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TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de ADMINISTRAÇÃO da FADEP são 
condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas em conformidade a 
esta Resolução. 
 
O Acadêmico do curso de Administração – deverá cumprir a carga horária das 
Atividades Acadêmicas Complementares, de acordo com a matriz curricular vigente. 
As Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, 
computando-se as excedentes como facultativas, para registro e certificação.  

  ATIVIDADES DE ENSINO (C01) Horas Totais Documentação 
Comprobatória 

01 Cursos de Língua Estrangeira.  60 Certificado 
02 Disciplinas cursadas em outros cursos de 

Graduação da FADEP, durante o Curso de 
Administração ou, se anteriormente, em até 3 
(três) anos do ingresso no curso,  devendo ser 
disciplinas correlatas à área de ciências sociais 
aplicadas. 

60 Histórico Escolar 

03 Disciplinas cursadas em outros cursos de 
Graduação de outras Instituições, durante o 
curso de Administração ou, se anteriormente, em 
até 3 (três) anos do ingresso no curso, devendo 
ser disciplinas correlatas à área de ciências 
sociais aplicadas.  

60 Histórico Escolar 

04 Disciplinas cursadas em cursos de Pós-
Graduação (“Lato-Sensu” ou “Stricto Sensu”), da 
FADEP ou de outras Instituições, durante o curso 
de Administração ou, se anteriormente, em até 3 
(três) anos do ingresso no curso.   

80 Histórico Escolar 

05 Monitorias que atendam as normas 
estabelecidas pela Res. 023/01-COSEPE 120 Certificado 

06 Demais Monitorias 60 Certificado 
07 Projetos de ensino com carga horária 

especificada 60 Certificado 

08 Exercício regular de atividades administrativas. 
Sendo proprietário ou funcionário de 
organizações publicas ou privadas, urbanas ou 
rurais. (Proporcional ao tempo de trabalho) 

72 

Contrato social, 
carteira de trabalho ou 
outro documento que 
comprove a atividade 

09 Representação Discente em colegiados do 
curso, conselhos superiores e outros de 
reconhecida relevância.  

20 
Portaria de 

designação  ou 
declaração 

10 Atividades realizadas no âmbito da Empresa 
Junior da FADEP 60 Declaração 

11 Cursos de Nivelamento - Disciplinas de 
Nivelamento.  60 Declaração 

12 Participação de Atividades de Avaliação 
vinculadas ao Ensino (PAC, Simulados, etc.) 20 Declaração ou 

Certificado 
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 ATIVIDADES DE PESQUISA (C02) Horas Totais Documentação 

Comprobatória 
01 Participação em projetos de pesquisa ou de iniciação 

científica, aprovados pelo Colegiado de Curso de 
Administração.  

80 Certificado 

02 Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida 
relevância: computar 5 horas por resumo e 15 horas 
por artigo completo. 

80 Cópia do 
original 

03 Participação em eventos, com apresentação de 
trabalhos: computar 15 horas por comunicação oral ou 
pôster dialogado e 10 horas por painel ou pôster. 

80 Certificado 

04 Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC: 
computar 20 horas por trabalho. 80 Certificado 

05 

Monografias produzidas para concursos ou aquelas 
que não estejam inseridas nas exigências curriculares 
do curso de Administração 

60 

Cópia da ata de 
aprovação da 
monografia e  

comprovante de 
inscrição do 

evento 
06 Participação em grupos de estudos e pesquisas 80 Certificado 
 
 

  ATIVIDADES DE EXTENSÃO (C03) Horas Totais Documentação 
Comprobatória 

01 Participação em projetos de extensão aprovados pelo 
Colegiado de curso de Administração.  60 Certificado 

02 Eventos específicos promovidos pelo curso de 
Administração da FADEP (Semana Acadêmica, Salas 
de Visitas, Palestras, Workshop, Oficinas, Café com 
Egresso, Visitas Técnicas, Cine-debates, Empreende 
FADEP, etc.) 

140 Certificado ou 
Declaração 

03 

Trabalho Voluntário orientado e assistido pela FADEP 
ou por outra entidade promotora. 60 

Certificado ou 
declaração 

acompanhado 
de Projeto e 
Relatório de 
Resultados. 

04 Eventos diversos (seminários, palestras, conferências, 
congressos, Semanas Acadêmicas, encontros 
nacionais e regionais, cursos de extensão, atualização 
e similares, etc.) promovidos pela FADEP, ou não, com 
temas correlatos à área de ciências sociais aplicadas. 

60 Certificado ou 
Declaração 

05   Realização de Cursos de 
Capacitação/Formação/Atualização via EAD, com temas 
correlatos à área de ciências sociais aplicadas. 

40 Certificado ou 
Declaração 

 
 
OBS.: Para consulta de temas correlatos à área de CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, consulte a 
Tabela da CAPES em: 
http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecime
nto_072012_atualizada_2017_v2.pdf  

http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecime

