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Normatização para comprovação das Atividades Complementares 

 
 
As atividades complementares são aquelas realizadas pelos alunos com o 
objetivo de complementar o aprendizado obtido em sala de aula. No Curso EaD 
de Administração são solicitadas 100 horas de atividades complementares. 
 
Para comprovar a realização dessas atividades, o aluno deverá acessar a 
disciplina CAD 9170 no Moodle e enviar os comprovantes, juntamente com a 
Requisição de Aproveitamento das Atividades Complementares. 

 
A Requisição de Aproveitamento das Atividades Complementares deverá indicar 
quantas horas de cada atividade o aluno deseja validar. Esta requisição deverá 
ser preenchida, assinada, digitalizada e enviada juntamente com os documentos 
pelo Moodle.  

 
Os certificados ou declarações precisam conter: 
 

1. O nome do aluno;  
2. A atividade realizada;  
3. A data em que a atividade foi realizada;  
4. A carga horária da atividade; 
5. A assinatura do responsável.  
 
A falta de qualquer um desses itens implicará na não computação dessas horas 
para o aluno. Todos os certificados/declarações precisam estar em uma única 
pasta em formato zip, nomeada com a data da postagem. 

 
A disciplina CAD 9170 estará disponível no Moodle duas vezes por ano: 
  
- Na primeira quinzena do mês de maio (dia 01/05 a 15/05); 
- Na primeira quinzena do mês de outubro (dia 01/10 a 15/10). 
 
Uma Comissão Julgadora composta por professores do curso EaD de 
Administração será formada para análise e parecer das horas de atividades 
complementares validadas. Caso a Comissão julgue necessário, será solicitado 
ao aluno que encaminhe as cópias físicas autenticadas dos documentos para o 
endereço da secretaria: 

 
Secretaria do Curso de Administração EAD 

A/C da Coordenadora do Curso: Profa. Dra. Taisa Dias 
Assunto: Horas Complementares 

CAIXA POSTAL 5061 - TRINDADE 
FLORIANÓPOLIS - SC 

CEP: 88040-970 
 

Nesse caso, a correspondência deverá ser enviada por AR ou SEDEX (dependendo 
da urgência) e o aluno deverá informar o código de rastreamento dos correios para a 



Secretaria de Cursos no e-mail secretaria@eadadm.ufsc.br (informar remetente, 
assunto da correspondência e código de rastreamento) ou Fone 48-3721-6619. 

 
O resultado das validações de horas das Atividades Complementares estará no 
Moodle após a Comissão Julgadora realizar a análise. A Secretaria do Curso 
EAD de Administração comunicará no site que os resultados já estão disponíveis 
para consulta no Moodle.  

TABELA REFERÊNCIA PARA VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

 

ATIVIDADES 
Carga Horária 

Máxima de 
Aproveitamento 

Requisito Pedido para Comprovação 

Participação em Projeto de Pesquisa Até 30h 
Declaração do Professor Orientador do 

Projeto 

Bolsista de Iniciação Científica Até 30h 
Declaração do Professor Orientador do 

Projeto 

Participação em Núcleo de Pesquisa Até 30h 
Declaração do Professor Orientador do 

Projeto 

Participação em Eventos Acadêmicos Até 30h 

Certificado do Evento no nome do aluno 
juntamente com um relatório elaborado 

pelo aluno com no mínimo 30 linhas. 

Publicação de artigo em revista acadêmica Até 50h 
Comprovante de Publicação e Cópia do 

Artigo 
Apresentação de trabalhos em eventos 
acadêmicos Até 20h 

Cópia do Artigo Timbrado ou Cópia do 
artigo e aceite da Revista. 

Disciplinas  Até 60h 

Os critérios para validação desta atividade 
como horas complementares seguirão a 
Resolução de Validação de Disciplina (ver 

Resolução de Validação de Disciplina) 

Monitoria de Disciplina do Curso EAD de 
Administração Até 30h 

Certificado da Monitoria emitido pela 
UFSC ou declaração e assinatura do 

professor da disciplina  

Participação em Palestras Até 30h 

Certificado da Palestra no nome do aluno 
juntamente com um relatório elaborado 

pelo aluno com no mínimo 30 linhas. 

Participação em Projetos de Extensão do CAD Até 30h 
Declaração do Professor Orientador do 

Projeto 

Realização de Estágio não curricular Até 30h 
Relatório de Atividades de Estágio Não 

Obrigatório (RAENO) 
Participação em Empresa Júnior Até 30h Declaração assinada da Empresa Junior 
Oficinas de Gestão Até 30h Certificado de Participação 

Prestação de Serviços à Comunidade Até 30h Declaração do responsável pela atividade 

Organização de Eventos Acadêmicos Até 30h Declaração do responsável pela atividade 

Participação em Comissão de Formatura Até 15h Declaração do responsável pela atividade 

Visitas técnicas a empresas Até 20h 

Declaração do responsável da empresa 
juntamente com um relatório elaborado 

pelo aluno com no mínimo 30 linhas. 

Viagens de estudos Até 20h 
Declaração do professor responsável pela 

viagem de estudos 

Cursos de curta duração (presencial ou à 
distância) Até 30h 

Certificado de Conclusão do Curso 
juntamente com um relatório elaborado 

pelo aluno entre 60 e 120 linhas. 
 


