
ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 

 
 O presente documento tem por objetivo fornecer subsídios aos discentes para 

um melhor planejamento das atividades complementares ao longo do curso de Direito, 

evitando assim problemas futuros com relação ao preenchimento da carga-horária mínima 

exigida de 300 horas, divididas em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 O aluno deve estar ciente de que se trata de atividades práticas, 

complementando a formação do eixo das disciplinas propedêuticas e profissionais, devendo 

ser atribuída a mesma importância, de forma que o cumprimento deve ser ao longo de cada 

semestre, acompanhado pelo orientador acadêmico, mediante o preenchimento de 

formulário-padrão disponível no Departamento de Direito – DED. 

 É necessário que o discente consulte previamente o orientador acadêmico 

para obter as devidas explicações antes da entrega do formulário, notadamente em relação 

aos meios documentais de comprovação das atividades complementares. 

 Nesse sentido, o discente também deve atentar para a questão da carga-

horária de cada item, pois há uma pontuação máxima, de forma que isso permite uma melhor 

distribuição proporcional entre as atividades de pesquisa, ensino e extensão, evitando que o 

discente se concentre em uma delas, desprestigiando as demais. Ou seja, preenchida a carga 

horária de um item, não serão computadas as horas excedentes em outro item, sendo, 

portando, desconsideradas para fins de somatório das 300 horas globais. 

 O conteúdo do formulário pode ser facilmente acessado na página da 

Faculdade de Direito, disponível no portal da UERN. 

 Segue abaixo sugestão1, em forma de roteiro, para acompanhamento de 

atividades complementares a serem desempenhadas por período cursado, que sendo 

realizadas semestralmente farão com que o aluno complete, sem maiores percalços, o total 

das 300 horas. Vejamos: 

Período cursado ENSINO EXTENSÃO PESQUISA TOTAL 

1.º   Participação na 
organização, 
coordenação ou 
realização de 
cursos e/ou 
eventos 
científicos 
internos ou 
externos à 
UERN. 

Trabalhos 
apresentados 
em eventos 
científicos 
orientados por 
professor do 
curso. 

Pesquisa: 20h/a 
por trabalho, 
limitado a 60h/a 
em todo o curso 
de Graduação 
em Direito. 
Extensão: 05h/a 
por evento até o 
limite de 15 h/a 
em todo o 

                                                           
1
 Trata-se de uma indicação, sem caráter vinculativo, ficando a total critério do aluno, de acordo com 

sua capacidade e iniciativa, elaborar o seu roteiro próprio. Por exemplo, a atividade de monitoria 
caberia em qualquer período cursado pelo aluno bem como a participação em audiências e sessões de 
Tribunais e sessões do júri como ouvinte. O aluno deve ter sempre como norte o formulário entregue 
no Departamento de Direito. 



curso. 

2.º Monitoria Participação na 
organização de 
periódicos, 
homepage do 
curso, C.A. 

 Ensino: O aluno 
pode computar 
no máximo 50% 
da carga horária 
do total de 
todas as 
monitorias. 
Extensão: 05 h/a 
por semestre, 
limitado a 12 
h/a em todo o 
curso. 

3º  Participação em 
projetos de 
extensão. 

Participação em 
iniciação 
científica. 

Extensão: Até 60 
h/a por projeto, 
limitado a dois 
projetos em 
todo o curso. 
Pesquisa: Até 90 
h/a em todo o 
curso de 
Graduação em 
Direito. 

4º  Participação em 
Congressos, 
seminários, 
palestras, 
jornadas, 
conferências, 
simpósios, 
semanas 
acadêmicas e 
congêneres 
(área jurídica ou 
afins). 

Participação em 
grupos de 
estudos 
orientados por 
professor do 
Curso de Direito 

Pesquisa: Até 30 
h/a em todo o 
curso de 
Graduação em 
Direito. 
Extensão: 100 
h/a em todo o 
curso de 
graduação 

5º  Participação em 
audiências e 
sessões de 
Tribunais e 
sessões do júri 
como ouvinte 

Trabalhos 
científicos e 
publicações em 
anais (com 
indexação) 

Pesquisa: 40 h/a 
por publicação, 
limitado a 2 em 
todo o Curso de 
Graduação em 
Direito. 
Extensão: 02 h/a 
por participação 
até o limite de 
30 h/a em todo 
o curso. 

6.º  1 – Estágios 
extracurriculares 
em entidades 
públicas 
conveniadas; 

 1 – Até 40 h por 
semestre, com 
limite de 160 
h/a em todo o 
curso; 



2 – 
Representação 
estudantil. 

2 – 10 h/a por 
semestre, 
limitado a 20 
h/a em todo o 
curso. 

7º  1 – Participação 
ativa em sessão 
do júri popular 
(na qualidade de 
estagiário); 
2 – Participação 
em visitas 
programadas 
independentes 
(através da 
direção do 
curso). 

 1 – 10 h/a por 
júri até o limite 
de 40 h/a em 
todo o Curso 
(horas não 
computadas em 
CH de 
disciplina); 
2 – Até 4 h/a por 
evento, limitado 
a 20 h/a em 
todo o curso. 

8.º  1 – Participação 
em intercâmbios 
institucionais ou 
culturais; 
2 – Vínculo 
empregatício ou 
institucional em 
que 
desempenhe 
atividades 
correlatas a 
carreira jurídica. 

 1 – 20 h/a por 
programa, 
limitado a 40 
h/a em todo o 
curso de 
Graduação; 
2 – 40 h/a por 
semestre até o 
limite de 160 
h/a em todo o 
curso. 

9º  1 – Campanhas 
de voluntariado 
ou programas 
de ação social; 
2 – Participação 
em cursos de 
extensão, 
atualização ou 
congêneres 
(área jurídica ou 
afins). 

 1 – 04 h/a por 
evento, limitado 
a 12 h/a em 
todo o curso; 
2 – 100 h/a em 
todo o curso de 
Graduação. 

10º  Participação em 
cursos de 
idiomas, 
comunicação e 
expressão, ou 
informática, 
realizado 
durante o 
período do 
curso de direito 

Premiação em 
Concursos de 
Monografias 

Pesquisa: 20 h/a 
por certificado, 
limitado a 2 em 
todo o Curso de 
Direito. 
Extensão: 10 h/a 
por semestre 
até o limite de 
30 h/a em todo 
o curso. 

 


