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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIPAC/CAMPUS II 

 

 

Considerando a relevância na formação profissional e científica do corpo discente e consequente  

desenvolvimento  de  habilidades  e  a  aquisição  de  experiências  não contempladas pelas disciplinas 

curriculares. 

 

Edita-se o presente, que doravante vigorará como o Regulamento  das  Atividades complementares, de 

acordo com as seguintes disposições 

 

1) A atividade complementar envolve todas as ações desenvolvidas ao longo do curso que tenham caráter 

de formação social, humana e cultural; atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; 

atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional, bem como, participação em 

diretório acadêmico e empresa júnior. 

2) Elas podem ser desenvolvidas e organizadas dentro da Instituição ou através de participação em eventos 

externos, por meio de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, de maneira 

complementar ao currículo levando em conta atividades de ensino, pesquisa e extensão.   

3) A atividade complementar pode, ainda, ser desenvolvida dentro da programação de uma disciplina ou 

ainda envolver vários conteúdos num trabalho  interdisciplinar, de modo a garantir a integração teoria-

prática. Contudo não têm a finalidade de suprir conteúdos curriculares previstos e não ministrados, assim 

como o aproveitamento de quaisquer atividades teóricas ou práticas integrantes dos planos de ensino de 

disciplinas e estágios curriculares. 

4) As Atividades Complementares são obrigatórias, devendo ser cumpridas em um total de 200 horas 

(relógio), no decorrer do curso, como requisito para a colação de grau. 

5) A relação das atividades complementares aceitas pelo curso de Administração estão contempladas na 

Tabela do Anexo I desse documento, podendo ser alteradas a qualquer tempo em sua constituição, 

categorização, limites e  valores  de  carga  horárias,  conforme  necessidades  determinadas  pelo 

Colegiado de Curso. 

Aprovado em  18 de dezembro de 2013 

 

 

 

Marcos Eduardo dos Santos 

Coordenador do Curso de ADMINISTRAÇÃO 

UNIPAC/Campus II 
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ANEXO 
 

 

TABELA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

   

ATIVIDADE VALIDAÇÃO 

Atividades de Monitoria de 

Disciplinas do curso 

Declaração assinada pelo Coordenador do Curso 

Visitas Técnicas . 

 

Declaração assinada pelo Coordenador do Curso 

Participação em congressos, encontros, 

seminários, simpósios, palestras, mesa 

redonda, etc. 

Certificado de Participação  

 

Cursos de Extensão Certificado de participação  

- Limite de 8 horas/curso  

Participação em Órgãos  

Colegiados 

Declaração assinada pelo Coordenador do Curso 

- Limite de 10 horas/semestre 

Representantes Discentes 

de sala de aula 

Declaração assinada pelo Coordenador do Curso 

- Limite de 10 horas/semestre 

Eventos Culturais  Certificado, declaração ou comprovante de 

participação 

Trabalhos científicos (livro, artigo, resenha, 

boletim técnico, manual) 

Certificado, declaração ou cópia da primeira página 

do trabalho 

- Cada 10 páginas computa 5 horas 

Avaliação "Leitura Complementar" Avaliação realizada 

- Cada avaliação computa 15 horas 

Jogos Interclasse Lista de Presença do Evento 

Estágio não curricular Convênio de Estágio, Termo de compromisso; 

Relatório de atividades 

- Cada hora de atividade computa 1 hora até o limite 

de 25 horas/semestre. 

 
Atualização em 01/02/2016 

 

 

Marcos Eduardo dos Santos 

Coordenador do Curso de ADMINISTRAÇÃO 

UNIPAC/Campus II 

 


