
16. Atividades Complementares 

Previstas pelo Artigo 8º da Resolução CNE/CES nº 4/2005, de 13 de julho 

de 2005, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Graduação em Administração, e pela Lei nº 9.394/1996 que se refere à 

valorização da experiência extraclasse (Artigo 3º), as atividades 

complementares são regulamentadas pela Resolução CONSEPE nº 172/2010  

constituindo um espaço curricular que favorece:  

i) a transdisciplinaridade, mediante o envolvimento do educando em 

trabalhos acadêmicos capazes de enriquecer os conhecimentos e 

habilidades necessárias para o exercício da cidadania e da profissão, 

ampliando os horizontes intelectuais e científicos; 

ii) o reconhecimento, por avaliação, das habilidades, conhecimentos e 

competências adquiridos pelos discentes fora do ambiente acadêmico, 

incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

interdisciplinares, transversais, especialmente nas relações com o 

mundo do trabalho e com as ações de extensão, de iniciação científica 

e de monitoria; 

iii) a diversificação de experiências imprescindíveis ao exercício 

profissional, aproximando-os das experiências acadêmicas 

compatíveis com as relações do mercado de trabalho integrando-as 

às características regionais e culturais; 

iv) a ampliação, por parte do discente, da sua formação mediante 

experimentos e vivências acadêmicas, internas ou externas ao Curso 

de Bacharelado em Administração. 

Considerar-se-ão válidas apenas as atividades complementares ou de 

extensão devidamente comprovadas realizadas, dentro ou fora da UEFS, após 

o ingresso do graduando no Curso. Os documentos comprobatórios da 

realização das mesmas deverão ser apresentados pelo discente ao Colegiado 

do Curso de Administração, responsável por monitorar e contabilizar a carga 

horária. 



17. Trabalho de Curso 

O Artigo 9º da Resolução CNE/CES nº 4/2005 estabelece que  

“Trabalho de Curso é um componente curricular opcional 

da Instituição que, se adotar, poderá ser desenvolvido nas 

modalidades de monografia, projeto de iniciação científica 

ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-

práticas [...] na forma disposta em regulamento próprio”.  

Culminando e complementando o processo formativo, o Trabalho de 

Curso é o produto pelo qual o discente demonstra a sua capacidade de construir 

uma síntese aplicando e articulando os conhecimentos apreendidos no processo 

formativo ao processo de investigação científica e à reflexão crítica acerca de 

um tema vinculado à ciência administrativa no âmbito dos componentes 

curriculares do Curso. 

O Curso de Bacharelado em Administração da UEFS privilegia a 

monografia como modalidade de Trabalho de Curso. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO 

 

1. Atividades Complementares 

  

No Curso de Bacharelado em Administração da Universidade Estadual de 

Feira de Santana as Atividades Complementares (Quadro 8), totalizam 240 

horas (7,0% da carga horária total) suplementadas por atividades relacionadas 

à Extensão. 

Quadro 8 – Curso de Bacharelado em Administração: Atividades Complementares 
Atividade Individual Máxima 

Participação de projetos institucionais, de pesquisa ou de 
iniciação científica, orientados por docentes da UEFS 

40 h/ano 
 

120 h 

Participação de projetos institucionais de monitoria em 
disciplinas do Bacharelado em Administração 

40 h/ano 120 h 



Publicação de artigo científico em revista especializada e em 
anais de eventos científicos (congressos, fóruns etc.).  

25 h por 
publicação 

Ilimitado 

Participação em eventos técnicos, científicos e culturais na 
área de Administração. 

Até 10 h/ evento 64 h 

Participação em eventos técnicos, científicos e culturais na 
área de Administração com apresentação de trabalho 

20 h por evento Ilimitado 

Estágio não obrigatório (extracurricular) 40 h/ano  120 h 

Representação estudantil nos conselhos 10 h/ano 30 h 

Participação estudantil em diretórios central e acadêmico 10 h/ano 30 h 

Participação em atividades de empresa-júnior 30 h/ano 90 h 

Mesário voluntário 30 h/eleição 60 h 

Participação em cursos de extensão, atualização, 
aperfeiçoamento e treinamento na área de Administração.  

40 h (máximo)  

Ministração de minicursos, palestras e seminários, desde que, 
reconhecidos pelo Colegiado do Bacharelado em 
Administração. 

20 h (máximo)  

Elaboração e participação de Jornadas acadêmicas 20 h (máximo)  

Publicações (livros, artigos, ensaios científicos, resenhas, 
monografias, informativos) visando-se a divulgação cultural e 
científica. 

25h/publicação  

Visitas técnicas, trabalhos de campo e viagens de estudo em 
locais onde se desenvolvam atividades relacionadas às 
disciplinas ofertadas pelo Curso. 

30 h (máximo)  

Atividades Consultoria/assessoria na área de 
Administração 

50 h/ano  

reconhecidas Cargo de chefia 75 h/ano 104 h 

pelo Colegiado Outras funções administrativas 30 /ano  

  

 

2. Atividades de Extensão 

 

As atividades relacionadas à Extensão devem considerar a complexidade 

e a diversidade da realidade social, a fim de assegurar a abrangência e a 

relevância para a comunidade objeto e a efetiva solução do problema proposto. 

Para isso, o Curso de Bacharelado em Administração reconhece como 

Extensão, as seguintes atividades (Quadro 9) cuja carga horária totalizará 180 

horas (5,2% da carga horária total). 

Quadro 9 – Curso de Bacharelado em Administração: Atividades de Extensão 
Atividade  Carga 

Horária  

Participação em projetos institucionais de Extensão orientados por docentes da 
UEFS 

40 h/ano 
 

Participação em atividades de voluntariado visando estimular a participação da 
comunidade universitária em esforços de solidariedade social 

40 h 
(máximo) 



Participação e apresentação de trabalhos em eventos (campanhas, congressos, 
conferências, debates, encontros, exposições, feiras, festivais, jornadas, mesas 
redondas, painéis, palestras, simpósios, workshops) orientados à promoção de 
intercâmbio e/ou difusão de conceitos, ideias e conhecimentos socialmente 
relevantes e relacionados às componentes curriculares do Curso. 

10h 
(máximo) 

Ações comunitárias e de voluntariado que contribuam para a formação do 
estudante como cidadão, possibilitando-lhe desenvolver habilidades 
relacionadas ao mundo do trabalho e com ações junto à comunidade (ONGs, 
associações de bairro etc.), tais como projetos de sensibilização, mobilização e 
organização da população favorecendo a qualidade de vida e o desenvolvimento 
social. 

20 h 
(máximo) 

Prestação de serviços: consultoria, assessoria e cooperação interinstitucional. 20 h 
(máximo) 

 

Ao mesmo tempo, o Curso de Bacharelado em Administração poderá 

participar da oferta, em parceria com áreas do conhecimento vinculadas ao 

Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (DCIS) e de outros departamentos, 

do componente curricular “Ação Comunitária Social” (carga horária de 60 horas). 

Trata-se de atividade que ensejará a participação de estudantes de diversos 

cursos e docentes de diversas áreas de conhecimento que poderão planejar e 

executar projetos de ação social nos bairros e/ou distritos do Município de Feira 

de Santana, bem como em outras localidades inseridas no Semiárido Baiano. 

Tal atividade deverá ser aprovada e apoiada pelo Colegiado do Curso e, quando 

necessário, pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicadas.  


