
 
 

FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA – CAMPUS CURITIBA 

REGULAMENTO PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

REGULAMENTO N° 03, 13 DE FEVEREIRO DE 2.012 

 

 

 

 

 

 

 O COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 

considerando o Regimento Institucional da Faculdade Educacional Araucária, Título IV – 

Da Administração Básica, Capítulo I – Do colegiado de Curso nos artigos de 27 à 30 e 

Capítulo II – Da Coordenação de Curso nos artigos 31 e 32, e de acordo com o contido 

no projeto do curso de Administração, resolve: 

 

Das Atividades Complementares 

 

Art. 1º O Colegiado de cursos definirá as atividades complementares válidas para a 

integralização curricular de acordo com o Regimento Institucional da Faculdade 

Educacional De Araucária de acordo com o título IV, Capítulo I, artigo 30 e inciso VIII. 

   

‘VIII. deliberar sobre a aceitação de atividades acadêmicas complementares e estudos 

independentes para atribuição de créditos ao currículo do aluno.” 

Art. 2º O Projeto Acadêmico do Curso de Administração da FACEAR, embasado na 

legislação vigente, bem como considerando a importância da existência de outras 

atividades acadêmicas na formação do profissional da área de engenharia, para a 

realização do acompanhamento e instruções aos discentes referentes às atividades 

complementares. 

 

§ 1º - A Carga horária destinada a Atividades Complementares é de 140 (cento e 

quarenta) horas; 

 

§ 2º - As ATIVIDADES COMPLEMENTARES têm, além de outros que poderão ser definidos 

em colegiado de curso, sua composição definida pelos grupos listados a seguir: 

 

I. Disciplinas cursadas em outros cursos; 

II. Eventos Diversos: são as palestras, seminários, conferências, audiências 

públicas, peças, teatros; 

Institui as normas e as atividades 

aprovadas para o aproveitamento de 

carga horária para compor atividades 

complementares, para o curso de 
Administração. 



 
 

FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA – CAMPUS CURITIBA 

III. Empresa Júnior ou incubadoras; 

IV. Assistência Programada;  

V. Projetos e Programas de Extensão; 

VI. Assistência a Defesas de Monografia, Dissertações e Teses:  

VII. Monitoria: programa de assistência aos acadêmicos;  

VIII. Participação Discente em Órgãos de Representação Colegiada; 

IX. Projetos de Responsabilidade Social; 

X. Projetos de Responsabilidade Ambiental; 

XI. Atividades de Iniciação Científica 

Art. 3º Estão contidas no ANEXO I as atividades aprovadas pelo colegiado de curso da 

Administração, até a publicação da presente. 

 

Procedimentos para inclusão de atividades complementares 

 

Art. 4º Podem ser propostas pelos integrantes do colegiado de curso atividades para 

compor o grupo de atividades complementares do curso de Administração. 

Art. 5º As atividades complementares devem dentro de suas características atenderem 

ao alinhamento curricular do curso de Administração para serem consideradas válidas. 

§ Único - Caberá ao coordenador do curso na qualidade de presidente do colegiado de 

cursos validar o alinhamento curricular da atividade supervisionada relativa ao curso de 

Administração. 

Art. 6º As atividades complementares aprovadas pelo colegiado de curso somente 

integrarão o rol das atividades complementares aceitas a partir do semestre letivo 

seguinte. 

§ Único - Poderão ser aceitos registros anteriores com relação às novas atividades 

complementares, desde que obedecidos os demais dispositivos desta portaria. 

 

Procedimentos para validação e registro 

 

Art. 7º É obrigatório o registro da execução da atividade complementar, 

independentemente de sua realização. 

Art. 8º Cabe ao aluno solicitar o registro de execução das atividades complementares 

realizadas, através de documento hábil. Bem como o acompanhamento para o efetivo 

cumprimento de toda a carga horária prevista para o curso de Administração. 

§ 1º - Não poderá colar grau o aluno que não completar 100% da carga horária 

destinada às atividades complementares, sendo assim considerado reprovado, não 

havendo exame final para suplementação; 

§ 2º - Somente serão efetuados registros atividades complementares dentro do período 

letivo; 

§ 3º Para o aluno que não cumprir o disposto no parágrafo anterior, é obrigatória a 

matrícula no ano subseqüente, sendo-lhe possível a conclusão dos estudos se 

comprovada a integralização das Atividades Complementares somente ao final deste; 

§ 4º - Todos os pedidos de registros devem ser instruídos através de requerimento via 

secretaria acadêmica da FACEAR, dentro dos prazos previstos e divulgados todo início de 
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semestre. Do pedido deverá ser fornecido um recibo de comprovante de entrega pelo 

aluno, não sendo aceitos aqueles com documentação inábil ou incompleta; 

§ 5º No momento do registro o aluno deverá apresentar os documentos originais e 

cópias, para que seja feita a validação por verdadeiro, sempre que for o caso; 

Art. 9º Das atividades complementares, cuja documentação comprobatória requer 

relatório, o mesmo deverá ser preenchido no formato constante no Anexo II. 

Art. 10º Das atividades complementares disponibilizadas pela Coordenação do curso de 

Administração deverá ser emitido e entregue ao aluno, obrigatoriamente declaração. O 

registro deverá ser solicitado pelo aluno em procedimento próprio. 

Art. 11º Somente podem solicitar o registro os alunos matriculados a partir do sexto (6º) 

período letivo do curso de Administração. 

Art 12º O aluno oriundo de transferência e que já possua atividades complementares 

validadas, poderá utilizá-las para validação na FACEAR, desde que apresente os 

documentos originais e cópias e que estes vão de encontro com a área do curso de 

Administração. Neste caso a validação será feita conforme Anexo I 

Somente serão validas as atividades complementares realizadas pelo discente enquanto 

aluno na Instituição Faculdade Educacional Araucária e  

Art. 13º O limite máximo de horas que podem ser atribuídas à realização de uma única 

atividade complementar é de 40 (quarenta) horas.  

§ Único - Os limites máximos individuais de aproveitamento por atividade complementar 

estão contidos no ANEXO I. 

 

Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 14º O aluno poderá solicitar a coordenação de curso a revisão das horas atribuídas 

às atividades supervisionadas mediante processo junto à secretaria acadêmica e 

mediante pagamento de taxa. 

Art. 15º Os casos omissos podem ser resolvidos preliminarmente pelo Presidente do 

Colegiado que sujeitará a decisão à aprovação pelo Colegiado do curso de Administração, 

na próxima reunião. 

Art. 16º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
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Regulamento Atividades Complementares - Anexo I 

Grupo Descrição Aproveitamento Documentos de Comprovação 

  

I GRUPO I - Disciplinas Cursadas em Outros Cursos 

I.1 Libras até 25 horas Certificado/declaração do curso com total de horas cursadas 

I.2 Língua (inglês, francês, espanhol, etc.) até 25 horas Certificado/declaração do curso com total de horas cursadas 

I.3 Outras disciplinas de curso superior (restrita a 4 disciplinas) até 25 hs/cada Certificado/declaração do curso com total de horas cursadas 

  

II GRUPO II - Eventos Diversos 

II.1 Palestras da área de atuação do curso integral Relatório e cópia da lista de presença 

II.2 Seminários da área de atuação do curso integral Relatório e cópia da lista de presença 

II.3 Conferências integral Relatório e cópia da lista de presença 

II.4 Filmes específicos da área do curso até 2 horas Relatório e Ticket de locação 

II.5 Exposição na área do curso até 2 horas Relatório e Ticket de ingresso 

II.6 Feiras na área do curso até 2 horas Relatório e Ticket de ingresso 

II.7 Visita a museu até 2 horas Relatório e Ticket de ingresso 

II.8 Peças de Teatro até 2 horas Relatório e Ticket de ingresso 

II.9 Relatórios de livros técnicos da área do curso até 2 horas Relatório 

II.10 Oficinas específicas do curso integral Certificado/declaração do curso com total de horas cursadas 

II.11 Capacitação/treinamento ministrada pelo acadêmico integral Certificado/declaração do curso com total de horas cursadas 

II. 12 Semanas acadêmicas 
até 20 hs/cada 

Certificado/declaração do curso com total de horas cursadas (desde que 
dentro do período de integralização do curso) 

II.13 Curso de Língua Estrangeira 
até 25% da C.H. 

total limitado a 40 
horas 

Certificado/declaração do curso com total de horas cursadas 
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Grupo Descrição Aproveitamento Documentos de Comprovação 

  

III GRUPO III - Empresa Junior ou incubadoras 

III.1 Empresa Junior/incubadoras com alinhamento ao curso até 40 horas Relatório e declaração com total de horas atividade 

III.2 Empresa Junior/incubadoras sem alinhamento ao curso até 20 horas Relatório e declaração com total de horas atividade 

  

IV GRUPO IV - Assistência Programada - Na instituição 

IV.1 Teleconferências até 2 horas Relatório com total de horas atividade 

IV.2 Vídeos até 2 horas Relatório com total de horas atividade 

IV.3 Atividades audiovisuais similares até 2 horas Relatório com total de horas atividade 

  

V GRUPO V - Projetos e programas de extensão 

V.1 Cursos de extensão na Facear até 40 horas Certificado/declaração do curso com total de horas cursadas 

V.2 Cursos de extensão em outras Instituições até 40 horas Certificado/declaração do curso com total de horas cursadas 

  

VI GRUPO VI - Assistência a Defesas de Monografia, Dissertações e Teses 

VI.1 Monografia na área do curso até 2 horas Relatório e cópia da lista de presença ou declaração 

VI.2 Monografia em outras áreas até 1 hora Relatório e cópia da lista de presença ou declaração 

VI.3 Dissertações e Teses na área do curso até 2 horas Relatório e cópia da lista de presença ou declaração 

VI.4 Dissertações e Teses em outras áreas até 1 hora Relatório e cópia da lista de presença ou declaração 

  

VII GRUPO VII - Monitoria: programa de assistência aos acadêmicos 

VII.1 Monitor de turma (titular) * 30 horas Declaração emitida pelo coordenador do curso 

VII.2 Monitor de turma (vice-monitor) * 15 horas Declaração emitida pelo coordenador do curso 

VII.3 Programa de assistência ao acadêmico do curso até 30 horas Relatório de desempenho emitido pelo professor 

VII.4 Programa de assistência ao acadêmico de outros cursos até 20 horas Relatório de desempenho emitido pelo professor 

VII.5 Assistência laboratorial sob supervisão na FACEAR até 20 horas Relatório de desempenho emitido pelo professor 
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Grupo Descrição Aproveitamento Documentos de Comprovação 

  

VIII GRUPO VIII - Participação discente em órgãos do curso 

VIII.1 Participação em colegiado de curso (do seu curso) até 10 horas Cópia da lista de presença com horário de início e término 

  

IX GRUPO IX - Projetos de Responsabilidade Social 

IX.1 Participação em projeto de Responsabilidade Social até 40 horas 
Relatório e declaração com total de horas atividades e identificação 
completa do órgão/instituição 

  

X GRUPO X - Projetos de Responsabilidade Ambiental 

X.1 Participação em projeto de Responsabilidade Ambiental até 40 horas 
Relatório e declaração com total de horas atividades e identificação 

completa do órgão/instituição 

        

XI GRUPO XI - Atividades de Iniciação Científica 

XI.1 Publicação de artigos até 10 hs/artigo Certificado de publicação e cópia do material publicado 

XI.2 Participação em congressos e eventos científicos até 20 horas Certificado/declaração com total de horas 

 

* O ALUNO RECEBERÁ ATIVIDADES COMPLEMENTARES APENAS POR DOIS SEMESTRES, INDEPENDENTE DE SER MONITOR E/OU VICE-MONITOR (RESTRITO A DOIS SEMESTRES) 
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  FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA - CAMPUS CURITIBA   

  COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO   

  
          

  

  REQUERIMENTO - RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - ANEXO II   

  
          

  

  Nome do Aluno                   

  
          

  

  Período/Turma                   

  
          

  

  Grupo         Carga Horária       

  
          

  

  Atividade                   

  
          

  

  RELATÓRIO GERAL DA ATIVIDADE / DESEMPENHO   

  (Deve ser realizado um resumo do conteúdo da Atividade / ou das Atividades Desempenhadas pelo Aluno)   

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  DOCUMENTOS EM ANEXO (DESCREVER)   

  1             Carga Horária Atribuída   

  
       

        

  2                     

  
       

        

  3                     

  
       

Reservado a Coordenação de Curso   

  Declaro para os devidos fins que as informações prestadas são a expressão da verdade e assumo integral responsabilidade pelos 
documentos apresentados  

  
    

  Data     Assinatura             

                        

 


