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REGULAMENTO DE ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 
CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO 

 
Art. 1º - As atividades curriculares complementares obrigatórias, chamadas 

nesta norma por sua forma reduzida ‘atividades complementares’ consistem no 
reconhecimento de habilidades e de competências extraescolares previstas na 
Resolução 70/04 do CEPE como modo de enriquecimento da formação acadêmico 
profissional dos alunos, devendo contemplar a articulação entre o ensino, pesquisa e 
extensão, assegurando seu caráter interdisciplinar, em relação às diversas áreas do 
conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso de Administração (2007). 

 
Art. 2º - As atividades complementares constituem-se em aproveitamento de 

conhecimentos adquiridos pelo graduando, por meio de estudos e práticas 
independentes, presenciais e/ou à distância, desde que atendido o prazo mínimo 
estabelecido para a conclusão do curso. 
 

§ 1º - As atividades complementares do curso de Graduação em Administração 
estão em conformidade com o disposto na Resolução nº 70/04 - CEPE, e com o 
projeto pedagógico vigente do curso de Graduação em Administração. 
 

 
CAPITULO II 

DAS CONDIÇÕES 

 
Art. 3º - As atividades complementares compõem a carga horária no currículo 

e no histórico do aluno e podem ser desenvolvidas em qualquer momento durante o 
curso. 

 
Art. 4º - A carga horária a ser cumprida pelo aluno é de 60 (sessenta) horas. 
 

 
  



CAPITULO III 
DO CONTEÚDO 

 
 Art. 5º - Para compor as 60 horas exigidas podem ser reconhecidas atividades 
presenciais ou à distância conforme apresentadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Atividades Complementares e documentos comprobatórios 
Item Atividades Complementares Documentos comprobatórios 

1 
Frequência e aprovação em disciplinas 
eletivas de áreas afins na Universidade 
Federal do Paraná 

Histórico escolar ou outra documentação 
comprobatória da aprovação na disciplina. 

2 
Participação em estágios não obrigatórios em 
atividades de áreas afins 

Termo de Compromisso de Estágio e documento 
comprobatório de sua realização (avaliação e/ou 
rescisão do contrato emitido pela CGE e/ou 
certificado de conclusão de estágio emitido pela 
PROGRAD).  

3 
Participação em Programa de Iniciação à 
Docência (PID) ou Programa de Institucional 
de Monitoria (PIM). 

Certificado de Monitoria emitido pela instância 
competente da UFPR. 

4 
Participação em Programa de Iniciação 
Científica (PIBIc), em atividades de pesquisa, 
ou em grupos de pesquisa da UFPR 

Certificado emitido pela instância competente da 
UFPR ou declaração emitida pelo professor 
orientador. 

5 Participação em eventos e cursos de extensão 
Certificado emitido pela instância competente 
promotora do evento com indicação de carga 
horária. 

6 
Participação em seminários, jornadas, 
congressos, eventos científicos, cursos e 
atividades afins (presenciais ou à distância) 

Certificado emitido pela organização do evento, 
com indicação de carga horária frequentada. 

7 
Participação em Programa de Educação 
Tutorial (PET) 

Certificado ou comprovante emitido pela 
instância competente da UFPR. 

8 Participação em programas de voluntariado 
Certificado emitido pela entidade a qual prestou 
o serviço voluntário, que será analisado pela 
comissão. 

9 
Participação em programas e projetos 
institucionais da UFPR 

Certificado emitido pelo órgão que coordena a 
atividade na UFPR ou declaração emitida pelo 
professor orientador. 

10 
Composição do quadro de membros de 
entidades estudantis reconhecidas pela UFPR 

Certificação emitida pela instituição, com 
definição de carga horária, temática e assinatura 
da presidência da entidade estudantil. 

11 
Participação em projetos de instituições 
estudantis externas à UFPR (Ex. AIESEC, 
Junior Achievement). 

Certificação emitida pela instituição, com 
definição de carga horária, temática e assinatura 
da presidência da entidade estudantil, que será 
analisada pela comissão. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA METODOLOGIA 

 
 

 Art. 6º - A Coordenação do Curso deve assegurar o controle e a conferência de 
créditos aos alunos para integralização do currículo através das atividades 
complementares, cabendo ao Colegiado do Curso a decisão final sobre estes 
processos, respeitadas as instâncias recursais. 



 
 Art. 7º– A conferência dos documentos, da carga horária a ser atribuída e da 
aderência da atividade ao perfil do egresso será realizada pela Comissão de 
Atividades Complementares. 
 
 Art. 8º - O cumprimento das atividades e respectivas cargas horárias serão 
comprovados pela apresentação de documentação inserida no SEI, conforme 
exigências da Tabela 1. 
 

§ 1º - Todos os documentos devem conter especificações das atividades, carga 
horária e assinatura do responsável por sua emissão. 
 

Art. 9º - Para obter a apreciação das atividades o aluno deve preencher: i) 
preencher o ‘Requerimento de Registro de Atividades Complementares’ disponível no 
site do Curso de Graduação em Administração; ii) enviar em arquivo único em PDF o 
requerimento devidamente preenchido juntamente com cópia dos documentos 
comprobatórios digitalizados para o e-mail: adm.aac007@gmail.com, especificando 
como assunto seu nome completo e GRR. 

 
 

CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Art. 10 - A Comissão de Atividades Complementares será composta por 

membros indicados pelo Colegiado de Curso a que se refere, com mandato de dois 
anos, permitida uma recondução. 
 

Art. 11– Após definição dos membros a Comissão de Atividades 
Complementares do Curso de Administração terá sua nomeação estabelecida em 
portaria assinada pelo(a) Chefe de Departamento de Administração Geral e Aplicada. 
 
 Art. 12 - A Comissão de Atividades Complementares do Curso de 
Administração ficará responsável pela validação das atividades dentro das normas 
contidas neste Regulamento. 
  

Parágrafo Único – Cabe à Comissão de Atividades Complementares do Curso 
de Administração relatar o não cumprimento deste Regulamento ao Coordenador do 
Curso de Administração para que sejam tomadas as providências cabíveis.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
  

 Art. 14 - Os casos omissos no presente Regulamento serão analisados pela 
Comissão de Atividades Complementares do Curso de Administração e, persistindo a 
dúvida, pelo Colegiado de Curso e demais instâncias recursais. 
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FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS PARA ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES FORMATIVAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Eu, ____________________________________________________________, aluno(a) do 
Curso de Administração da UFPR sob a matrícula GRR __ __ __ __ __ __ __ __, solicito os 
créditos referentes as atividades complementares, obrigatórias para a completa formação 
curricular.  
 

ITEM ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 
QUANTIDADE 

DE HORAS 
PÁG. 

1 
Frequência e aprovação em disciplinas 
eletivas de áreas afins na Universidade 
Federal do Paraná 

   

2 
Participação em estágios não obrigatórios 
em atividades de áreas afins 

   

3 
Participação em Programa de Iniciação à 
Docência no DAGA (Monitoria) 

   

4 

Participação em Programa de Iniciação 
Científica (PIBIc), em atividades de 
pesquisa, ou em grupos de pesquisa da 
UFPR 

   

5 
Participação em eventos e cursos de 
extensão 

   

6 
Participação em seminários, jornadas, 
congressos, eventos científicos, cursos e 
atividades afins (presenciais ou à distância) 

   

7 
Participação em Programa Especial de 
Treinamento (PET) 

   

8 
Participação em programas de voluntariado    

9 
Participação em programas e projetos 
institucionais da UFPR 

   

10 
Composição do quadro de membros de 
entidades estudantis reconhecidas pela 
UFPR 

   

11 
Participação em projetos de instituições 
estudantis externas à UFPR (Ex. AIESEC, 
Junior Achievement). 

   

 TOTAL DE HORAS REQUERIDAS PARA 
VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

   

 
Declaro que todas as informações apresentadas de que participei das atividades descritas 
são verdadeiras, assim como os documentos comprobatórios anexados são fidedignos, 
assumindo toda e qualquer responsabilidade por estas informações.  

 
Curitiba, ___ de ______________ de_____ 

 
 

_____________________________  
ASSINATURA DO(A)  ALUNO(A) 


