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ATIVIDADES DO CURSO 

 
As Atividades Complementares visam complementar a formação realizada 

através das atividades realizadas em sala de aula, devendo se pautar, na sua 

oferta: 

 

• Pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da Faculdade; 

• Pelo tratamento de temas; 

• Pela interdisciplinaridade; 

• Pela contribuição para a formação humanística do aluno. 

 

Serão consideradas Atividades Complementares de Graduação tudo aquilo que 

contribua para a formação técnica e humanística do estudante, notadamente: 

 

• Monitoria; 

• Iniciação científica; 

• Participação em grupos de estudo, projetos de pesquisa ou projetos de 

extensão coordenados por professor; 

• Participação em congressos, conferências, simpósios, seminários e 

atividades similares, na área do curso ou em área afim; 

• Publicação de artigo; 

• Cursos de extensão ou atualização, na área do curso ou em área afim; 

• Participação em órgãos de representação estudantil; 

• Cursos regulares de língua estrangeira; 

• Acompanhamento de disciplinas isoladas ou eletivas em outros cursos. 

 

O controle das Atividades Complementares de Graduação será feito por um 

Coordenador de Atividades Complementares de Graduação, da forma prevista 

pelo regulamento específico. 
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A Faculdade Barretos, preocupada em formar nutricionistas capazes de 

atender o mercado de trabalho, com potencial inovador e solucionador de 

problemas nos diversos âmbitos da saúde, preocupou-se em sua matriz 

curricular, e de acordo com o Regulamento Institucional da Faculdade, em 

abranger uma carga horária de 240 horas de atividades complementares em 

três modalidades distintas, que são elas ensino, pesquisa e extensão, para 

proporcionar ao acadêmico uma formação atualizada nos diversos  níveis de 

saúde.  

As atividades complementares descritas no Curso de Nutrição têm por objetivo 

auxiliar o acadêmico a enriquecer sua formação e o estimular para as 

categorias de ensino, pesquisa e extensão, fazendo-o despertar para a forma 

holística de tratar o indivíduo e/ou grupos populacionais.  

A seguir estão relacionadas atividades complementares que são 

disponibilizadas aos alunos do curso. 

 

ATIVIDADES DE ENSINO: 

• Monitoria (por semestre); 

• Cursar disciplinas de outro curso que enriqueçam a formação do aluno; 

• Encontros de grupos para estudos (mediante entrega de relatório); 

• Participar do programa de Nivelamento; 

• Leitura dirigida (por resenha apresentada); 

• Filmes (por relatório apresentado); 

• Visitas em ambientes Hospitalares, Programas de Saúde da Família e 

Unidades Básicas de Saúde, Creches, Escolas, Instituições de Longa 

Permanência, Casas de Repouso - Assistenciais, Empresas na área de 

alimentação (duas por semestre). 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

• Iniciação Científica (aprovado pelo programa de iniciação científica da 

faculdade ou programa externo reconhecido Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq); 

• Trabalhos publicados em periódicos e revistas indexadas de saúde; 
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• Trabalhos publicados em sites regulares na Internet (recomendados pelo 

coordenador do curso); 

• Apresentação de trabalho em eventos científicos. 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

• Cursos com duração de até 30 horas; 

• Cursos com duração superior a 30 horas; 

• Participação em congressos; 

• Participação em palestras e seminários; 

• Aprovação em cursos de língua estrangeira (mínimo 30h); 

• Aprovação em cursos de informática (mínimo 30h); 

• Participação na semana cultural e científica (100% freq.); 

• Membro da comissão da semana cultural e científica; 

• Ações de voluntariado (por ação); 

• Participação de atividades esportivas pela faculdade (torneios, 

competições); 

• Membro de ligas disciplinares;  

• Participação de ações educativas referente à liga pertencente;  

• Atuação na Clínica de Extensão Universitária – CEU. 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 

 

Objetivos:  

• Estimular no discente o interesse para atividades em que possa se 

expressar e compartilhar os conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas  cursadas.  

• Despertar para o interesse pela docência e pesquisa, além de favorecer 

o enriquecimento intelectual e profissional.  

• Desenvolver suas habilidades e competências.  

• Incentivar o trabalho em equipe.  
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• Facilitar o desenvolvimento de tarefas de pesquisa e elaboração de 

trabalhos acadêmicos coletivamente.  

• Auxiliar o discente a inovar a forma de pensar e atuar como fator 

coadjuvante às mudanças no meio onde se encontra.  

• Incentivar o aluno a manter o hábito permanente da leitura através da 

indicação de obras literárias de conteúdo diversificado.  

• Auxiliar o discente para adquirir conhecimentos diversos.  

• Incentivar o discente a buscar conhecimentos complementares através 

de outros mecanismos didáticos, mediante filmografia de conteúdo 

diversificado.  

• Despertar interesse na área de formação ou em áreas afins, tais como: 

seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, simpósios 

ou semanas relacionadas à Nutrição e área correlatas da saúde.  

• Estimular o discente a frequentar e participar de cursos de línguas 

estrangeiras, informática, e ou artes nas mais deferentes modalidades.  

• Estimular a aproximação dos discentes a um estilo de vida saudável, 

além de uma pronta relação de contribuição e cooperação à comunidade 

como um todo.  

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

Objetivos:  

• Despertar no discente a curiosidade científica, responsabilidade quanto 

à aprendizagem, consciência crítica frente à realidade social e 

interdisciplinaridade.  

• Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os 

discentes, mediante a participação destes, em projetos de pesquisa 

aprovados pelo programa de iniciação científica. 

• Incentivar a produção científica, introduzindo no discente o interesse em 

publicar trabalhos científicos de sua autoria, em periódicos de nutrição 

ou de saúde indexados, em sites regulares na internet, dentre os 

recomendados pelo Coordenador do Curso.  
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• Incentivar a pesquisa nas dimensões científica, cultural, humana e 

política, permitindo que o discente possa construir e difundir o 

conhecimento adquirido, exercendo o seu papel e contribuindo com a 

sociedade.  

   

ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

Objetivos:  

• Motivar o discente a complementar e enriquecer o seu conhecimento 

através da participação de eventos, na área de sua formação ou em 

áreas afins.  

• Incentivar a participação em cursos de extensão, que visem enriquecer o 

seu conhecimento, formação e até mesmo a cultura e que estimule sua 

capacitação ou atualização profissional.  

• Desenvolver atividades em diversos projetos sociais, em eventos 

esportivos que se relacionem com o curso e demais ações de extensão 

(desde que previamente reconhecidas e deferidas pela Coordenação do 

Curso).  

• Incentivar a prática esportiva propiciando um estilo de vida saudável.  

 

REGISTRO 

 

O controle de registro acadêmico das atividades complementares será 

realizado através de um requerimento (Anexo 1) seguido de formulário (Anexo 

2) que deverão ser preenchidos pelo aluno semestralmente e entregue com os 

documentos comprobatórios para o professor coordenador das atividades 

complementares, que fará a análise e o registro das mesmas no sistema. 

 

REGRAS BÁSICAS 

 

� As atividades complementares têm caráter obrigatório e não consta 

de nota. A atividade é considerada concluída  ou não concluída . 

Caso não contemple a carga horária necessária, estipulada na matriz 
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curricular, o discente não obterá o diploma de graduação, até que 

todas as formalidades curriculares sejam cumpridas; 

� Todas as atividades complementares serão analisadas e validadas 

pelo Coordenador das atividades complementares; 

� Todas as atividades desenvolvidas deverão ser comprovadas por 

escrito e assinadas pelo responsável, sendo encaminhadas ao 

Coordenador das atividades complementares no final de cada 

semestre;  

� Atividades Complementares não descritas acima terão a avaliação 

do Coordenador do curso para possível deferimento; 

� O discente terá acesso por e-mail às atividades 

complementares,  seu regulamento e sugestões relevantes para a 

sua formação acadêmica; 

� As atividades complementares contemplam uma carga horária total 

de 240 horas, divididas em 6 semestres de 40 horas. O discente terá 

que cumprir no máximo 40 horas por semestre. Mais de 240 horas no 

final do curso será aceito, após avaliação do Coordenador do curso 

de acordo com as atividades desenvolvidas; 

� Todas as atividades complementares descritas no regulamento 

institucional serão incentivadas pela faculdade, portanto, o discente 

terá o auxílio das mesmas, em congressos, cursos de longa 

distância, publicações de artigos, entre outros; 

� Cada discente terá o compromisso de se manter atualizado sobre as 

atividades complementares, seu cumprimento e quantidade de horas 

desenvolvidas no semestre de acordo com a proposta da faculdade.  

 
ANEXOS 
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Anexo 1 . Requerimento de lançamento de atividades complementares. 

 
REQUERIMENTO DE LANÇAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
____ SEMESTRE/_____ (ano)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
____________________________________________aluno(a) 

regularmente matriculado no _____ período do Curso de Nutrição, sob o nº 
_____________, vem, requerer, com base no Regulamento, o registro em seu 
Histórico Escolar, das atividades complementares referentes ao “___ 
Semestre/_____(ano)”, conforme formulário de registro e comprovantes anexos 
(Quando se fizer necessário).  

  
  
Nestes Termos,  
P. Deferimento.  
Barretos, ____ de ______________ de _______.  
  
  
 
 
 
 ________________________________________  
                                      Aluno (a) 
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Anexo 2 . Formulário para preenchimento de atividades complementares. 
 

FORMULARÍO DE REGISTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  DO CURSO DE 
NUTRIÇÃO____ SEMESTRE /____ 

 
ATIVIDADES DE ENSINO: 

ATIVIDADES HORAS NO 
SEMESTRE 

TOTAL 

Monitoria (por semestre) 

 
10 

 

Cursar disciplinas de outro curso que enriqueçam a formação do aluno. 

 
20 

 

Encontros de grupos para estudos (mediante entrega de relatório) 

 
3 

 

Participar do programa de Nivelamento 

 
10 

 

Leitura dirigida (por resenha apresentada) 

 
2 

 

Filmes (por relatório apresentado) 

 
2 

 

Visitas em ambientes Hospitalares, Programas de Saúde da Família e 
Unidades Básicas de Saúde, Creches, Escolas, Instituições de Longa 
Permanência, Casas de Repouso - Assistenciais, Empresas na área de 
alimentação (duas por semestre) 

3 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA: 

ATIVIDADES HORAS NO 
SEMESTRE 

TOTAL 

Iniciação Científica (aprovado pelo programa de iniciação cientifica da 
faculdade) 

 
20 

 

Trabalhos publicados em periódicos e revistas indexadas de saúde 

 
10 

 

Trabalhos publicados em sites regulares na Internet, (recomendados pelo 
coordenador do curso) 

 
10 

 

Apresentação de trabalho em eventos científicos 

 
10 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

ATIVIDADES HORAS NO 
SEMESTRE 

 

Cursos com duração de até 30 horas 

 

10  

Cursos com duração superior a 30 horas 

 

15  

Participação em congressos 

 

5  

Participação em palestras e seminários 

 

4  
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Aprovação em cursos de língua estrangeira (mínimo 30h) 

 

10  

Aprovação em cursos de informática (mínimo 30h) 

 

10  

Participação na semana cultural e científica (100% freq.) 

 

10  

Membro da comissão da semana cultural e científica 

 

15  

Ações de voluntariado (por ação) 

 

5  

Participação de atividades esportivas pela faculdade (torneios, competições) 

 

 

5 

 

 

 

Membro de ligas disciplinares  

 
4  

Participação de ações educativas referente a liga pertencente  

 

 

6  

Atuação na Clínica de Extensão Universitária – CEU 10  

 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


