
 
 
 
 

 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

GRADE CURRICULAR PARA ACG (Currículo 1 – 182h) 
 

 

MATRÍCULA:        ALUNO:  

Grupo 1 – Atividades de Ensino Atividades do aluno CH 

a) Monitoria em disciplinas práticas ou laboratórios   

Limite máximo de 36 horas-aula para o cômputo 
geral de atividades complementares. 

Soma atividades:  
 

b) Estágios extracurriculares em atividades 
relacionadas ao seu cursos, em entidades 
conveniadas.. 

 
 

Limite de 36 horas-aula para a carga horária total 
das atividades complementares. 

Soma atividades: 
 

c) Disciplinas cursadas em outros cursos relacionados 
ao curso da Instituição, fora do currículo. 

 
 

Limite máximo de 36 horas-aula para a carga 
horária total de atividades complementares.  

Soma atividades: 
 

d) Realização de cursos de Língua estrangeira com 
aprovação; 

 
 

Limite máximo de 36 horas-aula para a carga 
horária total de atividades complementares. 

Soma atividades: 
 

e) Ministrante de palestra relacionada com os objetivos 
do curso, acompanhada do tema desenvolvido. 

 
 

Limite máximo de 36 horas-aula para o cômputo 
geral das atividades complementares. 

Soma atividades: 
 

f) Participação de projetos relacionados com os 
objetivos do curso, mediante validação da 
coordenação. 

 
 

Validando por projeto. Soma atividades:  

g) Participação em semanas acadêmicas, seminários, 
palestras, relacionadas ao curso. 

 
 

Limite máximo de 36 horas-aula para a carga 
horária total do semestre. 

Soma atividades: 
 
 

   

   

Grupo 2 – Atividades de Pesquisa Atividades do aluno  

a) Participação em Projetos Institucionalizados de 
Iniciação científica como bolsista ou voluntário. 

 
 

Limite de 36 horas-aula do total de carga horária de 
atividades complementares.  

Soma atividades:  
 

b) Publicação de resumo e artigos em congressos, 
simpósios, encontros, jornais e revistas especializadas, 
em áreas afins. 

 
 

Limite máximo de 36 horas-aula do total de carga 
horária de atividades complementares, quando 
devidamente comprovada. Validando por 
publicação. 

Soma atividades: 

 

c) Apresentação/ exposição de trabalhos em 
exposições, mostra dos trabalhos acadêmicos 

 
 

Limite de 36 horas-aula do total de carga horária de 
atividades complementares, quando devidamente 
comprovada. Validando por apresentação. 

Soma atividades: 
 

d) Participação em grupos de estudos, relacionados 
aos objetivos do curso, orientados por docente – 
comprovada por meio de atestado do docente 
responsável pelo grupo, com autorização da 
coordenação de curso. 

 

 



 

Limite máximo de 36 horas-aula do total de carga 
horária de atividades complementares, quando 
devidamente comprovada. Validando por semestre. 

Soma atividades: 
 

 

Grupo 3 – Atividades de Extensão Atividades do aluno CH 

a) Participação em cursos de extensão com carga 
horária igual ou superior a 20 horas – comprovada por 
meio de atestado de participação, compondo 20 horas-
aula por curso. 

 

 

Limite máximo de 36 horas-aula do total de carga 
horária de atividades complementares, quando 
devidamente comprovada. Validando por 
participação. 

Soma atividades:  

 

b) Realização de curso de extensão, como ministrante, 
relacionado com os objetivos do curso – computadas 
com base na carga horária do curso ministrado. 

 
 

Limite máximo de 36 horas-aula do total de carga 
horária de atividades complementares, quando 
devidamente comprovada. Validando por hora 
ministrada. 

Soma atividades: 

 

c) Participação em encontros, jornadas, seminários, 
palestras e similares, relacionados aos objetivos do 
curso – comprovada por meio de certificado que 
explicite a carga horária do evento a ser computada.  

  

 

Limite máximo de 36 horas-aula por semestre, 
quando devidamente comprovada. Validando por 
hora ministrada. 

Soma atividades:  

d) Participação em comissão organizadora de eventos, 
mostras de trabalhos acadêmicos, jornadas 
acadêmicas, exposições ou similares, nas áreas 
relacionadas ao curso – comprovada por meio de 
certificado que explicite a carga horária destinada à 
organização do evento a ser computada. 

 

 

Limite máximo de 36 horas-aula do total de carga 
horária de atividades complementares, quando 
devidamente comprovada. Validando por 
participação. 

Soma atividades: 

 

e) Participação em projetos ou competições nacionais 
e/ou internacionais de interesse acadêmico, 
relacionados aos objetivos do curso – comprovada por 
meio de atestado emitido pela entidade responsável 
pelo projeto. 

 

 

Limite máximo de 36 horas-aula do total de carga 
horária de atividades complementares, quando 
devidamente comprovada. Validando por 
participação. 

Soma atividades: 

 

f) Participação em projetos de extensão comunitária e 
institucionalizados, como bolsista ou voluntário – 
comprovada por meio de atestado do docente 
responsável pelo projeto ou da Coordenadoria de 
Extensão, em que seja declarada a carga horária por 
semestre. 

 

 

Limite máximo de 36 horas-aula do total de carga 
horária de atividades complementares, quando 
devidamente comprovada. Validando por 
participação. 

Soma atividades: 

 

g) Participação em atividades comunitárias 
relacionadas aos objetivos do curso – comprovada por 
meio de atestado emitido pela entidade promotora da 
atividade, em que seja declarada a carga horária.  

 

 



 

Limite máximo de 36 horas-aula do total de carga 
horária de atividades complementares, quando 
devidamente comprovada. Validando por atividade. 

Soma atividades: 
 

h) Participação em projetos de extensão oferecidos 
pelo curso – comprovada por meio de atestado do 
docente responsável pelo projeto ou da Coordenadoria 
de Extensão, em que seja declarada a carga horária por 
semestre.  

 

 

Limite máximo de 36 horas-aula do total de carga 
horária de atividades complementares, quando 
devidamente comprovada. Validando por 
participação. 

Soma atividades: 

 

 

Grupo 4 – Atividades de Representação Estudantil Atividades do aluno CH 

a) Participação da comissão organizadora da Semana 
Acadêmica. 

 
 

Limite de 36 horas-aula do total de carga horária de 
atividades complementares. Validando por semana. 

Soma atividades:  
 

b) Participação de órgãos colegiados.   

Limite de 36 horas-aula do total de carga horária de 
atividades complementares. Validando por 
mandato. 

Soma atividades: 
 

c) Participação em Entidade Representativa de Alunos:   

Limite de 36 horas-aula do total de carga horária de 
atividades complementares. Validando por 
mandato. 

Soma atividades: 
 

 

Somatório das atividades complementares: _________ horas 
Faltam: ___________ horas 

 
 


