
 

 

EDITAL Nº 003/2022 – COORDENAÇÃO DIREITO UNIARP – FRAIBURGO  

 

Abre prazo para protocolo dos Certificados para fins 

de aproveitamento de Atividades Complementares 

das fases finais do Curso de Direito do campus de 

Fraiburgo. 

 

A Coordenação do Curso de Direito da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe – UNIARP, campus de Fraiburgo, no uso de suas atribuições, informa que de 

acordo com a Resolução CONSUN nº 014/2017, os documentos comprobatórios das 

Atividades Complementares1 deverão ser encaminhados à Coordenação do Curso de 

Direito até o dia 14/11/2022, mediante requerimento2 devidamente protocolado. 

Somente deverão protocolar3 suas atividades os acadêmicos que tiverem 

computado 210 (duzentas e dez) horas ou mais. Não serão aceitos requerimento de 

horas complementares inferiores à quantidade mínima exigida. 

 

Fraiburgo, 24 de outubro de 2022. 

 
 
 

_______________________________________ 
Prof. Me. Aldair Marcondes 

Coordenador do Curso de Direito 
Fraiburgo/SC 

 

 

                                                             
1 O total de horas é computado conforme a Grade em que o acadêmico(a) se encontra matriculado(a). 
2 Modelo do requerimento é o anexo ao presente. 
3 O Protocolo deverá ser efetuado diretamente no Núcleo de Práticas Jurídicas, dentro de seu horário de 
expediente, apresentando as vias originais juntamente com cópias fieis para conferência. 



 

 

 

Modelo Requerimento (preenchido pelo acadêmico) 

 

 

Ilmo.(a) Sr.(a) ___________________________________ 

Coordenador(a) de Curso __________________________ 

Campus _____________________/SC. 

 

Objeto: Requerimento de Atividades Complementares 

 

 

Eu, _____________________________________________, acadêmico(a) do 

Curso de _______________________ da UNIARP – Campus __________________, 

devidamente matriculado(a) sob nº ________________, venho, à presença de Vossa 

Senhoria, tempestivamente, apresentar documentação comprobatória da realização 

das Atividades Complementares realizadas no período de __________________à 

_________________. 

 

Anexo ao presente, os seguintes documentos e suas devidas cópias, inserindo 

separadamente cada atividade: 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 

1. _______________________________________________ - carga horária:____ 

2. _______________________________________________ - carga horária:____ 

3. _______________________________________________ - carga horária:____ 

4. _______________________________________________ - carga horária:____ 

5. _______________________________________________ - carga horária:____ 

(...) 

 

 



 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

1. _______________________________________________ - carga horária:____ 

2. _______________________________________________ - carga horária:____ 

3. _______________________________________________ - carga horária:____ 

4. _______________________________________________ - carga horária:____ 

5. _______________________________________________ - carga horária:____ 

(...) 

 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

1.    _______________________________________________ - carga horária:____ 

2.    _______________________________________________ - carga horária:____ 

3. _______________________________________________ - carga horária:____ 

4. _______________________________________________ - carga horária:____ 

5. _______________________________________________ - carga horária:____ 

(...) 

 

Pelo exposto, requer o cômputo e registro das referidas horas, para fins de 

aproveitamento. 

 

______________/SC, ______ de __________________ de _________. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Acadêmico 

 
 
 
 
Nome do Acadêmico: 
Curso: 
Fase: 
Fone: 
E-mail: 


