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INTRODUÇÃO 

As atividades complementares, inseridas no projeto pedagógico, têm por finalidade 

proporcionar aos estudantes a possibilidade de transpor o limite da instituição de ensino e a  

realidade na qual estará atuando. 

Com as experiências de outras pessoas, os estudantes podem transpor os muros das 

instituições educacionais, em todos os espaços e em todas as dimensões da vida. 

O Curso de Administração, da Faculdade de Viçosa, oferece aos seus estudantes a 

oportunidade de, através de sua formação profissional, realizar um percurso individualizado 

cabendo  ao  estudante  a  seleção  das  esferas,  dos  meios  e  formas  de  integração  aos 

conhecimentos complementares.

As  Atividades  Complementares  devem  propiciar  ao  profissional  em  formação  a 

oportunidade  de  desenvolver  a  capacidade  crítica  e  reflexiva,  além  de  adquirir  uma 

percepção da realidade e seus conflitos não somente no processo de aprendizado, mas para 

que faça disso uma oportunidade de propor soluções e mudanças.

Assim, procura oportunizar aos seus alunos uma formação profissional que permita  

um percurso  individualizado  de  formação,  através  do  aproveitamento  de  conhecimentos 

adquiridos  em  estudos  e  práticas  interdisciplinares,  observando  as  normas  e  critérios 

estabelecidos pela Instituição.

Conforme  a  proposta  pedagógica  do  curso,  os  estudantes  deverão  cumprir  as 

atividades complementares descritas, durante o curso, perfazendo o total de 250 horas/ aula.
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JUSTIFICATIVA

Diante do dinamismo que se observa na sociedade contemporânea, aos estudantes 

deve-se oferecer,  como diferencial  no processo de formação profissional,  não somente o 

saber  formatado  sob  a  denominação  de  disciplina,  mas  também  outras  atividades  que 

complementem a sua formação. 

As Atividades Complementares têm o caráter integrativo e reflexivo, mas elas por si só 

não permitem que o estudante assimile todas as informações.

É necessário que haja uma estrutura concebida para proporcionar a associação entre 

o conteúdo teórico e a vivência adquirida na prática. A associação sugerida, no entanto, deve 

apresentar as características indispensáveis a qualquer profissional que busca inserção no 

mercado de trabalho: percepção da realidade social ou dos indivíduos de suas limitações e  

potencialidades, identificação de possibilidades de mudança ou transformação.

Assim, as Atividades Complementares agregam essas necessidades e possibilidades 

no contexto educacional, cabendo a Instituição de Ensino elaborar programas para atingir os 

objetivos assim como avaliar as iniciativas educacionais.

OBJETIVOS

- Proporcionar ao estudante o enriquecimento de sua formação acadêmica através da 

integração arte, cultura e ciência;

- Desenvolver  a  capacidade  de  pesquisa  de  novas  temáticas  que  auxiliem  na 

superação da dicotomia prática pedagógica e contexto social;

- Orientar na proposição e execução de projetos junto a instituições públicas, privadas 

ou do terceiro setor, que auxiliem na formação acadêmica.
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NORMAS PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
I – Disposições Preliminares

As Atividades Complementares compreendem o grupo de atividades, inseridas nas 

atividades complementares estabelecidas na Resolução vigente e se constituem em:

a) Atividades acadêmicas de ensino;

b) Atividades de extensão;

c) Atividades acadêmicas de pesquisa;

d) Atividades administrativo-profissionalizantes.

Fica  estabelecido  que  os  estudantes,  obrigatoriamente,  deverão  cumprir  a  carga 

horária total de 250 horas de atividades complementares, nos grupos de atividades citados 

acima, ao longo do curso. As atividades complementares serão formalizadas no histórico 

escolar do estudante e terá o seguinte código: DAD 500 – Atividades Complementares.

Para que as horas de atividades complementares sejam consideradas é necessária a 

apresentação de documentos comprobatórios, com os dados necessários para registro dos 

eventos,  cujo documento deve constar,  no mínimo, o título,  a  data ou o período de sua 

realização e a assinatura do responsável pela instituição ofertante. É de responsabilidade do 

aluno  comprovar  as  atividades  realizadas  e  o  acompanhamento  deve  ficar  sob  a 

responsabilidade do coordenador do curso ou de  um professor indicado pela Coordenação. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

a) Atividades Acadêmicas de Ensino
Atividade Exigência 

Mínima
Forma de 
compensação

Limite de 
Compensação

Documentos 
Comprobatórios

Monitoria 1 (um) 

semestre letivo 

de monitoria 

40 h para cada 

semestre

120 h Declaração do Coordenador 

da disciplina que comprove a 

participação na atividade 
Disciplinas 

oferecidas por 

outro curso da 

FDV ou de 

outras IES

1 (uma) 

disciplina

Horas da 

disciplina 

cursada

180 h Histórico escolar com a 

aprovação na disciplina

Visitas 

técnicas 

1 (uma) visita 

técnica

4 h por visita 

realizada

20 h Certificado de participação 

na visita fornecida pela 

empresa ou pelo professor 

responsável por acompanhar 

a visita.
Participação 

em projetos 

sociais

1 (um) projeto 40 h para cada 

ano de 

participação 

120 h Certificado de participação

b) Atividades de Extensão
Atividade Exigência 

Mínima
Forma de 
compensação

Limite de 
Compensação

Documentos 
Comprobatórios

Participação 

no evento 

“FDV na 

Praça”

1 (um) evento 4h para 

participação em 

cada evento

40 h Certificado de participação 

do evento emitido pela FDV

Participação 

em eventos de 

extensão

1 (um) evento 4 h para 

participação em 

cada evento

40 h Certificado de participação 

do evento

Participação 

em programas 

de extensão

1 (um) 

programa

8 h para 

participação 

mensal

80 h Certificado de participação 

no programa assinado pela 

Coordenação de Extensão
Empresa Jr. 1 (um) 

semestre letivo 

30 h por 

semestre por 

120 h Cópia da ata de posse na 

empresa júnior e declaração 
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para cargos 

formais da 

estrutura 

administrativa 

ou por 

consultorias/ativ

idades 

realizadas.

Diretoria, 20 h 

por 

Consultoria/Ativ

idades e 10 h 

por Conselheiro

do professor/orientador que 

comprove a atividade 

desenvolvida.

Organização 

de Eventos 

Acadêmicos, 

Técnicos e/ou 

Científicos

Por atividade 

realizada 

independente 

do tempo de 

duração

15 h por evento 60 h Cópia do certificado do 

evento e declaração do 

professor/coordenador do 

evento.

Participação 

na Semana 

Acadêmica

1 (uma) 

participação

10 h para cada 

semana, mais 

4h por mini 

curso

60 h Certificado de participação

Participação 

na Mostra 

Acadêmica

1 (uma) 

participação

5 h para 

participação 

como ouvinte e 

10 h para 

apresentação 

de pôsteres ou 

oral.

60 h Certificado de participação e 

certificado de apresentação 

para quem apresentar 

pôsteres ou oral.

Participação 

em outros 

eventos 

Acadêmicos, 

Técnicos e/ou 

Científicos

1 (uma) 

participação

2 h por 

participação em 

palestras, 4 h 

por participação 

em mini cursos, 

e 10 h por 

participação no 

evento 

completo

80 h Certificado de participação

Participação 

em cursos e 

mini cursos

1 (uma) 

participação

Carga horária 

do curso

100 h Certificado de participação
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c) Atividades Acadêmicas de Pesquisa
Atividade Exigência 

Mínima
Forma de 
compensação

Limite de 
Compensação

Documentos 
Comprobatórios

Iniciação 

Científica

1 (um) ano 

letivo de 

pesquisa

50 h por ano de 

pesquisa

 150 h Apresentação de projeto de 

pesquisa e apresentação de 

relatório parcial e final e 

Declaração do 

orientador/coordenador que 

comprove a dedicação à 

pesquisa.
Participação 

em defesas de 

monografias 

ou TCCs

Por atividade 

independente 

do tempo de 

duração

1 h para cada 

participação 

como ouvinte 

em defesas

30 h Formulário (ANEXO B) com 

assinatura do presidente da 

banca examinadora 

atestando que o estudante 

participou como ouvinte.
Participação 

em defesas de 

dissertação de 

mestrado ou 

tese de 

doutorado

Por atividade 

independente 

do tempo de 

duração

2 h para cada 

participação 

como ouvinte 

em defesas

20 h Formulário (ANEXO B) com 

assinatura do presidente da 

banca examinadora 

atestando que o estudante 

participou como ouvinte.

Publicação de 

Artigo 

completo em 

anais de 

eventos ou 

revistas

Por artigo 

publicado

20h 80 h Cópia do Artigo e da 

capa/folha de rosto dos 

anais em que foi publicado

e Certificado de Publicação

Publicação de 

Resumos em 

anais de 

eventos ou 

revistas

Por resumo 

publicado

10 h 50 h Cópia do Resumo e da 

capa/folha de rosto dos 

anais em que foi publicado

e Certificado de Publicação

Apresentação 

de trabalhos 

em 

Por trabalho 

apresentado

10 h 50 h Certificado de Apresentação
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Congressos / 

Simpósios
d) Atividades Administrativo-Profissionalizantes

Atividade Exigência 
Mínima

Forma de 
compensação

Limite de 
Compensação

Documentos 
Comprobatórios

Estágio não 

obrigatório/

extracurricular

1 (um) mês de 

atividade

10 h por mês 150 h Declaração do responsável 

pelo setor ou órgão em que 

o estudante realizou o 

estágio.
Participação 

em Colegiados 

da FDV

1 (um) ano 

como membro

20 h para cada 

ano como 

membro de 

colegiado

60 h Cópia do Ato de nomeação 

como membro do colegiado, 

ou da comissão 

coordenadora ou 

representação estudantil e 

cópia das atas que 

comprove a participação do 

estudante.
Participação, 

como 

voluntário, em 

Organizações 

sem fins 

lucrativos

1 (um) mês de 

atividade

10 h 100 h Declaração do responsável 

pelo setor ou órgão em que 

o estudante realizou 

atividades como voluntário 

em Organizações sem fins 

lucrativos.
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ANEXO A

Departamento de Administração – DAD
Formulário de Registro de Atividades Complementares

Aluno (a): ________________________________________ Matrícula: _________

Grupo 
de 

Atividades

Descrição
 da 

Atividade

Carga 
horária 

Comprovada

Limite 
de 

Compensação

Numeração de 
Documentos

Viçosa, ___ de ___________ de 20__

_______________________________    ____________________________
Assinatura do Estudante Assinatura do Coordenador

ANEXO B
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Departamento de Administração – DAD
Declaração para fins de Atividades Complementares

Atesto,  para  os  efeitos  do  disposto  nas  NORMAS PARA COMPENSAÇÃO DE CARGA 

HORÁRIA DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES do Departamento de Administração da 

Faculdade de Viçosa,

que o (a) ALUNO (A): ________________________________________________________

Matrícula: ___________________

Assistiu  à  banca  examinadora  de Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  do 

estudante____________________________________________________________  com o 

título:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

no dia ___/___/___, na sala ______.

Viçosa, ____ de _______________ de 20___.

____________________________________

Presidente da Banca examinadora

___________________________________
Coordenador de Estágio Supervisionado
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