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Informações gerais 
 

O aluno que ingressar nos cursos de graduação da Faculdade Messiânica deverá concluir 
obrigatoriamente, a partir do primeiro semestre do curso, 200 horas de Atividades 
Complementares, a serem realizadas fora dos componentes curriculares regulares do curso (os 
conteúdos e atividades curriculares, inclusive o Trabalho de Conclusão de Curso, não serão 
considerados parte da carga horária de Atividades Complementares).  

 
Veja abaixo as regras gerais para as Atividades Complementares: 
 
 

1) É importante ter atenção aos grupos de atividades que serão consideradas complementares, 
de acordo com nosso regimento (não serão quaisquer atividades ou eventos considerados): 

 
 
 

 
Grupo 

 

Carga horária máxima  
por grupo 

             
 Grupo I – Atividades de iniciação à pesquisa, como: 

 

• Participação voluntária em pesquisas e projetos 
institucionais da FM ou da Fundação Mokiti Okada (FMO); 

• Participação em grupos de estudo/pesquisa orientados 
por professores da FM e aprovados pela Coordenadoria 
de Curso; 

• Participação em congressos, seminários, simpósios, 
conferências, palestras e afins; 

• Monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo pleno 
do curso de graduação. 
 

 
 
 
 

40h 

 
Grupo II – Atividades culturais, como: 
 

• Exposições, mostras, concertos e outros eventos culturais; 

• Peças teatrais e filmes de cinema complementares à 
formação na área do Curso de Graduação; 

• Leitura crítica de livros e textos proposta pelo Orientador 
de Atividades Complementares. 
 

 
 
 

40h 
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Grupo III – Vivência profissional e comunitária, como: 
 

• Realização de estágios não curriculares; 

• Participação em projetos sociais e assistenciais, desde que 
previamente aprovados pelo Orientador das Atividades 
Complementares; 

• Apresentação de palestras e cursos para a comunidade; 

• Exercício de cargo de representação estudantil na FM, por 
período não inferior a seis meses.  
 

 
 
 

40h 

 
Grupo IV – Atividades de Extensão complementares à 

formação na área do Curso de Graduação: 
 

• Cursos a distância; 

• Disciplinas cursadas em programas de extensão; 

• Cursos de idiomas; 

• Outros cursos de extensão. 
 

 
 
 

40h 

 
Grupo V – Publicações e apresentações, como: 
 

• Artigos e resumos publicados em revistas e periódicos; 

• Participação em concursos, concertos, exposições e 
mostras; 

• Apresentação de trabalhos e comunicações em eventos 
científicos. 
 

 
 

40h 

 
 

 
2) O aluno deverá ter uma formação diversificada, portanto, consideraremos um máximo de 

horas para cada um dos grupos descritos acima. Isso quer dizer que o aluno não poderá 
cumprir somente 200 horas no grupo I, por exemplo.  

 
 

3) Quem avalia que vale cada atividade enviada, partindo dos critérios acima é o professor 
responsável pela orientação das Atividades Complementares. Isso quer dizer que as cargas 
horárias definidas nos respectivos certificados, declarações ou certidões não representam, 
necessariamente, a carga horária atribuída pela Coordenação do curso como aproveitamento 
para a atividade realizada pelo aluno. O cômputo estará a juízo da Orientação de Atividades 
Complementares, ouvida a Coordenação do Curso de Graduação. Você pode realizar um curso 
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de extensão de 80 horas, por exemplo, mas quem definirá o peso em horas desse curso em 
sua formação em Atividades Complementares será seu orientador, de acordo com o regimento 
da faculdade.   

 

4) As Atividades Complementares são requisito para integralização do curso de Bacharelado em 
Teologia e do curso de Licenciatura em Pedagogia, portanto, o aluno não colará grau e não 
receberá seu diploma até cumprir o total mínimo de 200h. 

 

 

  

http://www.faculdademessianica.edu.br/


    

6 

 
Fundação Mokiti Okada – CNPJ. 63.031.868/0020-31 

Rua Humberto I 612     Vila Mariana      São Paulo     SP     Cep 04018 031     Fone 11 5087 5134 
www.faculdademessianica.edu.br 

 

Salas de atividades complementares no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
 

Para atender aos requisitos acima e realizar de forma diversificada as atividades 

complementares necessárias à sua formação, disponibilizamos aos alunos da graduação seis salas 

de atividades complementares, sendo que cada uma delas contempla um dos grupos de atividades 

complementares. As salas estão dispostas da seguinte maneira: 

 

1º Semestre - Atividades complementares – Atividades Culturais 

2º Semestre – Atividades complementares – Extensão 

3º Semestre - Atividades complementares – Vivência Institucional e Comunitária 

4º Semestre - Atividades complementares – Iniciação à Pesquisa 

5º Semestre - Atividades complementares – Publicações e apresentações I  

6º Semestre - Atividades complementares – Publicações e apresentações II 

 

Atenção às regras de participação nas salas virtuais de atividades complementares: 

1) Cada sala terá um total de 35h, divididas entre atividades virtuais e atividades 

presenciais relacionadas à temática de cada grupo de atividades complementares 

supracitado.  

 

2) O aluno deverá cumprir ao mínimo 35h de atividades complementares, no total, em 

cada sala e, caso essa quantidade de horas não seja atingida, prosseguirá para o 

semestre seguinte carregando a(s) sala(s) temática(s) até que se cumpra um total 

mínimo de 35h em cada uma delas.  Ex.: se você cumpriu 20 horas na sala do primeiro 

semestre (Atividades Culturais), prosseguirá para o segundo semestre tendo de cumprir 

35h na sala do segundo semestre (Extensão) e as 15 horas restantes da sala do primeiro 

semestre.  

 

3) Cada sala terá um espaço para envio de atividades presenciais que deverão ser 

desenvolvidas sob a orientação do professor das atividades complementares. Fique 

atento aos comprovantes, certificados e relatórios a serem enviados para cada uma das 

atividades dentro de cada sala.  
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4) Somente serão consideradas atividades presenciais desenvolvidas a partir do início de 

sua matrícula. Por exemplo: se você matriculou-se no curso no segundo semestre de 

2016, somente aceitaremos comprovantes das respectivas atividades presenciais que 

foram desenvolvidas a partir desta data.  

 

5) As atividades virtuais propostas pelo professor orientador são obrigatórias, ou seja, 

você deve participar das atividades propostas no ambiente virtual de aprendizagem 

pelo professor orientador. 

 

6) Nas salas de Atividades Complementares Virtuais, as atividades virtuais valem horas e 

não notas. As horas obtidas em atividades virtuais e em atividades presenciais serão 

somadas. 

 

7) Fique atento aos prazos de envio, pois não consideraremos atividades enviadas fora do 

prazo.  

 

8) TODAS as atividades presenciais e virtuais deverão ser enviadas pelos links corretos 

dentro do AVA. Não serão aceitas atividades enviadas por e-mail, correspondência ou 

por outros meios que não pelo ambiente virtual de aprendizagem.  

 

9) As Atividades Complementares são requisito para integralização do curso de 
Bacharelado em Teologia e da Licenciatura em Pedagogia, portanto, o aluno não colará 
grau e não receberá seu diploma até cumprir o total mínimo de 200h e, além disso, 
deve ficar atento à quantidade de horas que deverá cumprir em cada sala temática. 
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Atividades complementares – Atividades Culturais 
 

Esta sala estará disponível aos alunos do primeiro semestre. Nesse semestre, o aluno 

deverá enviar atividades relacionadas ao Grupo II – Atividades Culturais e deverá cumprir:  

 

Atividades presenciais  

 

20h em atividades presenciais que podem ser: 

ATIVIDADE HORAS TIPO DE COMPROVAÇÃO 

Exposições, mostras, concertos  Máximo de 5h para cada 
evento 

Comprovante digitalizado 
(entrada com data) e relatório 

Peças teatrais  Máximo de 5h para cada peça Comprovante digitalizado 
(entrada com data) e relatório 

Filmes  Máximo de 2h para cada filme Relatório 

Leitura crítica de livros 
(literatura, livros acadêmicos 
ou científicos) 

Máximo de 5h para cada livro Relatório 

 

Atividades virtuais  

 

15h em atividades virtuais relacionadas ao tema e propostas pelo professor orientador de 

atividades complementares 

Obs.:  

a) Todas as atividades serão postadas no AVA, portanto, fique atento à estrutura da sala e à 

forma de navegação na mesma.  

b) As atividades virtuais e presenciais serão somadas e você terá de ter no mínimo 35h para 

ter cumprido os conteúdos nessa sala. Se não cumprir 35h, deverá realizar o que falta 

cumprir na sala no semestre seguinte.  
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Atividades complementares – Extensão 
 

Esta sala estará disponível aos alunos do segundo semestre. Nesse semestre, o aluno 

deverá enviar atividades relacionadas ao Grupo IV – Atividades de Extensão e deverá cumprir:  

 

Atividades presenciais  

 

20h em atividades presenciais que podem ser: 

ATIVIDADE HORAS TIPO DE COMPROVAÇÃO 

Cursos a distância  Máximo de 10h para cada 
curso 

Certificado 

Disciplinas cursadas em 
programas de extensão  

Máximo de 10h para cada 
disciplina 

Certificado 

Cursos de idiomas  Máximo de 10h para cada 
curso 

Comprovante de matrícula 

Outros cursos de extensão Máximo de 10h para cada 
curso 

Certificado 

 

 

Atividades virtuais  

 

15h em atividades virtuais relacionadas ao tema e propostas pelo professor orientador de 

atividades complementares 

 

Obs.: 

a) Todas as atividades serão postadas no AVA, portanto, fique atento à estrutura da sala e à 

forma de navegação na mesma.  

b) As atividades virtuais e presenciais serão somadas e você terá de ter no mínimo 35h para 

ter cumprido os conteúdos nessa sala. Se não cumprir 35h, deverá realizar o que falta 

cumprir na sala no semestre seguinte.  
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Atividades complementares – Vivência Institucional e Comunitária 
 

Esta sala estará disponível aos alunos do terceiro semestre. Nesse semestre, o aluno 

deverá enviar atividades relacionadas ao Grupo III – Vivência Institucional e Comunitária e deverá 

cumprir:  

 

Atividades presenciais  

 

20h em atividades presenciais que podem ser: 

ATIVIDADE HORAS TIPO DE COMPROVAÇÃO 

Estágios não curriculares  Máximo de 10h  Declaração assinada pelo 
responsável pelo estagiário 

Participação em projetos 
sociais e assistenciais   

Máximo de 10h  Declaração assinada pelo 
responsável pelo projeto 

Apresentação de palestras e 
cursos para a comunidade  

Máximo de 5h para cada 
palestra ou curso 

Certificado ou declaração que 
o comprove, assinado por 
superior responsável 

Exercício de cargo de 
representação estudantil na 
FM (igual ou superior a seis 
meses) 

Máximo de 10h  Declaração que o comprove, 
assinado por superior 
responsável 

 

Atividades virtuais  

 

15h em atividades virtuais relacionadas ao tema e propostas pelo professor orientador de 

atividades complementares 

Obs.: 

a) Todas as atividades serão postadas no AVA, portanto, fique atento à estrutura da sala e à 

forma de navegação na mesma.  

b) As atividades virtuais e presenciais serão somadas e você terá de ter no mínimo 35h para 

ter cumprido os conteúdos nessa sala. Se não cumprir 35h, deverá realizar o que falta 

cumprir na sala no semestre seguinte.  
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Atividades complementares – Iniciação à Pesquisa 

 

Esta sala estará disponível aos alunos do quarto semestre. Nesse semestre, o aluno deverá 

enviar atividades relacionadas ao Grupo I – Iniciação à Pesquisa e deverá cumprir:  

Atividades presenciais  

 

20h em atividades presenciais que podem ser: 

ATIVIDADE HORAS TIPO DE COMPROVAÇÃO 

Pesquisas e projetos 
institucionais da FM ou da 
Fundação Mokiti Okada (FMO) 

Máximo de 10h  Declaração que o comprove, 
assinado por superior 
responsável 

Grupos de estudo/pesquisa Máximo de 10h  Declaração que o comprove, 
assinado por superior 
responsável 

Congressos, seminários, 
simpósios, conferências, 
palestras e afins 

Máximo de 5h para cada 
palestra e máximo de 10h para 
cada evento 

Certificado  

Monitorias em disciplinas 
pertencentes ao currículo 
pleno do curso de graduação 

Máximo de 10h  Declaração que o comprove, 
assinado por superior 
responsável 

 

Atividades virtuais  

 

15h em atividades virtuais relacionadas ao tema e propostas pelo professor orientador de 

atividades complementares 

Obs.:  

a) Todas as atividades serão postadas no AVA, portanto, fique atento à estrutura da sala e à 

forma de navegação na mesma.  

b) As atividades virtuais e presenciais serão somadas e você terá de ter no mínimo 35h para 

ter cumprido os conteúdos nessa sala. Se não cumprir 35h, deverá realizar o que falta 

cumprir na sala no semestre seguinte.  
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Atividades complementares – Publicações e Apresentações I  
 

Esta sala estará disponível aos alunos do quinto semestre. Neste semestre, o aluno deverá 

enviar atividades relacionadas ao Grupo IV – Publicações e Apresentações e cumprirá:  

Atividades presenciais  

 

5h em atividades presenciais que podem ser: 

ATIVIDADE HORAS TIPO DE COMPROVAÇÃO 

Artigos e resumos publicados 
em revistas e periódicos 
 

Máximo de 10h  Cópia do artigo ou do resumo 

Participação em concursos, 
concertos, exposições e 
mostras (com conteúdos 
culturais) 

Máximo de 10h  Certificado ou comprovante 

Apresentação de trabalhos e 
comunicações em eventos 
científicos 
 

Máximo de 10h Certificado  

 

Atividades virtuais  

 

30h em atividades virtuais relacionadas ao tema e propostas pelo professor orientador de 

atividades complementares. 

Obs.:  

a) Todas as atividades serão postadas no AVA, portanto, fique atento à estrutura da sala e à 

forma de navegação na mesma.  

b) Você terá de ter no mínimo 30h para ter cumprido os conteúdos na sala. Se não cumprir 

esse total de horas, deverá realizar novamente as atividades na sala no semestre seguinte.  

c) Nesta sala, Publicações e Apresentações I, o cumprimento das atividades presenciais será 

optativo e o cumprimento de atividades virtuais será obrigatório.  

http://www.faculdademessianica.edu.br/


    

13 

 
Fundação Mokiti Okada – CNPJ. 63.031.868/0020-31 

Rua Humberto I 612     Vila Mariana      São Paulo     SP     Cep 04018 031     Fone 11 5087 5134 
www.faculdademessianica.edu.br 

 

Atividades complementares – Publicações e Apresentações II 

 

Esta sala estará disponível aos alunos do sexto semestre. Neste semestre, o aluno deverá 

enviar atividades relacionadas ao Grupo IV – Publicações e Apresentações e cumprirá:  

Atividades presenciais  

 

5h em atividades presenciais que podem ser: 

ATIVIDADE HORAS TIPO DE COMPROVAÇÃO 

Artigos e resumos publicados 
em revistas e periódicos 
 

Máximo de 10h  Cópia do artigo ou do resumo 

Participação em concursos, 
concertos, exposições e 
mostras (com conteúdos 
culturais) 

Máximo de 10h  Certificado ou comprovante 

Apresentação de trabalhos e 
comunicações em eventos 
científicos 
 

Máximo de 10h Certificado  

 

Atividades virtuais  

 

30h em atividades virtuais relacionadas ao tema e propostas pelo professor orientador de 

atividades complementares. 

Obs.:  

a) Todas as atividades serão postadas no AVA, portanto, fique atento à estrutura da sala e à 

forma de navegação na mesma.  

b) Você terá de ter no mínimo 30h para ter cumprido os conteúdos na sala. Se não cumprir 

esse total de horas, deverá realizar novamente as atividades na sala no semestre seguinte.  

c) Nesta sala, Publicações e Apresentações II, o cumprimento das atividades presenciais será 

optativo e o cumprimento de atividades virtuais será obrigatório.  
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