públicas

Curso de Idiomas (português ou outra língua),
Libras
Curso de Informática
Cursos EAD com pertinência temática
Cursos livres e de atualização com conteúdo
compatível ao curso
Disciplinas extracurriculares com
vinculação ao curso – Disciplinas Optativas
Estágio Extracurricular
Estágio voluntário em escolas e/ou bibliotecas e/ou
órgãos de segurança pública e/ou empresas
públicas ou privadas (cursos de licenciaturas,
tecnólogos e bacharelados)
Estágio voluntário em núcleo jurídico e/ou em
escritórios e/ou órgãos públicos
Iniciação Científica
Monitoria
Palestras Proferidas
Parecer anterior
Participação como ouvinte em defesas de
monografias (TCC)
Participação em Aulas Magnas da Faculdade
Participação em cursos de nivelamento,
aperfeiçoamento e cursos preparatórios (OAB
e similares) ofertados pela Faculdade
Participação em palestras da Faculdade – Semana
acadêmica
Participação em seminários, congressos,
fóruns, simpósios, palestras e oficinas
Participação voluntária em trabalhos nas Igrejas
e afins
Participação voluntária em projetos e cursos
complementares
Projetos / Funções exercidas nas Igrejas
Projetos e atividades extracurriculares
Representação de turma
Trabalhos científicos publicados em revistas, jornais
e periódicos acadêmicos
Trabalhos Científicos publicados na Faculdade
Visitas técnicas
TOTAL

CARGA HORÁRIA
TOTAL
Até 02 horas por
audiência
Até 4h por evento

LIMITE
MÁXIMO
40h
40h

Carga horária atribuída
ao evento, máximo de 4h
por audiência
Até 40h por curso

80h

Até 30h

40h

Até 20h por evento

60h

20h por curso

80h

Carga Horária
atribuída
80h
30h por semestre

80h
80h
120h

20h por semestre

120h

Até 40h por semestre
Até 20h por semestre
5h por palestra
Horas apuradas
Até 4h por sessão

80h
80h
40h

Até 4h por evento
Carga horária atribuída
ao evento

80h
80h

Até 20h por evento

80h

Até 20h por evento

80h

40h

80h

40h

80h

Até 10h por projeto

40h

Até 10h por projeto

40h

Até 20h por semestre
10h por publicação

40h
40h

10h por artigo
6h por visita

40h
80h

40h

40h

TOTAL DO
ALUNO

