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CAPÍTULO I - DA CARACTERIZAÇÃO 

Art. 1º – As atividades complementares “são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do(a) dis-

cente, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e ativi-

dades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade”. (Re-

solução Nº 4 do CNE, de 13 de julho de 2005, art. 8). 

Art. 2º – As atividades complementares são práticas acadêmicas obrigatórias que 

enriquecem a formação do(a) discente do curso de Administração, sendo o seu 

cumprimento indispensável para a obtenção do grau correspondente, atendendo às 

Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Art. 3º – O objetivo das atividades complementares é enriquecer os currículos dos cursos 

de graduação em Administração, possibilitando aos discentes o aprofundamento de ativi-

dades complementares à estrutura curricular básica, contribuindo assim, para o desenvol-

vimento de conhecimentos, competências e habilidades importantes para a sua formação 

profissional. 

Art. 4º – A realização das atividades complementares depende exclusivamente da iniciativa 

dos discentes e devem estar relacionadas a conteúdos que estejam de acordo com o Projeto 

Pedagógico do curso de Administração. 

Art. 5º – Os discentes do curso de Administração devem realizar um total de 120 horas de 

atividades complementares, observando o limite máximo de 80 horas por modalidade. As 

três modalidades são as seguintes: 

 Atividades de Ensino (AEn); 

 Atividades de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (AP); 

Art. 6º – A especificação e descrição das atividades que são aceitas como complementares 

estão descritas na tabela 1. 

 

Art. 7º - Os limites máximos de carga horária por modalidade e por tipo de atividade de-

verão ser respeitados, não sendo consideradas as horas excedentes. 
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TABELA 1 - ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLE-

MENTARES 

Código Descrição da atividade 
Limite total e por 

item 

AEn 01 
Participação em projetos institucionais da Unifesp que envol-

vam o ensino-aprendizagem (Monitoria). 
60h 

30h por 

semestre 

AEn 02 

Participação em cursos ou eventos externos à Unifesp como 

ouvinte (presenciais ou não presenciais), exemplos: línguas, 

softwares, entre outros curtos de curta duração. 

60h 15h 

AEn 03 
Participação em programas de intercâmbio em outras institui-

ções de ensino (no Brasil ou exterior). 
60h 30h  

AEn 04 

Participação em outros projetos ou grupos de estudos com ori-

entação de docente do curso (exceto relacionados aos projetos 

de extensão e entidades estudantis), exemplo: competição de 

casos. 

60h 30h 

AEn 05 

Representação Discente no Curso/Departamento e Estudantil 

em outras instâncias da Unifesp (Empresa Júnior, Centro Aca-

dêmico Atlética, entre outras.) 

60h Avaliar 

AEn 06 Outras atividades de ensino não previstas nos itens anteriores 60h Avaliar 

AP 01 
Participação em projetos institucionais da Unifesp de pesquisa 

(PIBIC, PIBIT). 
60h 

30h por 

semestre 

AP 02 

Autoria em publicações acadêmicas (artigos científicos em pe-

riódicos indexados, livros, capítulos de livros e eventos acadê-

micos). 

60h Avaliar 

AP 03 
Participação em eventos científicos, externos à Unifesp, exem-

plos: SEMEAD, ENANPAD, entre outros. 
60h 15h 

AP 04 
Apresentação em eventos científicos, externos à Unifesp, 

exemplos: SEMEAD, ENANPAD, entre outros. 
60h 30h 

AP 05 
Participação como ouvinte em bancas de defesa na Unifesp 

(TCC ou Mestrado). 
20h 2h 

AP 06 
Outras atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnoló-

gico e inovação não previstas nos itens anteriores. 
60h Avaliar 

Observação: Todas as atividades devem ser relacionadas ao PPC do curso de administração 

 

CAPÍTULO II - DO REGISTRO E DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COM-

PLEMENTARES 

Art. 8º – As atividades complementares devem ser realizadas pelo(a) discente, a partir de 

seu ingresso no curso, em qualquer período do curso de Administração, não sendo reco-

nhecidas atividades desenvolvidas anteriormente. 

Art. 9º – As atividades complementares devem ser realizadas fora do horário de aula das 

unidades curriculares nas quais o(a) discente esteve matriculado. 

Art. 10 – Todas as atividades complementares desenvolvidas pelos discentes necessitam 

ser aprovadas e validadas pelo professor coordenador das atividades complementares por 

meio de certificados ou declarações que contenham as horas totais em que o discente faz 

jus. As declarações visam possibilitar a validação de horas complementares, nos casos em 
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que os certificados institucionais não estejam disponíveis, porém não podem ser substitutas 

dos certificados emitidos pelas diversas instâncias da Unifesp. 

Parágrafo único: Para as atividades que não contiverem as horas especificadas nos com-

provantes serão atribuídas 4h a cada dia de participação na atividade especifica 

Art. 11 – O(a) discente deve manter o controle regular das atividades complementares re-

alizadas durante o período de curso, utilizando um formulário disponibilizado.  

Parágrafo único: O(a) discente deve preencher o FORMULÁRIO PARA REGISTRO E 

VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (Apêndice A1)” com os seus 

dados pessoais (nome, matrícula, termo, ano de ingresso, e-mail e telefone), a consolidação 

das horas por tipo de atividade completada e preencher o detalhamento descrevendo cada 

atividade. 

Art. 12 - O(a) discente deve formalizar as atividades complementares ao se matricular na 

UC Atividades Complementares no semestre no qual ele integralizará o total de horas 

(120h). 

Parágrafo único – O(a) discente deve enviar o formulário e os respectivos comprovantes 

digitalizados das atividades para o e-mail ou repositório indicado pelo docente coordena-

dor das atividades complementares. O(a) discente deve digitalizar a documentação com-

probatória numerada de acordo com a ordem de preenchimento do formulário 

Art. 13 – Os períodos previstos para a entrega dos formulários serão definidos pelo docente 

responsável pela UC. 

 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14 – O professor coordenador das atividades complementares será eleito pelos mem-

bros da Comissão de Curso, dentre docentes que atuam no curso, por período de um ano, 

permitida uma recondução. 

Art. 15 – O professor coordenador responsável pelas atividades complementares, contará 

com infraestrutura adequadas para o desempenho dessas atividades inerentes às atividades 

complementares. 

Art. 16 – Casos omissos serão apreciados pela Comissão de Curso de Administração. 

Art. 17 – Este Regulamento entrará em vigor a partir do primeiro semestre letivo de 2021 

(documento aprovado em reunião da comissão de curso no dia 20 de janeiro de 2021). 

Todas as versões anteriores deste documento ficam revogadas. 
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APÊNDICE A1: MODELO DO FORMULÁRIO PARA REGISTRO VALIDAÇÃO 

DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Nome  

Matrícula  

Termo  

Email  

Telefone  

 

1 - Consolidação de Horas por Tipo de Atividade 

Tipo de atividade Total de Horas solicitadas  Total de Horas atribuídas 

Atividades de Ensino 
  

Atividades de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação. 
  

TOTAL DE HORAS   
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2 - Detalhamento de Horas por Tipo de Atividade 

HA HS Número Código Tipo de Atividade Descrição da Atividade 

 
60 1 AEn01 

Participação em projetos institu-

cionais da Unifesp que envolvam 

o ensino-aprendizagem (Monito-

ria)  Participei do projeto de monitoria XXX do professor XXX durantes os meses de 

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

HA – Horas atribuídas (preenchido pelo professor)  

HS – Horas solicitadas (preenchido pelo aluno) 

Listar primeiro todas as atividades de ensino, em seguida todas as atividades de pesquisa 

e depois todas as atividades de extensão 

A ordem dos comprovantes deve ser a igual a ordem da lista da tabela 
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APÊNDICE A2: MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

DECLARAÇÃO 
   

  

Declaro que o(a) discente a XXXX, RA: XXXX, do Curso de Administração, participou 

(descrever atividade), no período (descrever duração em meses, dias e horas de acordo com 

o caso), sob minha (especificar o tipo de acompanhamento - orientação/supervisão). 

 

 

Carga Horária: X horas 

 

Osasco, XX de XXXX de 20XX.  

  

 

________________________________________________                           

Prof(ª). Dr(aª). XXXXX 

Professor(a) do Campus Osasco 

 


