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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
1.

As Atividades Complementares são consideradas parte integrante do currículo do
curso de Administração – Resoluções no 4, no 2 e no 3, de 13 de julho de 2005, 18
de junho de 2007 e 2 de julho de 2007, respectivamente, todas publicadas pelo
Ministério da Educação – Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação
Superior;

2.

Consideram-se Atividades Complementares para os efeitos previstos no projeto
pedagógico do curso de Administração aquelas que, guardando relação de
conteúdo e forma com atividades do curso em questão, representam estudos de
caráter transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do repertório e do perfil
do formando;

3.

Os conteúdos que compõem as Atividades Complementares totalizam a carga
horária mínima de 170 horas/aula para a Estrutura Curricular 20121 e 180
horas/aula para a Estrutura Curricular 20162;

4.

A validação da carga horária das atividades não contempladas neste regulamento
só poderá ocorrer se discutida e avaliada, previamente, com a Coordenação do
Curso;

5.

A avaliação e atribuição de horas das Atividades Complementares apresentadas
pelos alunos são de responsabilidade da Coordenação do Curso;

6.

É de responsabilidade do aluno:
a) providenciar a documentação que comprove sua participação, com respectiva
carga horária, data e local, onde foi realizada a Atividade Complementar,
previamente autorizada ou devidamente reconhecida;
b) encaminhar à Central de Atendimento ao Aluno a documentação comprobatória
das atividades realizadas;

7.

As Atividades Complementares só serão validadas quando realizadas fora do
horário das aulas regulares do semestre letivo. Podendo, também, serem realizadas
nos períodos de recesso escolar;

Atualizado em agosto de 2022

CENTRO UNIVERSITÁRIO ARMANDO ALVARES PENTEADO
Credenciado pela Portaria MEC nº 865 de 03 de novembro de 2021, publicada no D.O.U. em 04 de novembro de 2021 Seção 1, pág. 294.
Curso de Administração reconhecido pela Portaria SERES nº206, de 25 de junho de 2020, publicada no D.O.U. em 07 de julho de 2020
Seção 1, págs. 58-63.

8.

O total das Atividades Complementares, fixado em hora/aula, será lançada no
histórico escolar do aluno;

9.

Todos os esclarecimentos necessários para o cumprimento das Atividades
Complementares deverão ser obtidos junto à Coordenação do Curso de
Administração e/ou órgão colegiado competente;

10. As atividades desenvolvidas junto à Empresa Júnior FAAP, poderão ser
aproveitadas para computar as horas de estágio obrigatório ou as horas de
Atividades Complementares;
11. Cumprir efetivamente as Atividades Complementares é condição indispensável
para integralização da carga horária e a conclusão do curso.
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Atividades

Duração da
Atividade

Máximo de horas a
serem atribuídas

Limite de
Participação

Comprovação

36 horas

1 curso

-

Ensino
Disciplina - Laboratório de Comunicação
(Atividade Complementar Obrigatória)

N.A.

Disciplinas Extracurriculares de Ensino Superior

N.A.

36 horas

Máximo:4
participações

Intercambio – Disciplina / Estágio realizado no exterior

N.A.

36 horas

Máximo: 1
participação

Declaração com descrição
de atribuições feita pela
Universidade / Empresa

Pesquisa
Monitoria / Monitoria Voluntária

N.A.

36 horas / 20 horas

1 monitoria
por semestre

Relatório com horas
cumpridas

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários e workshops de
natureza acadêmico-científica, compatíveis com o curso

N.A.

10 horas

Sem Limite

Certificado de apresentação
emitido pelos organizadores

Publicação de artigo de cunho acadêmico-científico, compatível com o curso,
em periódico especializado

N.A.

36 horas

Sem Limite

Cópia da Publicação

Extensão
Visitas técnicas as empresas, feiras e exposições compatíveis com o curso

N.A

5 horas

Sem Limite

Comprovante de
participação emitido pela
entidade organizadora

Participação em congressos, seminários, workshops de natureza acadêmicacientífica, compatíveis, com o curso, no território nacional e/ou no exterior

N.A

5 horas

Sem Limite

Comprovante de
participação emitido pela
entidade organizadora

Participação em atividades acadêmicas organizadas pela Faculdade
(Jornadas, seminários, oficinas, palestras e eventos similares)

N.A.

2 horas

Sem Limite

Lista de presença do evento

Participação no Desafio #Empreenda FAAP

N.A.

40 horas

Sem Limite

Participação em projetos, programas e ações de responsabilidade social

N.A.

Até 36 horas

Máximo: 2
participações

Organização de eventos, de natureza acadêmico-científica, compatíveis com
o curso (Por exemplo: Semanas de Estudos, Fórum FAAP)

N.A.

Até 20 horas

1 evento por
semestre

Certificado de participação
com descrição de
atribuições

Cursos Extracurrilares e/ou de extensão online, de natureza acadêmicocientífica, compatíveis com o curso

N.A.

Até 10 horas

Máximo: 6
participações

Certificado emitido pelos
organizadores com a Carga
Horária

Cursos Extracurrilares e/ou de extensão presenciais, de natureza acadêmicocientífica, compatíveis com o curso

N.A.

Até 36 horas

Sem Limite

Certificado emitido pelos
organizadores com a Carga
Horária

Certificações de Proficiência em língua estrangeira

N.A.

Até 36 horas

Sem Limite

Certificado emitido pela
instituição reconhecida

Certificações profissionais correlatas à área

N.A.

Até 36 horas

Sem Limite

Certificado emitido pelos
organizadores

Participação na gestão da Empresa Júnior
(desde que a carga horária não seja utilizada como Estágio)

N.A.

Até 36 horas

Máximo: 4
mandatos

Cópia de documento
comprobatório autenticado

Participação em projetos da Empresa Júnior

N.A.

Até 15 horas

1
participação /
semestre

Cópia de documento
comprobatório autenticado

Participação em Órgãos Colegiados e de Representação Estudantil

N.A.

Até 15 horas

Máximo: 2
mandatos

Cópia de documento
comprobatório autenticado

Certificado de participação
emitido pela entidade
organizadora
Certificado de participação
com descrição de
atribuições
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