
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO  



 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

CAPÍTULO I 

  

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E SUAS FINALIDADES 

 

Art. 1º. As Atividades Complementares integram o currículo do Curso de 

Administração, atendendo ao disposto pelo Conselho Nacional de Educação nas 

Diretrizes Curriculares1. A resolução número 04, dispõe que: 

 

 
Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares 
que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 
ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades 
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 
especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações 
de extensão junto à comunidade. 

 

 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que 

se confundam com estágio curricular supervisionado.  

 

§ 1º - As Atividades Complementares totalizam 200 (duzentas) horas integrando 

a carga horária total prevista para o curso de Administração da UNIFIPMoc, e 

constituem uma das dimensões do projeto pedagógico que garante a articulação 

teoria/prática. 

 

§ 2º - Consideram-se Atividades Complementares para os efeitos previstos pelas 

propostas curriculares do curso de Administração aquelas que, guardando relação de 

conteúdo e forma com atividades de cunho acadêmico, representem instrumentos 

válidos para o aprimoramento da formação básica e profissional do aluno. As atividades 

complementares visam promover uma integração entre teoria e prática do exercício da 

profissão, na concepção generalista do curso, bem como fomentar a cidadania do 

estudante nas mais variadas esferas da sociedade. Para tanto, compõem-se de 

atividades de ensino, extensão, pesquisa e atividades profissionalizantes. 

 

 
1 RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005. 



 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

SEÇÃO I 

DO SETOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 2º. Ao orientador de estágio do Curso de Administração compete: 

 

a) Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

b) Orientar os alunos sobre a necessidade de cumprimento da exigência 

curricular;                                                                                      

c) Promover e indicar atividades para alunos;  

d) Receber os pedidos de aproveitamento de horas de Atividades 

Complementares dos alunos, tomando deliberações com base na documentação 

apresentada no anexo I; ou; ainda, emitindo juízo próprio, nos casos omissos; 

e) Encaminhar ao setor de registro a documentação referente às Atividades 

Complementares que tenham sido integralizadas, com o devido parecer, para que 

constem no Registro Acadêmico do aluno. 

 

 

SEÇÃO II 

DO ESTUDANTE 

 

Art. 3º. Aos estudantes de Cursos de Administração compete: 

 

a)  Cumprir efetivamente as Atividades Complementares nos termos deste 

Regulamento, cuja integralização da carga horária é condição indispensável à colação 

de grau; 

b)  Providenciar a documentação que comprove as Atividades Complementares, 

com a respectiva carga horária, data e local onde foi realizada, para ser reconhecida 

pela Instituição; 

c)  Entregar formulário do aproveitamento de Atividades Complementares, 

apresentando a documentação original comprobatória das atividades realizadas; 

I - O estudante poderá realizar as Atividades Complementares a partir do 

primeiro semestre do curso, sendo possível também realizá-las nos períodos de recesso 

escolar, desde que regularmente matriculado na Instituição. 



 

II - Mediante formulário próprio e com os devidos comprovantes, o 

encaminhamento das atividades realizadas deverá ser feito até um mês antes de 

finalizar o oitavo semestre de curso. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 4º - Compreendem a execução das Atividades Complementares – 

relacionadas à área de conhecimento do curso – os aspectos apresentados no anexo I: 

 

§ 1º - As atividades complementares devem ter relação direta com a área de 

formação do Curso, podendo ser consideradas somente aquelas atividades que não 

fazem parte das disciplinas constantes da matriz curricular do Curso de Administração. 

 

§ 2º - O aluno deve obrigatoriamente participar das atividades (SIMFIP,  Semana 

da Administração) oferecidas regularmente e reconhecidas pela IES. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 6º. Os casos omissos competem ao orientador de Práticas de Estágio, a 

Coordenação do Curso e o Núcleo Docente Estruturante, respectivamente. 

 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÃO GERAL 

 

Art. 7º - Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

colegiado do Curso de Administração, revogadas as disposições anteriores. 

 

 



 

ANEXO I 

 

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

ATIVIDADES DOCUMENTAÇÃO CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

Eventos Científicos 
(Apresentação e produção 
científica - Publicação de 
artigo) 

Certificado contendo o número de 
horas ou o programa completo com 
horários. 

40hs 

SIMFIP Certificado contendo o número de 
horas 

120hs 

Cursos, minicursos e 
Treinamentos 

Certificado contendo o número de 
horas 

100hs 

Estágio extracurricular em 
áreas afins da administração e 
reconhecido pela IES 

Contrato e certificado/atestado 
contendo descrição das atividades 
desenvolvidas, número de horas, ou 
período e horário. 

. 
80hs 

Participação em atividades de 
extensão/ação comunitária 
(voluntariado) 

Certificado contendo o número de 
horas ou programa completo com 
horários de participação. 

60hs 

Participação em pesquisa 
como estudante de iniciação 
científica (bolsista ou 
voluntário). 
 

certificado/ atestado com resumo da 
pesquisa e descrição das atividades 
realizadas, período de realização, 
horas / horário de atividade. 

80hs 

Atuação como membro de 
comissão organizadora de 
eventos em áreas afins da 
administração. 

Documentos disponíveis contendo 
número de horas, ou o programa 
completo com horários. 

30hs 

Atuação como monitor em 
disciplinas do curso ou de 
áreas afins. 

Certificado fornecido pela unidade 
acadêmica 

40hs 

Ministrar cursos e proferir 
palestras em eventos 
acadêmico – científicos, e ou 
apresentação oral de 
trabalhos em congressos. 

Certificado constando o número de 
horas, ou o programa completo com 
horários. 

50hs 

Curso livres ofertados pela 
IES (Libras, Português, Pré-
cálculo etc.)  

Certificado constando o número de 
horas, ou o programa completo com 
horários. 

80hs 

Cursos de língua estrangeira Certificado emitido pela instituição 
com a respectiva aprovação; ou 
documento comprobatório de 
desempenho. 

100hs 
 

Realização de cursos em 
plataformas de ensino online. 
Ex: SEBRAE, 
CFA/CRA´s/SENAC etc. 

Certificado emitido pela instituição 
com a respectiva aprovação 

100hs 

Realização de intercâmbio   Certificado emitido pela instituição 
com a respectiva aprovação 

100hs 



 

 

ANEXO II 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

FORMULÁRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Nome do Aluno:  

Matricula   Telefone  

E-mail   

Atividade Data1 Horas apresentadas Horas aprovadas 

    

    

    

TOTAL    
1Ordem cronológica inversa, do mais recente para o mais antigo. 

 

Montes Claros, ____ de _______________ de 2020. 

 

 
Assinatura do Aluno 

 
Assinatura do Orientador de Estágio  

Natália Ferreira Barbosa  
CRAMG 01-063322/D 

 


