
EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA - CURSO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

N° 01/2021 

 

Dispõe sobre a consulta aos discentes do bacharelado em 

administração sobre a regulamentação das atividades 

complementares do curso Bacharelado em 

Administração. 

 

1. O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF 

Goiano) – Campus Posse, no uso de suas atribuições legais na forma do que dispõe a 

Lei nº. 11.892/2008, e na Portaria nº 105, de 17 de janeiro de 2020 publicada no Diário 

Oficial da União de 20 de janeiro de 2020, considerando ainda a Lei nº 12.155 de 23 de 

dezembro de 2009, o Decreto n° 7.234, de 19 de julho de 2010, publicado no Diário 

Oficial da União de 20 de julho de 2010,o Decreto n° 7.234, de 19/07/2010, publicado 

no Diário Oficial da União de 20/07/2010, o Decreto nº 7.416 de 30 de Dezembro de 

2010 e a Resolução do Conselho Superior Nº 033, de 13/09/2011,  convida a 

comunidade acadêmica para contribuir, no período de 15/02/2021 a 01/03/2021, com a 

minuta do Regulamento de Atividades Complementares, que dispõe sobre a quantidade 

de horas e tipo de atividades que poderão ser integralizadas como carga horária de 

atividades complementares do curso. 

2. O Regulamento de Atividades Complementares dispõe sobre a quantidade mínima de 

horas a serem realizadas pelo discente no decorrer do curso, o tipo de atividades que 

serão consideradas para a integralização e os procedimentos de entrega dos 

comprovantes das atividades complementares. 

3. Observa-se que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso Bacharelado em 

Administração contempla as normas sobre as atividades complementares, porém o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) verificou-se a necessidade de reeditar o 

documento especificando as atividades aceitas, a quantidade mínima de atividades a ser 

realizadas em atividades de ensino, pesquisa e extensão e os procedimentos de entrega 

das atividades. O atual PPC do curso está disponível para consulta no link: 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/cursos-superiores-posse/9678-

adminsintracaograduacao-posse.html 

4. Por oportuno, no âmbito desta Consulta Pública, os discentes do curso bacharelado em 

administração regularmente matriculados, docente e técnicos administrativos do IF 

Goiano Campus Posse são convidados a analisarem a proposta de regulamentação e 

encaminharem seus comentários, sugestões e contribuições por meio de mensagem 

eletrônica dirigida ao endereço maryele.rezende@ifgoiano.edu.br. 

5. Cronograma das atividades: 

 

Atividade  Data 

Publicação do edital no site institucional   12/02/2021 

Período para contribuições  15 a 01/03/2021 

mailto:maryele.rezende@ifgoiano.edu.br


Período para o NDE deliberar sobre as 

alterações e encaminhar pauta para o 

colegiado  

De 01/03 a 05/03/2021 

Período análise do Colegiado  De 08/03 a 12/03/2021 

Publicação da ata e regulamento das 

atividades complementares do curso de 

Administração na página do curso 

15/03/2021 

 

6. A minuta supracitada será encaminhada ao e-mail dos discentes do curso Bacharelado 

em Administração, conforme cadastro no Q-acadêmico e também estará disponível na 

página ifgoiano.edu.br/posse. As atas provenientes das reuniões do NDE e colegiado 

serão publicadas na página do curso Bacharelado em Administração disponível no link: 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/cursos-superiores-posse/9678-

adminsintracaograduacao-posse.html  

7. Casos omissos serão analisados pelo NDE do curso bacharelado em administração. 

 

 

Frederico do Carmo Leite  

Diretor Geral do IF Goiano Campus Posse 
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