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RESOLUÇÃO Nº 44, DE 28 DE JUNHO DE 2016.

O  COLEGIADO  DE  CURSO  DO  CURSO  DE  ADMINISTRAÇÃO  do 
Campus de Três Lagoas da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, resolve:

Aprovar o Regulamento de Atividades Complementares a partir do ano letivo de 
2016.1.

ALEXANDRE FARIAS ALBUQUERQUE

Coordenação do Curso de Administração – CPTL/UFMS
Av: Ranulpho Marques Leal, 3484 – Caixa Postal 210 – Distrito Industrial

E-mail: afaufms@gmail.com - Fone: 67-3509-3771 - CEP 79620-080 - Três Lagoas - MS.
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Anexo da Resolução nº 44, de 28 de junho de 2016.

CAPÍTULO I – DA NATUREZA

Art. 1º - O presente Regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento das horas 
destinadas às Atividades Complementares do Curso de Administração da UFMS, oferecido 
pelo CPTL/UFMS, conforme exigência do Ministério da Educação (MEC), de acordo com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, Bacharelado, 
instituídas pela Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005, publicada no DOU de 19 
de julho de 2005.

Parágrafo único: entende-se por Atividades Complementares o constante no Art. 8º e seu 
Parágrafo Único, conforme Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005 que trata das Diretrizes 
Curriculares  Nacionais  do  Curso  de  Graduação  em  Administração:  “As  atividades 
Complementares  são  componentes  curriculares  que  possibilitam  o  reconhecimento,  por 
avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora 
do  ambiente  escolar,  incluindo  a  prática  de  estudos  e  atividades  independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo 
do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade”.

Art. 2º - As Atividades Complementares têm a finalidade de enriquecer o processo ensino-
aprendizagem, privilegiando:

I. A complementação da formação social e profissional;
II. As atividades de disseminação de conhecimentos e prestação de serviços;

III. As atividades de assistência acadêmica e de iniciação científica e tecnológica;
IV. As atividades desenvolvidas no âmbito de programas de difusão cultural.

Art.  3º  - Os  acadêmicos  podem  realizar  Atividades  Complementares  desde  o  primeiro 
semestre do curso, objetivando complementar a sua formação acadêmica.

CAPÍTULO II – DA OBRIGATORIEDADE

Art.  4º  -  Atividades  Complementares,  com carga horária  de 153 horas  aula  é  disciplina 
integrante da Matriz  Curricular  do Curso de Administração/CPTL,  e tipificada no Projeto 
Pedagógico como item de Conteúdos de Dimensão Prática.

CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS
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Art. 5º - O Curso de Administração privilegia um ensino humanista baseado na formação 
social e profissional de seus acadêmicos. Para isso, o curso considera em seu currículo as 
Atividades  Extracurriculares  com  o  objetivo  de  incentivar  os  acadêmicos  a  adquirirem 
conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  (competências)  que  por  sua  natureza  não  seria 
possível adquiri-las somente nas disciplinas oferecidas. 

CAPÍTULO IV – DA TIPIFICAÇÃO

Art.  6º  -  São  consideradas  Atividades  Complementares  com  suas  cargas  horárias 
correspondentes:

I. Disciplina  não  obrigatória  cursada  em áreas  afins  como enriquecimento  curricular, 
realizadas  em  outros  cursos  superiores  da  UFMS,  com  duração  mínima  de  um 
semestre – Máximo de 10 horas/aula por disciplina;

II. Participação como aluno em cursos técnicos em áreas afins, com duração mínima de 
um semestre – Máximo de 10 horas/aula por curso;

III. Participação como aluno em curso de inglês em instituição juridicamente constituída, 
com  aprovação  comprovada,  com  duração  mínima  de  um  ano  –  Máximo  de  15 
horas/aula por ano;

IV. Participação  em  curso  livre  de  idioma,  informática,  oratória  e  outras  áreas  afins 
relacionadas  ao  desenvolvimento  do  administrador,  em  instituição  juridicamente 
constituída, com aprovação comprovada – Máximo de 5 horas/aula por curso e limite 
de dez cursos;

V. Intercâmbio  no  exterior  para  estudar  ou  trabalhar,  com  duração  mínima  de  duas 
semanas – Máximo de 15 horas/aula por curso ou trabalho e limite de dois cursos ou 
trabalho;

VI. Estágio  extracurricular  não  obrigatório,  remunerado  ou  não,  destinado  ao 
desenvolvimento de competências – 20 horas/aula a cada seis meses de estágio e 
limite de 60 horas/aula;

VII. Apresentação  de  trabalho  científico  em  seminário,  palestra,  simpósio,  congresso, 
conferência, workshop e encontros nacionais ou regionais promovidos pela UFMS ou 
outras  Instituições  de  ensino  superior  –  20  horas/aula  por  evento  e  limite  de  40 
horas/aula;

VIII. Participação como ouvinte em conferências, palestras, feiras, seminários, simpósios, 
oficinas, jornadas de estudos e congressos relacionados à Administração, promovidos 
pela UFMS ou outras Instituições de ensino superior – Máximo de 5 horas/aula por 
evento e limite de oito participações;

IX. Participação  como  organizador  de  conferências,  palestras,  feiras,  seminários, 
simpósios, oficinas, jornadas de estudos e congressos relacionados à Administração 
ou de natureza acadêmico-científica – Máximo de 15 horas/aula por evento e limite de 
30 horas/aula;

X. Monitoria de ensino voluntária ou remunerada, com duração mínima de um semestre – 
15 horas/aula por monitoria e limite de 30 horas/aula; 

XI. Participação em projetos  de ensino,  pesquisa e extensão,  supervisionados  por  um 
docente da UFMS – Máximo de 20 horas/aula por projeto e limite de três projetos;
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XII. Publicação  de  trabalhos  científicos  em  anais  de  eventos  ou  em  periódicos 
especializados qualificados pela CAPES – 40 horas/aula por publicação. Exceto artigo 
apresentado como trabalho de conclusão de curso;

XIII. Publicação  de  artigos  em jornais  de  notícia  e  periódicos  não  especializados  –  10 
horas/aula por publicação e limite de cinco artigos;

XIV. Participação em bancas de defesa de trabalho de conclusão de curso – 1 hora/aula por 
participação e limite de cinco participações.

XV. Participação efetiva em projetos sociais desenvolvidos pela UFMS ou em instituição 
juridicamente  constituída,  com  aprovação  comprovada  –  10  horas/aula  por 
participação e limite de três projetos;

XVI. Participação em jogos empresariais  e culturais,  presenciais  ou virtuais,  promovidas 
pela UFMS, instituições de ensino superior ou técnico e de apoio ao ensino, pesquisa 
e extensão – 10 horas/aula por participação e limite de duas participações;

XVII. Participação  em  colegiados  e  comissões  institucionais  –  20  horas/aula  por 
participação;

XVIII. Atuar  como representante  em órgão de representação estudantil  ou  institucional  – 
Máximo de 20 horas/aula;

XIX. Participação efetiva na Empresa Jr. do Curso de Administração/UFMS ou incubadora 
de  empresas  da  UFMS  –  Máximo  de  20  horas/aula  atribuídas  pelo  docente 
responsável;

XX. Premiação em concurso relacionado aos objetivos do Curso de Administração – 10 
horas/aula por premiação;

XXI. Participação em visitas técnicas e viagens de estudo não pertencentes aos planos de 
ensino das disciplinas do Curso de Administração promovidas pela UFMS, instituições 
de  ensino  superior  ou  técnico  e  de  apoio  ao  ensino,  pesquisa  e  extensão  –  10 
horas/aula por visita/viagem e limite de três participações;

XXII. Supervisão  de  estágio  curricular  ou  extracurricular  relacionado  às  atividades  do 
administrador – 10 horas/aula por estagiário a cada seis meses de estágio e limite de 
60 horas/aula;

XXIII. Participação  nas  eleições  –  10  horas/aula  por  dia  de  participação  e  limite  de  40 
horas/aula.

XXIV. Resposta ao Questionário do Estudante da Comissão Própria de Avaliação da UFMS (CPA) – 2  
horas/aula a cada preenchimento integral do questionário por semestre e limite de 8 horas/aula;

XXV. Participação no Estudo GUESSS Brasil – 2 horas/aula por preenchimento integral do 
questionário.

§  1º  Somente  serão  computadas  as  cargas  horárias  cumpridas  em  Atividades 
Complementares  compatíveis  com  a  área  ou  as  áreas  afins  do  curso  e  devidamente 
comprovadas.

§ 2º A carga horária das Atividades Complementares deverá ser distribuída em, no mínimo, 
4 (quatro) das modalidades indicadas neste artigo.

§ 3º A carga horária de cada atividade não poderá ser computada para mais de uma das 
modalidades de atividade complementar listada no artigo 6º desse regulamento.

§ 4º A entrega, análise e contabilização de carga horária da documentação comprobatória 
das atividades serão realizadas no período letivo em que o acadêmico matricular-se em 
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Atividades Complementares conforme cronograma divulgado pela CAC.

§ 5º  A lista  dos eventos  nacionais  que os artigos  científicos  poderão ser  submetidos  e 
publicados (item 12, artigo 6º) será divulgada no início do período letivo pela CAC;

§ 6º Os artigos científicos submetidos a eventos nacionais e periódicos (item 12, artigo 6º) 
deverá constar o nome do professor orientador da UFMS como um dos autores do artigo;

§ 7º Cada turma da disciplina Atividades Complementares deverá ter no máximo 20 (vinte) 
alunos matriculados.

CAPÍTULO V – DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 7º -  Certificados, declarações ou quaisquer outros tipos de documentos apresentados 
para validar carga horária das atividades complementares deverão conter, obrigatoriamente:

I – A natureza da atividade;

II – Indicação do período e carga horária cumprida em cada atividade;

III – Entidade promotora e local da realização da atividade;

IV – Identificação e assinatura do responsável.

Parágrafo único:  no caso de trabalho científico publicado deve ser apresentada a cópia da 

respectiva publicação.

CAPÍTULO VI – DAS OBRIGAÇÕES

Art. 8º - É dever do presidente do CAC:

I. Atribuir  resultado  final  para  as  Atividades  Complementares  do  acadêmico,  como 
docente responsável pela disciplina. 

Art. 9º - É dever da CAC/ADM:

I. Elaborar este regulamento, submetendo-o à aprovação do Colegiado de Curso;
II. Definir  data  limite  de  entrega,  por  parte  dos  acadêmicos,  da  documentação 

comprobatória das Atividades Complementares. 
III. Promover reuniões de conscientização com os acadêmicos;
IV. Receber e analisar a documentação comprobatória das Atividades Complementares 

dos acadêmicos;
V. Contabilizar, homologar e divulgar a carga horária das Atividades Complementares 

dos acadêmicos;
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VI. Manter os documentos pertinentes às Atividades Complementares em ordem e à 
disposição de órgãos e pessoas interessadas;

Parágrafo único.  Nos casos omissos,  emitir  parecer,  o qual  passa a integrar o presente 
regulamento.

Art. 10 - É dever do Acadêmico:

I. Cumprir  as  Atividades  Complementares  em  acordo  com  o  disposto  neste 
regulamento;

II. Entregar a documentação comprobatória de suas Atividades Complementares até a 
data definida pela CAC/ADM.

CAPÍTULO VII - DO RESULTADO FINAL

Art.  11  -  Ao  acadêmico  que  for  computado  a  carga  horária  exigida  em  Atividades 
Complementares será atribuído o resultado final APROVADO, a ser inserido no Histórico 
Escolar.

Art.  12 -  Este Regulamento entra em vigor  na presente data,  revogando-se disposições 

anteriores em contrário.

Coordenação do Curso de Administração – CPTL/UFMS
Av: Ranulpho Marques Leal, 3484 – Caixa Postal 210 – Distrito Industrial

E-mail: afaufms@gmail.com - Fone: 67-3509-3771 - CEP 79620-080 - Três Lagoas - MS.


