
 

FACULDADE MURIALDO 

TUTORIAL DE ACESSO ÀS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES TÊM POR OBJETIVOS: 

I. desenvolver a autonomia intelectual do acadêmico, favorecendo sua 
participação em atividades de estudos diversificados que contribuam para a 
formação e atuação profissional;  

II. encorajar as habilidades e competências adquiridas fora do ambiente 
acadêmico, principalmente no ambiente profissional;  

III. fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva; 

IV. incentivar a participação do acadêmico em projetos de extensão 
acadêmica e/ou comunitária. 

ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O PROCESSO DE 
ENTREGA: 

Artigo 5º A composição das horas das Atividades Complementares deve 
respeitar o disposto na tabela anexa, necessitando de documentação comprobatória 
para a validação.  

I. A tabela anexa contendo as especificações sobre pesos e limites de cada 
atividade complementar está disponível na disciplina de 'Atividades 
Complementares' de cada curso de graduação localizado na plataforma Moodle. A 
tabela em formato .xls deve ser preenchida pelo acadêmico e entregue na mesma 
plataforma, na tarefa 'Relatório de Atividades Complementares' conforme calendário 
acadêmico de cada semestre. 

a. Há uma única tabela de pesos e limites de cada Atividade Complementar 
para todos os cursos de graduação da FAMUR. 

II.A documentação comprobatória deve ser digitalizada nos formatos .pdf, 
.jpeg, e .png e entregues na disciplina de 'Atividades Complementares' de cada 
curso de graduação localizado na plataforma Moodle. Os arquivos deverão ser 
postados na tarefa 'Documentação comprobatória de atividades complementares', 
conforme calendário acadêmico de cada semestre. 

a. Para cada atividade preenchida na tabela do inciso I do Art. 5º é preciso 
no mínimo um documento comprobatório digitalizado, nomeadas de acordo com Art. 
4º, I/b, II/b e III/b. 

b. Em caso de dúvidas ou má fé, a Coordenação do Curso pode solicitar o 
certificado original para a validação da cópia entregue digitalizada. 
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Estrutura da Disciplina no Moodle 

 

http://www.famur.com.br/


 

Mapa da Disciplina – Acesso ao Regulamento 

 



 

Regulamento 

 



 

Regulamento – Planilha Final 

 



 

Acessar Modelo de Relatório 

 



 

Acessar o Modelo de Relatório – Utilizar o ‘FAZER DOWNLOAD” – conforme a seta 

 



 

Após Baixar – Habilitar Edição e Conteúdo 

 



 

Inserir as informações – Novas Informações usar Nova Linha 

 



 

Se necessário Excluir – Usar o comando “Excluir Linha” – Não inserir manualmente 

 



 

ENTREGAR OS COMPROVANTES – Conforme o Eixo – Ver Regulamento 

 



 

USAR O COMANDO SELECIONAR TAREFA 

 



 

Adicionar os Arquivos 

 



 

INSERIR OS ARQUIVOS 

 



 

SALVAR AS MUDANÇAS 

 



 

Conferir o material entregue – É possível fazer várias edições 

 

 


