
09/07/2021 SEI/UFMS - 2662807 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3204720&infra_sistema… 1/2

RESOLUÇÃO Nº 164-CGB/DIR/CPAN/UFMS, DE 9 DE JULHO DE 2021.

                                    Altera o Regulamento das A�vidades
Complementares (ACS-NS) do Curso de Graduação em Direito do

Câmpus do Pantanal.

 

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE DIREITO DO CÂMPUS DO
PANTANAL da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista a Resolução nº 550, de 20 de novembro de 2018, e a
Resolução nº  565, de 11 de dezembro de 2015, ambas do Conselho de Graduação da UFMS,
considerando a Resolução nº 77-DIR/CPAN, de 02 de dezembro de 2020, e o processo
nº 23449.000118/2021-15, resolve:

 

Alterar a Resolução nº 77-DIR/CPAN, de 02 de dezembro de 2020, publicada no
B.O  nº 7430, pp. 974-986, de 03/12/2021, que versa sobre o regulamento das A�vidades
Complementares (ACS-NS) do Curso de Graduação em Direito do Câmpus do Pantanal, para
que:

 

Onde Consta:

Art. 4º, § 4º O acadêmico, ao cursar o décimo semestre, deverá se matricular
em A�vidades Complementares (ACS-ND) e requerer, no prazo estabelecido, a validação das
a�vidades, por meio da apresentação do Relatório Final de A�vidades Complementares
(Anexo II) e dos respec�vos documentos comprobatórios.

Passe a constar:

Art. 4º, § 4º O acadêmico, ao cursar o décimo semestre, deverá requerer, no
prazo estabelecido, a validação das a�vidades, por meio da apresentação do Relatório Final
de A�vidades Complementares (Anexo II) e dos respec�vos documentos comprobatórios.

 

Onde Consta: 

Art. 12. Serão consideradas a�vidades complementares as disciplinas
extracurriculares cursadas no transcorrer do Curso de Direito, desde que sua carga horária
não seja contabilizada como componente curricular obrigatório ou opta�va.

Parágrafo único. A comprovação do cumprimento de disciplina extracurricular
far-se-á pelo histórico escolar.

 

Passe a constar:

Art. 12. Serão consideradas a�vidades complementares as disciplinas
extracurriculares cursadas no transcorrer do Curso de Direito, desde que sua carga horária
não seja contabilizada como componente curricular obrigatório ou opta�va.

§1º Disciplina extracurricular é aquela cuja carga horária não é contabilizada
como componente curricular do Curso de Direito, seja ele obrigatório ou opta�vo. 12/07/2021
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§2º As disciplinas opta�vas previstas como componentes curriculares do Curso
de Direito, caso ultrapassem a carga horária mínima de 136 (cento e trinta e seis) horas
previstas no Projeto Pedagógico do Curso, poderão ser contabilizadas como a�vidades
complementares.

§3º A comprovação do cumprimento de disciplina extracurricular far-se-á pelo
histórico escolar.

 

Onde Consta:

Art. 27. Da decisão da Coordenação do Curso ou da Comissão Especial de
A�vidades Complementares sobre a validação das a�vidades complementares caberá recurso.

§ 1º O interessado apresentará o recurso à Coordenação de Curso ou a
Comissão Especial de A�vidades Complementares no prazo de cinco dias corridos a contar da
decisão.

 

Passe a Constar:

Art. 27. Da decisão da Coordenação do Curso ou da Comissão Especial de
A�vidades Complementares sobre a validação das a�vidades complementares caberá recurso.

§ 1º O interessado apresentará o recurso à Coordenação de Curso ou a
Comissão Especial de A�vidades Complementares no prazo de dez dias corridos a contar da
decisão.

 
CAMILO HENRIQUE SILVA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Camilo Henrique Silva,
Presidente de Colegiado, em 09/07/2021, às 15:38, conforme horário oficial
de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2662807 e o código CRC 7D050AA5.
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