PLANO DE ENSINO
FACULDADE: Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Juiz de Fora
CURSO: Administração
DISCIPLINA: Atividade Complementar VIII
CARGA HORÁRIA: 25 h
SEMANAL: 1 aula
TOTAL: 25 horas

Período: 8º
Data: 2016
PRÉ-REQUISITO: -

EMENTA
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. 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. A
atividade complementar pode, ainda, ser desenvolvida dentro da programação de uma disciplina ou ainda
envolver vários conteúdos num trabalho interdisciplinar, de modo a garatir a integração teoria-prática. A
operacionalização da Atividade Complementar é descrita em regulamento próprio.
OBJETIVOS
Atender, em geral os objetivos do ensino, da pesquisa e os da ética profissional, para integralização da carga
horária do curso e permitir a consolidação dos conhecimentos para as atividades complementares
objetivando progressiva autonomia intelectual do aluno.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Variável de acordo com a atividade cumprida e que seja validada de acordo com o regulamento.
METODOLOGIA DE ENSINO
As atividades complementares poderão ser cumpridas externamente ao âmbito da Universidade Presidente
Antônio Carlos - UNIPAC – Juiz de Fora, sob as formas de: palestras, mini cursos, pesquisas, projetos e
cursos de extensão, atividades ou eventos culturais, entre outros.
RECURSOS DIDÁTICOS
Variável
ATIVIDADES DISCENTES
Cumprimento da carga horária relativa ao período, apresentação de documentos comprobatórios das
atividades.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Cumprimento da carga horária;
Apresentação de certificado e/ou relatório.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Todas as bibliografias básicas do curso.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Todas as bibliografias básicas do curso.

_______________________________________________________________________
Av. Juiz de Fora, 1100 - Bairro: Granjas Bethânia – Juiz de Fora – MG – CEP: 36047-362
Fone: (0XX32 ) 2102-2103 – Fax: (0XX32) 2102-2102 – E-mail Coordenação: professormarcoseduardo@gmail.com Secretaria:
humanasjf@unipac.br - http://www.unipacjf.com.br

