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FORMA DE OFERTA:

1. A Atividade Complementar ofertada na modalidade on-line pela FAE ocorre em 6 Unidades:
Unidades 1, 2 e 3: N1
Unidades 4, 5 e 6: N2 
Unidades 1, 2, 3, 4, 5 e 6: N3

2. É importante ter atenção que todas as Unidades ficam abertas durante todo o semestre (01/09 
até 30/11). Cada aluno poderá fazer quando desejar as Unidades dentro desse período.

3. A aprovação na Atividade Complementar exige a pontuação 7,0 pontos na média de N1 e N2. O 
aluno que não atingir a média 7,0 poderá fazer a N3, dentro do prazo final indicado.

COMO ACESSAR:

a. Acessar o FAE Connect com seu RA (Registro Acadêmico) e senha;
b. Selecionar o link “Estudos”;
c. Clicar em Sala Virtual;
d. Localizar no rol de matrículas o título “Atividades Complementares e nome das atividades 

matriculado no respectivo semestre”.

Veja a seguir mais informações sobre a Atividade Complementar.



FAQ ATIVIDADE COMPLEMENTAR – AC

1. O que são Atividades Complementares?
São atividades diversificadas que você deverá realizar ao longo do curso para ampliar a vivência de 
situações formativas, visando cumprir o propósito da diversificação curricular no Ensino Superior.

2. Por que devo realizar as Atividades Complementares?
I. Promovem o desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno, favorecendo sua 

participação em atividades de estudos diversificados que contribuam para a formação e 
atuação profissional;

I. Encorajam as habilidades e competências adquiridas fora do ambiente acadêmico;
I. Fortalecem a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva;
I. Incentivam a participação do aluno em projetos de extensão universitária: acadêmica e 

comunitária.

2. Qual é a carga horária das Atividades Complementares do Curso?
Cada curso possui uma carga horária diferente a ser cumprida, até o prazo de integralização. Você 
deverá consultar a Central de Coordenações de seu Campus.

3. Como posso cumprir essas Atividades Complementares?
As ACs deverão ser cumpridas de duas formas: 

a. Parte da carga horária da AC será ofertada ao longo do curso pela FAE, sendo 9 horas em cada 
semestre, na modalidade on-line. No caso dos cursos Superiores de Tecnologia Semipresenciais, 
são 18 horas.

a. O restante da carga horária, o acadêmico deverá buscar de forma autônoma, podendo ser 
na própria FAE ou em qualquer outro contexto que certifique a atividade realizada, mas que 
esteja de acordo com o regulamento dos cursos.

2. Quais as vantagens do modelo de organização das Atividades Complementares na FAE?
• Garantir que parte da carga horária complementar seja oferecida e cumprida dentro da 

Instituição como componente curricular;
• Diversificar o acesso ao conhecimento dentro da Instituição.

3. Até quando devo cumprir as Atividades Complementares?
Obrigatoriamente, até o final do curso, pois é uma condição para a colação de grau, uma vez que é 
carga horária obrigatória do currículo.



4. Como validar as horas de Atividades Complementares no meu histórico?
A carga horária de AC da matriz curricular indicada para integrar o plano de estudos do semestre 
será automaticamente inserida no histórico. Contudo, a carga horária que o aluno deverá buscar de 
forma autônoma deverá ser apresentada à FAE por meio de protocolo na Central de Atendimento 
do respectivo campus, apresentando o certificado original e cópia para a conferência e o registro. 
Durante o período de pandemia, o aluno poderá enviar os certificados por e-mail para a Central de 
Coordenações de seu Campus:

Curitiba: centraldecoordenacoes.curitiba@fae.edu
São José dos Pinhais: centraldecoordenacoes.sjpinhais@fae.edu
Araucária: centraldecoordenacoes.sjpinhais@fae.edu
Favor identificar os cursos: título, carga horária, local e enviar cópias digitalizadas em condições de 
legibilidade frente e verso (quando houver necessidade).

5. Como será a oferta das AC on-line?
A oferta na modalidade on-line será realizada pelo Núcleo de Educação Digital – NED, no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – Moodle. São cursos de curta duração (9 horas). Os Cursos Superiores de 
Tecnologia Semipresenciais possuem uma carga horária de 18 horas.

6. Posso reprovar em AC?
Sim, se você não acessar e não obtiver média 7,0 ou mais, deverá cursar novamente, acarretando 
em ônus financeiro.
Qualquer dúvida favor entrar em contato pelo link Fale Conosco disponível na Sala Virtual da Atividade 
Complementar ou pelo WhatsApp: 41 9132-4333. 


