
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
FACULDADE DE DIREITO DE ALAGOAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO

REQUERIMENTO DE CÔMPUTO DA PARTE FLEXÍVEL
Somente será aceito com a entrega da documentação comprobatória

NOME:_________________________________________________________________________
MATRÍCULA: __________________ PERÍODO: ___________ TURNO: ___________________
E-MAIL: _______________________________ ANO DE INGRESSO NO CURSO: ___________

Solicito registro das seguintes atividades da parte flexível no histórico escolar:

GRUPO 1 – ATIVIDADES DE ENSINO – FLX 001
SUBGRUPO ATIVIDADE VALORAÇÃO QUANTIDADE OBTIDA

1 Monitoria
Até 80 horas por ano e 120 

horas no total.

2 Estágios extracurriculares
Até 100 horas por ano e 150 

horas no total.
3 Disciplinas isoladas, de outros cursos. Total da carga horária da 

disciplina, até o total de 120 
horas.4 Disciplinas eletivas extras.

5
Formação 

complementar

a) Oficinas, Minicursos, 
Cursos preparatórios, 

Cursos de atualização em 
Direito e Cursos afins.

Até 100 horas no total.

b) Participação como 
jurado

Até 5 horas por júri e 20 horas 
no total.

c) Cursos de idiomas
Até 30 horas por idioma e 60 

horas no total.

d) Bolsa BDI e Bolsa 
Permanência

Até 80 horas por ano e 100 
horas no total.

e) Aprovação no Exame 
da Ordem dos 

Advogados do Brasil
10 horas.

f) Desempenho no 
ENADE

6 horas para os/as estudantes 
que obtiverem nota superior a 

7,0.

GRUPO 2 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO – FLX 002

SUBGRUPO ATIVIDADE VALORAÇÃO QUANTIDADE OBTIDA

1 Atividades de extensão
Até 100 horas por ano e 150 

horas no total.

2

Participação em 
Seminários, 
Congressos, 
Encontros 
estudantis, 
palestras.

a) Participação como 
ouvinte

Local: até 5 horas por dia.
Fora da cidade: até 10 horas 
por dia. (Até 50 horas por 

evento e 150 horas no total).

b) Participação como 
palestrante

Local: 10 horas
Regional: 15 horas
Nacional: 20 horas

Internacional: 30 horas
Até 100 horas no total.

3 Participação como mesário nas eleições
Até 30 horas por ano eleitoral. 

60 horas no total.
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GRUPO 3 – ATIVIDADES DE PESQUISA – FLX 003
SUBGRUPO ATIVIDADE VALORAÇÃO QUANTIDADE OBTIDA

1 Atividades de pesquisa e iniciação científica
Até 100 horas por ano e 150 

horas no total.

2 Publicação de trabalho
Até 10 horas por ano e 50 

horas no total.

3 Apresentação de trabalho em evento

Local: 10 horas
Regional: 15 horas
Nacional: 20 horas

Internacional: 30 horas
Até 100 horas no total.

GRUPO 4 – ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL – FLX 004
SUBGRUPO ATIVIDADE VALORAÇÃO QUANTIDADE OBTIDA

1
Administração e Representação em 

entidades estudantis.

 50 horas por entidade cada 
ano. Até 100 horas por ano e 

100 horas no total.

2
Representação em colegiados, Câmeras 
Departamentais, Conselhos de centro e 

Conselhos superiores da UFAL.

25 horas por colegiado cada 
ano.

Até 50 horas por ano e 75 
horas no total.

GRUPO TOTAL DE HORAS 

1

2

3

4

TOTAL

Maceió, ____ de ______________ de _______.

__________________________________________
Requerente

Observações:
1. O aluno é responsável pela obtenção das 200h necessárias ao preenchimento da parte flexível ao longo do curso.
2.  Cada aluno deverá preencher a carga-horária mínima total com atividades de, pelo menos, duas das quatro categorias previstas
3. Somente poderão ser computadas as atividades complementares flexíveis realizadas pelo discente após o seu ingresso no curso de 
Direito e obtidas no prazo máximo de 8 anos após o ingresso no curso.
4.  O  aluno  deve  apresentar  os  documentos  originais  e  as  cópias  dos  documentos  para  serem conferidas  pelos  servidores  da 
Coordenação. Os documentos originais devem ser devolvidos no ato, ao aluno. 
5.  O requerente  deve guardar  o  número do seu requerimento,   confirmar  a  inclusão da parte  flexível  no histórico e guardar  a 
documentação original.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
FACULDADE DE DIREITO DE ALAGOAS
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ESPAÇO DESTINADO À COORDENAÇÃO
REQUERIMENTO Nº______

Atividades em, no mínimo, 2 categorias observadas?  (  ) Sim    (  ) Não
Documentos comprobatórios entregues e conferidos com o original?  (  ) Sim    (  ) Não
Quantidade de horas mínimas preenchida (200h)?  (  ) Sim    (  ) Não
Atividades obtidas após o ingresso do aluno no curso?  (  ) Sim    (  ) Não
Caso a resposta seja negativa, quais atividades foram obtidas antes do ingresso do aluno no curso?___________
__________________________________________________________________________________________
Atividades obtidas no prazo de 8 anos, a  contar do ingresso do estudante no curso de Direito?  (  ) Sim    (  ) Não
Caso a resposta seja negativa,  especifique as atividades pelo grupo e subgrupo?__________________________
__________________________________________________________________________________________

Data: _____________      Servidor responsável: ________________________________________________

(  )  Pelo deferimento integral  do pedido. As horas devem ser  registradas  no histórico escolar  do aluno pelo 
servidor da Coordenação, conforme requerido.

(   ) Pelo deferimento parcial do pedido.  As horas devem ser registradas no histórico escolar do aluno pelo 
servidor da Coordenação, com as seguintes exceções: _______________________________________________

(  ) Pelo indeferimento integral do pedido. As horas não devem ser registradas no histórico escolar do aluno.

Observações da Coordenadora: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Coordenador do curso de Direito


