
Resolução de atividades complementares – Bacharelado em Administração 

 

Art. 1° As atividades complementares constituem-se como instrumento para o 

aprimoramento da formação básica, com elementos enriquecedores do perfil profissional e 

da formação cidadã, que não estão compreendidos no desenvolvimento regular das 

disciplinas da matriz curricular. 

 

Art. 2° São consideradas atividades complementares aquelas de natureza acadêmica, 

científica, laboral, artística e cultural que incluam atividades de ensino, pesquisa, extensão 

ou representação, desenvolvidas a partir da matrícula inicial do estudante no curso. 

 

Art. 3° As atividades de ensino, pesquisa e extensão e atualizações que podem ser 

realizadas e comprovadas como atividades complementares devem estar relacionadas à 

área de administração e áreas complementares como: sociologia, economia, ciências 

contábeis, tecnologias, relações internacionais, direito e ciências políticas, além de temas 

transversais como sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade, cultura afro-

brasileira, indígena e direitos humanos.  

 

Art. 4° Tais atividades deverão ser desenvolvidas no decorrer do curso dentro ou fora da 

instituição de ensino, devendo ser, neste último caso, realizadas junto às comunidades 

locais, articulando teoria-prática e a formação integral do administrador.  

 

Art. 5° O discente do curso bacharelado em administração deve perfazer o mínimo de 190 

horas de atividades complementares, conforme previsto no projeto pedagógico do curso.  

 

Art. 6° O aluno deverá participar de no mínimo 20 horas em cada umas das categorias: 

pesquisa, ensino e extensão. 

 

Art. 7° As atividades complementares serão validadas pela Coordenação de curso ou 

Coordenador de atividades complementares, com base em documento comprobatório em 

que conste obrigatoriamente carga horária e especificações sobre as atividades 

desenvolvidas. O Anexo I descreve quais atividades poderão ser aproveitadas como 

Atividades Complementares e suas respectivas cargas horárias.   

 

Art. 8° Os documentos comprobatórios de atividades complementares deverão ser 

pontuados uma única vez de acordo com o anexo I. 

 

Art. 9° O responsável pela validação dos documentos poderá solicitar outros documentos 

do discente se considerar insuficiente os documentos apresentados. 

 

Art. 10° No decorrer do último semestre do Curso, o aluno deverá entregar a cópia da 

documentação comprobatória da sua participação em Atividades Complementares, com 

apresentação dos originais, o coordenador de atividades complementares fará o registro em 

formulário próprio. Após validação da documentação, o coordenador do curso emitirá o 

parecer, deferindo ou indeferindo, que será enviado para a Secretaria de Registros 

Escolares. 

 



Parágrafo Único. Compete ao estudante zelar pela organização de sua vida acadêmica, 

controlando o número de horas necessárias para integralização da carga horária de 

atividades complementares, constantes da matriz curricular de seu curso. 

 

Art. 11° As atividades complementares deverão ser apresentadas em um arquivo único 

organizado conforme tabela de atividades complementares. Os arquivos poderão ser físicos 

(cópias dos documentos encadernados e identificados) ou virtuais (pdf) encaminhados ao 

e-mail do responsável pelo recebimento. 

 

Art. 12° Alunos ingressantes por meio de transferência poderão receber tratamentos 

específicos, a ser deliberado pelo coordenador. 

 

Art.13° Casos omissos serão deliberados pelo colegiado do curso. 

 

 

Anexo I - Quadro de atividades complementares  

 

 

Natureza 
da 
atividade 

Descrição da Atividades  Carga 
horária  

Equivalência 
 

Documento de 
comprovação 

Atividades 
de ensino 

Participação em projetos de 
ensino cadastrado na Diretoria 
de Ensino. 

 1 hora para 
cada 16 
horas de 
projeto 

Certificado ou 
declaração do 
orientador 

Participação em grupos de 
estudo castrados na Diretoria de 
Ensino. 

 1 hora para 
cada 1 
semestre ou 
0,16 horas 
por mês  

Certificado ou 
declaração do 
professor 

Monitoria de ensino/laboratório   1 hora para 
cada 16 
horas de 
monitoria  

Certificado ou 
declaração do 
orientador 

Cursos e Minicursos realizados 
em áreas afins  

Limite 40 
horas 

1 hora para 
cada 1 hora 
de curso 

Certificado 

Curso de idiomas   1 hora para 
cada 1 hora 
de curso 

Certificado 

Unidades curriculares 
(disciplinas) que não integraram 
a matriz do curso e que não 
estejam no quadro de optativas 
do curso. 

 1 hora para 
cada 1 hora 
de disciplina 
cursada  

Histórico ou 
declaração do 
coordenador do 
curso em que a 
disciplina foi 
cursada 



Disciplina em programa de pós-
graduação 

 1 hora para 
cada 1 hora 
disciplina 
cursada 

Histórico ou 
declaração do 
coordenador do 
curso em que a 
disciplina foi 
cursada 

Ouvinte em bancas de defesa de 
trabalhos de conclusão de curso 
técnico, graduação ou pós-
graduação  

 1 hora para 
cada 1 hora 
de 
participação 

Certificado ou 
declaração do 
coordenador do 
curso que 
promoveu a 
banca 

Visitas técnicas (regulamentadas 
pelo Campus) 

 1 hora para 
cada 1 hora 
de visita 

Certificado ou 
declaração do 
professor 
organizador 

Atividades 
de 
pesquisa  

Participação em projetos de 
pesquisa e/ou atividades de 
pesquisa devidamente 
registrado na unidade de 
pesquisa do campus (bolsista e 
voluntário) 

 24 horas para 
cada 1 
semestre ou 
4 horas por 
mês 

Certificado ou 
declaração do 
orientador 

Patente depositada  20 horas por 
trabalho 

Certificado 

Publicações de artigo científico 
completo (efetivamente 
publicado com aceite final de 
publicação) em periódicos B2 ou 
superior na área de 
administração  

 40 horas por 
publicação 

Cópia da 
publicação e 
comprovante de 
Qualis na área 
da 
administração 

Publicações de artigo científicos 
completo (efetivamente 
publicado com aceite final de 
publicação) em periódicos sem 
conceito Qualis ou inferior a B2 

 10 horas por 
publicação 

Cópia da 
publicação 

Publicação de livro e/ou 
organização com ISSN  

 20 horas por 
publicação 

Cópia da 
publicação 

Publicação de capítulo de livro 
com ISSN 

 10 horas por 
publicação 

Cópia da 
publicação 

Apresentação de resumos em 
eventos científicos 
(apresentação oral) 

 5 horas por 
apresentação 

Certificado 

Apresentação de resumos em 
eventos científicos 
(apresentação pôster) 

 2 horas por 
apresentação 

Certificado 



Publicação de resumos 
expandidos em anais eventos 
científicos  

 10 horas por 
resumo 

Cópia da 
publicação 

Publicação de resumos simples 
em anais eventos científicos  

 07 horas por 
resumo 

Cópia da 
publicação 

Premiação em eventos 
científicos internacional na área 
de administração 

 50 horas por 
premiação 

Certificado 

Premiação em eventos 
científicos nacional na área de 
administração 

 20 horas por 
premiação 

Certificado 

Premiação em eventos 
científicos regional na área de 
administração 

 7 horas por 
premiação 

Certificado 

Participação como ouvinte em 
eventos científicos e afins 

 1 hora para 
cada 1 hora 
de evento 

Certificado 

Participar em comissão 
organizadora de eventos 
científicos ou afins 
 

 2 horas para 
cada 1 horas 
de evento 
organizado 

Certificado ou 
declaração do 
coordenador do 
evento 

Organização de eventos de 
científicos 

 3 hora para 
cada 1 horas 
de evento 
organizado 

Certificado ou 
declaração da 
unidade de 
extensão 

Desenvolvimento de material 
didático e/ou institucional na 
área da administração, validado 
pela coordenação do curso 

Máximo 
60 horas 
por 
material 

1 hora para 
cada 1 página 
produzida. 

Cópia do 
material didático 

Atuação como membro de corpo 
editorial de revista, periódico e 
publicações na área da 
administração 

 24 horas para 
cada 1 
semestre ou 
04 horas por 
mês 

Certificado ou 
declaração 

Atuação como revisor em 
publicações da área de 
administração  

 10 horas para 
cada 1 
semestre 

Certificado ou 
declaração 

Participação em editoração de 
publicação (livro, anais, 
catálogos, coletâneas, 
enciclopédias, periódicos e 
outros) na área da administração 

Máximo 
40 horas 
por 
material 

0,5 horas por 
página 
editada. 

Cópia do 
material editado 

Criação de produto (piloto,  70 horas por Declaração ou 



projeto, protótipo e outros) na 
área da administração 

criação 
individual  
 
40 horas por 
criação em 
grupo 

certificado 

Atividades 
de 
extensão 

Participação em projetos de 
extensão devidamente 
registrado na unidade de 
extensão do campus (bolsista e 
voluntário) 

 24 horas para 
cada 1 
semestre ou 
4 horas por 
mês 

Certificado ou 
declaração de 
orientação 

Participação em eventos de 
extensão e afins 

 1 hora para 
cada 1 hora 
de evento 

Certificado 

Participar em comissão 
organizadora de eventos de 
extensão ou afins 

 2 horas para 
cada 1 hora 
de evento 
organizado 

Certificado ou 
declaração do 
coordenador do 
evento 

Organização de eventos de 
extensão 

 3 horas para 
cada 1 hora 
de evento 
organizado 

Certificado ou 
declaração da 
unidade de 
extensão 

Ministrar cursos de extensão, 
palestras, debatedores em mesa 
redonda e/ou similar 

 5 horas para 
cada 1 hora 
de cursos e 
afins 

Certificado ou 
declaração da 
unidade de 
extensão 

Participação em programas de 
intercâmbio relacionados à área 
da administração 

 20 horas por 
mês  

Certificado 

Participação em ações 
comunitárias  

Limite 20 
horas 

1 hora para 
cada 1 hora 
de ações 
comunitárias 

Certificado 

Serviço Voluntário Limite 60 
horas  

1 hora para 
cada 1 hora 
serviço 
voluntário 

Certificado 

Participação em programas de 
rádio, TV e internet na área da 
administração. 

 1 hora para 
cada 1 hora 
de 
participação 

Certificado 



Estágio não obrigatório  Limite de 
120 
horas 

1 hora para 
cada 2 horas 
de estágio 

Cópia do 
contrato de 
estágio e 
declaração da 
organização e 
orientador com 
data de início e 
término do 
estágio  

Participação em projeto de 
empresa júnior  

 24 horas para 
cada 1 
semestre ou 
4 hora por 
mês 

Certificado ou 
declaração 

Atividade profissional na área da 
administração, em organizações 
públicas, privadas ou sem fins-
lucrativos: 

 Atuação de 
40 horas 
semanais 
para cada 10 
horas por 
mês 
 
20 horas 
semanais 
para cada 05 
horas por 
mês  
 
10 horas 
semanais 
para cada 2,5 
horas por 
mês 

Registro em 
carteira de 
trabalho, 
declaração do 
empregador 

Participação em projetos de arte 
e cultura registrado na unidade 
de extensão do campus 

 24 horas para 
cada 1 
semestre ou 
4 horas por 
mês 

Certificado ou 
declaração do 
professor 
orientador 

Participação em evento cultural 
ou artístico 

 1 hora para 
cada 1 hora 
de 
participação 

Certificado ou 
declaração do 
responsável 
pelo evento 

Atuação em peça teatral   1 hora para 
cada 1 hora 
de atuação 

Certificado ou 
declaração do 
responsável 
pelo evento 

Participação em portaria do 
colegiado (participação efetiva) 

 2 hora para 
cada 1 
semestre ou 

Ata de eleição 
ou portaria  



0,33 horas 
por mês  

Participação como membro 
efetivo da diretoria de Centro 
Acadêmico ou Diretório de 
estudantes  

 2 hora para 
cada 1 
semestre ou 
0,33 horas 
por mês  

Declaração, 
cópia do 
estatuto 

Realização de trabalhos técnicos 
(assessoria, consultoria, 
parecer, elaboração de projetos, 
relatórios técnicos, outros) na 
área da administração  

 1 hora para 
cada 0,5 
horas da 
carga horária 
do trabalho 
realizado 

Certificado ou 
declaração 

 

 


