
IV. 3 - Atividades Complementares 

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

julho de 2005, ao estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Graduação em Administração e pela Lei nº 9.394/1996 ao se referir à 

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

complementares são regulamentadas pela Resolução CONSEPE nº 172/2010 

e constituem o espaço curricular que favorece:  

i) a transdisciplinaridade, mediante o envolvimento do educando em 

trabalhos acadêmicos que enriqueçam os conhecimentos e 

habilidades necessárias para o exercício da cidadania e da profissão, 

ampliando os horizontes intelectuais e científicos; 

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

competências que foram adquiridas 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 serão apresentados pelo discente ao Colegiado do 

Curso de Administração, o qual monitorará e contabilizará a carga horária. 

  



 

Quadro 7 – Bacharelado em Administração: Atividades Complementares 
Atividade Individual Máxima 

Participação de projetos institucionais de extensão, 
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 empresas-júniores. 30 h/ano 90 h 

Mesário voluntário 30 h/eleição 60 h 

Atividades Consultoria e 
assessoria na área 
de Administração 

50 h/ano  
 

104 h 
reconhecidas Cargo de chefia 75 h/ano 

pelo Colegiado Outras funções administrativas 30 h/ano 

 

Na matriz em desativação, os estudantes devem cumprir o total de 160 horas 

de Atividades Complementares.  


