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ANEXO  1  –  REGULAMENTO  DAS  ATIVIDADES  CURRICULARES

COMPLEMENTARES

O  cumprimento  da  carga  horária  de  atividades  complementares  é

requisito para a diplomação do aluno, a quem cabe desenvolver e controlar as

atividades por ele desenvolvidas. As atividades complementares para o Curso

de  Tecnologia  em Processos  Gerenciais  podem ser  desenvolvidas  em três

categorias: ensino, pesquisa e extensão. Assim, durante o desenvolvimento do

curso, os acadêmicos deverão participar de atividades com objetivo de produzir

ou sistematizar conhecimentos técnico-científicos da área visando ampliar os

horizontes de formação profissional. 

As  atividades  curriculares  complementares  deverão  totalizar  33

horasrelógio  (40  horas-aula),  a  serem  integralizadas  no  decorrer  do  curso,

conforme a matriz curricular. Para solicitação do aproveitamento das mesmas,

o  aluno  deverá  entregar  cópia  dos  documentos  exigidos  e  formulário

preenchido  (é  necessário  levar  os  documentos  originais  na  secretaria  para

autenticação).  Devem  ser  respeitados  os  prazos  estipulados  pelo

Departamento de Ensino. Todas as atividades são validadas pelo coordenador

de curso ou comissão por ele designada. São consideradas como atividades

complementares no curso as constantes nas tabelas abaixo ou outras a serem

regulamentadas pelos órgãos competentes. 

Atividades complementares de Ensino

Atividade  Exigências  Carga horária 
máxima  

Disciplina oferecida por outro curso do
IFRS  ou,  outras  IES,  desde  que
assegurada  a  inexistência  de
duplicidade de aproveitamento.  

Apresentar    atestado       de
conclusão com aprovação.  
Apresentar    conteúdo 
programático da disciplina.  

40 h por
disciplina
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Monitoria em disciplina de graduação. Apresentar  atestado  do  professor
titular da disciplina.

40 h por
disciplina

Líder de turma ou representante 
discente.

Apresentar    documentos 
comprovando presença nas 
reuniões de colegiado.  

2 h por reunião

Atividades complementares de Pesquisa

 Atividade  Exigências Carga horária 
máxima  

Atuação em projetos de pesquisa como
bolsista ou colaborador.

Apresentar   certificado    ou
atestado de participação.

30 h por 
semestre

  

Apresentação de trabalhos em eventos
científicos com publicação em anais.

Apresentar  atestado  com
identificação  de  apresentador  do
trabalho.

15 h por
trabalho

Membro  de  grupo  de  pesquisa
devidamente cadastrado no CNPq .

Apresentar  página do espelho  do
grupo no CNPq com identificação.

20 h por
semestre

Participação como ouvinte  em bancas
de  conclusão  de  cursos  da  área  de
administração no IFRS ou outras IES.  

Apresentar  atestado  de
participação  como  ouvinte  em
banca assinado pelo orientador do
trabalho apresentado.

2 h por banca

Participação  como  respondente  em
ações de pesquisa no campus do IFRS.

Apresentar   atestado       de
participação    assinado        

pelo orientador da 
pesquisa.

1 h por
participação

Prêmio de destaque em eventos 
científicos.

Apresentar   certificado    ou
atestado.

10 h por prêmio

Atividades complementares de Extensão

Atividade  Exigências Carga horária 
máxima  

Participação em eventos (semanas 
acadêmicas,    conferências, 
congressos, etc.) promovidos pelo 
IFRS, outras IES ou associações 
acadêmicas.

Apresentar    certificado    ou
atestado de participação e a carga 
horária do evento.

20 h por evento 
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Participação  em  cursos  de  extensão
presenciais  promovidos  pelo  IFRS  ou
outras IES.  

Apresentar    certificado    ou
atestado de participação e a carga 
horária do curso.
Apresentar    conteúdo 
programático do curso.

20 h por curso  

Participação em cursos de extensão a
distância  promovidos  pelo  IFRS  ou
outras IES.

Apresentar    certificado    ou
atestado de participação e a carga 
horária do curso.
Apresentar    conteúdo 
programático do curso.

6 h por curso

Participação  em  cursos  presenciais
relevantes  para  a  área  de
administração  promovidos  por
organizações não acadêmicas.

Apresentar    certificado    ou
atestado de participação e a carga 
horária do curso.
Apresentar    conteúdo 
programático do curso.

10 h por curso

Participação  em  cursos  a  distância
relevantes  para  a  área  de
administração  promovidos  por
organizações não acadêmicas.

Apresentar    certificado    ou
atestado de participação e a carga 
horária do curso.
Apresentar    conteúdo 
programático do curso.

3 h por curso

Atuação como bolsista ou colaborador
em atividade de extensão  

Apresentar    certificado    ou
atestado de participação em 
projeto de extensão.

 40 h por projeto

Viagens de estudo e visitas técnicas 
complementares  

Apresentar certificado    ou
atestado de participação.

10 h por evento 

Representação  estudantil  em  cargos
eletivos e comissões do IFRS  

Apresentar  atestado  com período
da ocupação do cargo, não inferior
a um semestre.  

10 h por
semestre

Atuação em empresa júnior, incubadora
tecnológica,  trabalhos  sociais  ou
voluntários.  

Apresentar  atestado  contendo  a
carga horária da atividade.  

30 h por
atividade

Intercâmbio ou missão de estudos no 
exterior.

Apresentar certificado ou atestado,
juntamente  com  comprovante  de
carga horária executada.

40 h por
intercâmbio
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ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO COMO RESPONDENTE EM PESQUISA
 
Eu, professor(a) ____________________________________________ atesto
para os devidos fins que o estudante _______________________________
participou como respondente de pesquisa orientada por  mim, e aplicada na
sala  _____  do  IFRS  -  campus  Feliz,  na  no  dia  _____  de
_____________________ de __________.
 

____________________________________________________
Assinatura do docente

 
 
 
 

ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE EM BANCA
 
Eu, professor(a) ____________________________________________ atesto
para os devidos fins que o estudante _________________________________
participou como  ouvinte  da  banca  de  defesa de  trabalho  final  do  curso  de
_______________________________________________________  realizada
na  sala  _____  do  IFRS  -  campus  Feliz,  no  dia  _____  de
_____________________  de  __________.  O  trabalho,  realizado  por
__________________________________________________________  foi
orientado por mim e intitula-se ______________________________________.
 

____________________________________________________
Assinatura do docente

 
 
 


