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RESOLUÇÃO CGEN 01/2021   

 

Aprova o Regulamento das Atividades 
Complementares dos cursos de graduação do Centro 
de Gestão e Negócios 

O Conselho Diretor do Centro de Gestão e Negócios, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, em reunião realizada em 04 de março de 2021 e, considerando: 

a) Os PPCs (Projetos Pedagógicos de Curso) das graduações do Centro de Gestão e 
Negócios; 

b) As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação do Centro de Gestão e 
Negócios; 

c) O RGCG (Regimento Geral dos Cursos de Graduação) da Universidade; 
d) A Resolução UFCAT nº 019/2020 que dispõe sobre o retorno do calendário acadêmico 

durante o regime de ensino remoto e o oferecimento de componentes curriculares por 
meio de Tecnologia de Informação e Comunicação, bem como em eventual retorno 
presencial/híbrido, no ensino de graduação da Universidade Federal de Catalão, devido 
às consequências acarretadas pela pandemia da COVID-19; 

e) A Resolução CONSUNI  34/2020 da UFG (Universidade Federal de Goiás), que aprova 
a Instrução CONSUNI nº 01/2020 que dispõe sobre procedimentos relativos a todas as 
atividades escolares da educação básica e acadêmicas da graduação no modo de ensino 
remoto.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o Regulamento das Atividades Complementares dos cursos de graduação 
do Centro de Gestão e Negócios – CGEN/UFCAT, anexo e parte integrante da presente Resolução. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Catalão, 04 de Março de 2021 

 

Ana Paula Pinheiro Zago 

Diretora do CGEN/UFCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO DA RESOLUÇÃO CGEN Nº 01/2021 

 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DE  
GRADUAÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E NEGÓCIOS (CGEN/UFCAT) 

 

Art. 1º - Atividades Complementares são atividades acadêmicas, escolhidas e desenvolvidas 
pelo estudante durante o período em que esteja vinculado a um curso de graduação superior, 
excetuando-se componentes curriculares. (Resolução CEPEC 1557R – RGCG UFG). 

I - Atividades complementares compreendem a participação em monitorias, tutorias, 
pesquisas, projetos de extensão e cultura, estágio curricular não obrigatório, conferência, 
seminários, palestras, congressos, debates e outras atividades científicas, artísticas, culturais, de 
saúde e qualidade de vida relacionadas com a área de Gestão ou afins, em âmbito regional, nacional 
e internacional, que acrescente, positivamente, na formação acadêmica, profissional e pessoal do 
discente.  

II - A carga horária das atividades complementares será definida no PPC (Projeto Pedagógico 
de Curso) do curso de graduação em questão, não podendo ser menor que 100 (cem) horas para 
efeito de integralização curricular. 

III - O estudante deverá distribuir a carga horária das atividades complementares em, no 
mínimo, 3(três) períodos letivos. 

IV - As atividades complementares devem ser realizadas e comprovadas de acordo com este 
Regimento. 

V - A comprovação da carga horária das Atividades Complementares é de responsabilidade 
do aluno, que deve documenta-las para posterior validação junto à Coordenação do Curso. 

 

Art. 2º - As atividades representativas do ensino, pesquisa, extensão e atualização, que 
podem ser realizadas e comprovadas como Atividades Complementares são as seguintes:   

I - Participação em Conferências, Simpósios, Congressos, Seminários, Debates, Fóruns e 
Palestras;   

II - Atividades de Programas de Extensão Universitária;   

III - Participação em Projetos de Iniciação Científica e de Pesquisa (na qualidade de aluno 
pesquisador, bolsista ou colaborador), realizados sob orientação de docente, com ou sem apoio 
financeiro institucional, na Universidade Federal de Catalão;   

IV - Exercício de Monitoria e/ou tutoria em disciplinas dos cursos de Graduação da UFG ou 
da UFCAT; 

V - Cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional;   

VI – Estágios curriculares não obrigatórios; 

VII - Atividades artísticas e culturais.   

§ 1º - O GRUPO 1 é composto pelas atividades definidas nos incisos I, II e III e devem 
representar 70% da carga horária exigida para as Atividades Complementares no PPC do curso de 
graduação.   

§ 2º - O GRUPO 2 é composto pelas atividades definidas nos incisos IV, V, VI e VII e deve, 
representar 30% da carga horária exigida para Atividades Complementares no PPC do curso de 
graduação.   

§ 3º - As atividades de ensino, pesquisa, extensão e atualização presentes nos incisos I, II e 
III devem ser relacionadas às seguintes áreas: Administração; Ciências Econômicas; Ciências 
Contábeis; Engenharia de Produção ou áreas afins.   

§ 4º - Se as atividades dos incisos I, II e III tiverem temas genéricos, o aluno deverá 
apresentar documentos que possibilitem a identificação das áreas especificadas no parágrafo 3º, 



para aceitação ou não como Atividades Complementares.  

§ 5º - Para validar as Atividades Complementares exercidas pelos alunos, é necessário que 
as mesmas tenham sido executadas após a efetivação da matrícula do aluno ingressante no curso. 

§ 6º - A carga horária das atividades de Programas de Extensão Universitária poderá ser 
computada em apenas uma das obrigações curriculares: atividades complementares ou 
curricularização da extensão. 

Art. 3º -   Em função de força maior, instituída através de resolução da Universidade 
(UFG/UFCAT), o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Art. 2º podem ser desconsiderados, 
observando-se o constante nos parágrafos do presente artigo. 

§ 1º - A carga horária máxima a ser considerada em monitorias/tutorias é de 30 horas; 

§ 2º - A carga horária máxima a ser considerada em estágios não obrigatórios é de 30 horas; 

§ 3º - A carga horária máxima a ser considerada em cursos de línguas é de 30 horas; 

§ 4º - A carga horária das atividades complementares não pode ser totalmente computada 
em um único curso de atualização e aperfeiçoamento profissional, sendo necessários, no mínimo, 4 
(quatro) cursos para validação da carga horária total. 

Art. 4º - Os estudantes poderão entregar a documentação para validação das atividades 
complementares a partir do sexto período letivo.   

§ 1º - O prazo para requerer o aproveitamento de carga horária das Atividades 
Complementares encerra-se quarenta (40) dias antes do final do semestre letivo referente ao último 
período do curso.   

§ 2º - A entrega da documentação deverá ser feita em cópia xerográfica acompanhada do 
documento original para conferência. As cópias serão arquivadas na unidade acadêmica e os 
originais serão devolvidos aos estudantes. 

§ 3º - A documentação poderá, também, ser entrega via SIGAA, se for viabilizada a 
conferência da documentação no sistema. 

Art. 5º - A validação das atividades complementares desenvolvidas pelos estudantes, 
considerando os critérios indicados no Art. 2º e 3º e seus parágrafos, ficam a cargo da Coordenação 
do Curso ou de uma comissão designada pela direção do Centro de Gestão e Negócios.   

§ 1º - Poderão ser exigidos, do estudante, outros documentos, caso a documentação 
apresentada seja considerada insuficiente para validação da atividade.   

§ 2º - A coordenação do curso ou os integrantes da comissão terão um prazo de (40) quarenta 
dias, depois de terminado o prazo de entrega, para avaliar toda a documentação recolhida. 

Art. 6º - Fica instituída uma Ficha de Aproveitamento das Atividades Complementares 
(Anexo A), para identificação das atividades e registro das horas respectivas, definidas neste 
Regimento, a ser arquivada na Coordenação do Curso.   

Art. 7º - Os alunos ingressantes por meio de transferência poderão receber tratamento 
específico, a ser definido pela Coordenação do Curso.   

Art. 8º - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Coordenação de Cursos, em 
primeira instância.   


