
  

 

 

 

Norma PRT/001/2020 
 

 

Normatiza os fluxos e processos para oferta 

de atividades complementares no âmbito do 

Unileste e de seu registro no sistema 

acadêmico interno. 

 

 

1. As atividades complementares, aqui normatizadas, são as ofertadas pelos cursos, 

pelo Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Educacional – NUADE e outros setores 

acadêmicos do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais. 

 

1.1 As atividades complementares são aquelas que geram horas acadêmicas 

aos alunos, tais como; palestras, minicursos, visitas técnicas, dentre outras. 

1.2 Este normativo não se aplica às atividades complementares virtuais. 

 

2. Toda atividade complementar ofertada pelo Unileste deve ser registrada no 

sistema acadêmico do Unileste. 

 

3. Cabe ao aluno proceder sua inscrição nas atividades ofertadas por meio do portal 

acadêmico.  

 

4. O responsável pela oferta da atividade complementar deverá, quando couber, 

reservar o espaço físico e preencher formulário específico disponibilizado pela 

Secretaria de Cursos de Graduação - SCG. 

 

5. Compete ao NUADE ou SCG, proceder o cadastro no sistema acadêmico e gerar 

lista de presença para registro de frequência na referida atividade. 

 

6. Compete a Secretaria de Ensino Superior – SES, registrar as horas das atividades 

cumpridas pelos alunos, mediante lista de presença enviada pela SCG ou outros setores 

acadêmicos, após a realização da atividade. 

 

7. Somente serão atribuídas horas acadêmicas aos discentes que previamente se 

inscreverem nas atividades complementares e tiverem a presença atestada por meio de 

registro da frequência. 

 



  

 

 

 

8. A atribuição de horas acadêmicas será por atividade e não será possível ter 

critérios diferentes para seu registro. 

 

9. Não serão atribuídas horas acadêmicas para alunos que não se inscreveram 

previamente nas atividades, mesmo que tenham sua participação comprovada. 

 

10. A oferta de atividades deverá obedecer ao que preconiza o Regulamento das 

Atividades Complementares nos cursos de graduação do Unileste. 

 

11. Cumprido ao disposto da resolução, o aluno terá as horas das atividades 

complementares registradas em seu histórico escolar não demandando dele nenhuma 

ação adicional. 

 

12. As atividades complementares de que trata essa norma devem seguir 

obrigatoriamente os procedimentos aqui detalhados sob pena de não serem validadas 

como tal. 

 

13. Os casos omissos neste documento serão analisados pela Pró-reitoria Acadêmica. 

 

14. Revoga-se a Norma PRT 002/2016. 

 

15. Esta norma entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Coronel Fabriciano, 20 de outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Vieira Corrêa 

Pró-reitor Acadêmico 


