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Orientação Acadêmica FAD/DED-UERN 

 

 

 

EDITAL Nº 001/2020 

 

 

 

Divulga abertura do processo de 
apresentação e depósito de 
documentos para comprovação do 
cumprimento de Atividades 
Complementares, requisito 
obrigatório para integralização de 
carga horária mínima do eixo de 
formação prática da matriz curricular 
do Curso de Direito, Campus Central.  

 

 

Considerando que a matriz curricular do Curso de Direito está estruturada 

com uma carga horária mínima total de 3.720 (três mil setecentas e vinte) horas-

aula, sendo 300 (trezentas) horas-aula em Atividades Complementes, do eixo de 

formação prática —, consoante o Projeto Pedagógico do Curso de Direito em 

sua estrutura curricular, regime e dimensionamento dessa respectiva carga 

horária. 

Considerando que as Atividades Complementares são de natureza 

obrigatória, de livre escolha do/a Discente, dentre aquelas expressamente 
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previstas na respectiva matriz curricular constante no PPC. Referidas atividades 

deverão ser ajustadas entre o/a Discente e a Orientação Acadêmica do Curso, 

devendo o seu conteúdo ter afinidade com a formação profissional e áreas afins, 

compreendendo Ensino, Pesquisa e Extensão, integralizando a carga horária 

mínima acima disposta, perfazendo um total de aproximadamente 8,06% (oito 

vírgula zero seis por cento) da carga horária total do currículo pleno. 

Os Professores responsáveis pela ORIENTAÇÃO ACADÊMICA DO 

DEPARTAMENTO DE DIREITO (DED), no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Regimento Geral da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), e considerando a estrutura curricular, o regime e o 

dimensionamento da carga horária do Projeto Pedagógico do Curso de Direito, 

Campus Central, 

 

RESOLVEM: 

 

Tornar pública, pelo presente instrumento, a abertura do processo de 

apresentação e depósito de documentos para comprovação do cumprimento de 

Atividades Complementares, com sua correlata contabilização —, que se 

constitui como requisito obrigatório para integralização de carga horária mínima 

do eixo de formação prática da matriz curricular do Curso de Direito da 

Faculdade de Direito (FAD) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) nos termos seguintes. 

1. O/A Discente, apenas aqueles ingressantes no Curso de Direito até o 

Semestre Letivo 2016.11, deverá, entre os dias 30.11.2020 e 07.12.2020, 

preencher formulário e enviá-lo para o e-mail 

orientacaoacademica.fad@uern.br, contendo todos os documentos 

(cópias digitais legíveis2) aptos a comprovar o cumprimento de suas 

Atividades Complementares (v.g. certidões, declarações, certificados, dentre 

outros). 

 
1 Em Edital posterior os demais semestres letivos a partir de 2016.2 serão contemplados com a recepção 
dos referidos documentos e posterior validação comprobatória. 

2 Caso os documentos digitais estejam ilegíveis a Orientação Acadêmica baixará os mesmos em diligência 
para sanar quaisquer dúvidas porventura existente. Nesse caso o/a Discente terá o prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas para apresentar a documentação exigida a fim de garantir o cômputo das horas 
referentes às Atividades Complementares. 
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1.1. Ao enviar o e-mail com formulário e documentação comprobatória, o/a 

Discente deverá discriminar no ASSUNTO o seguinte título: Horas de Atividades 

Complementares/Nome/Semestre de Entrada do/a Discente na UERN (v.g., 

Horas de Atividades Complementares/Fulano de tal/Semestre 2016.1). 

1.2. Para tanto o/a Discente terá que preencher e assinar formulário próprio, 

conforme ANEXO I indicando nome completo, matrícula, e-mail institucional e 

telefone de contato, ano de ingresso, sob pena de indeferimento sumário do 

pedido. 

1.3. Antes, porém, deve o/a Discente proceder com o lançamento de referidas 

atividades na Plataforma Íntegra por meio do Portal do Aluno, na mesma 

sequência em que anexou os comprovantes que seguem o formulário para fins 

de contabilização. 

1.4. Os casos extraordinários serão resolvidos pela Orientação Acadêmica do 

Curso, com direito a recurso à Plenária Departamental —, no caso de não 

admissibilidade do processo de contabilização e/ou indeferimento das horas-

aula dessas Atividades Complementares anexadas ao pedido de validação. 

2. Fica registrado ainda que, no dia 07.12.2020, às 10:00h, em encontro on-line 

através do link meet.google.com/zyk-axtf-xzi, a Orientação Acadêmica fará uma 

exposição sobre a temática Atividades Complementares com dicas sobre os 

procedimentos à sua integralização, com certificação de 2 (duas) horas-aulas 

aos participantes inscritos.  

2.1. É necessário promover solicitação de inscrição para o referido evento 

através do e-mail institucional orientacaoacademica.fad@uern.br, fazendo 

referência no ASSUNTO: Inscrição para evento dia 7/12 OAC —, devido 

limitação de participantes na sala virtual. 

3. Sem prejuízo de outras formas de contato, estão sendo realizados 

atendimentos pela Orientação Acadêmica de forma remota, através de 

encontros síncronos, mediante agendamento prévio através do e-mail 

orientacaoacademica.fad@uern.br, preferencialmente às segundas-feiras, das 

15:00 às 17:00 horas no turno vespertino com a Professora Ana Mônica 

Medeiros Ferreira; e, às quartas-feiras, das 13:00 às 15:00 horas no turno 

vespertino com o Professor Kildare de Medeiros Gomes Holanda. 

4. O presente instrumento deverá ser publicado no sítio eletrônico da Faculdade 

de Direito para ampla divulgação. 
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5. Cronograma do edital: 

 

 

 

 

Mossoró, RN, 27 de novembro de 2020. 

 

 

Professora Ana Mônica Medeiros Ferreira 
Orientadora Acadêmica do Curso de Direito Noturno 

 
 

Professor Kildare de Medeiros Gomes Holanda 
Orientador Acadêmico do Curso de Direito Matutino 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Lançamento do Edital 27/11/2020 Site da Faculdade de Direito, Campus Central 

Preenchimento do formulário das 
Atividades Complementares e envio das 
Comprovações 

30/11/2020 a 
07/12/2020 

orientacaoacademica.fad@uern.br 

Triagem e conferência de envio do 
material eletrônico pelo Departamento 
de Direito 

8 a 10/12/2020 Departamento de Direito, Campus Central 

Análise de documentação e 
comprovações das horas referentes às 
Atividades Complementares 

11 a 16/12/2020 Atividade interna da Orientação Acadêmica 

Interposição de recursos 17 e 18/12/2020 orientacaoacademica.fad@uern.br 

Resultado Final 22/12/2020 Site da Faculdade de Direito, Campus Central 
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