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Quadros de Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares 

Cursos de Administração e Ciências Contábeis 
 

 

GRUPO 1 - VIVÊNCIA PROFISSIONAL 

Atividades 

Máximo de 

horas por 

semestre 

Documentação comprobatória 
Critérios de 

avaliação 

1.1. Estágios complementares e treinamentos 
(extracurriculares) na Instituição, desde que em atividade 
relacionada aos objetivos do curso. 

30hs 

Treinamentos: Comprovante de participação (devem 

constar no documento o conteúdo do treinamento e 

a carga horária do mesmo); 

Estágios: cópia do contrato ou declaração da 

empresa e relatório das atividades realizadas 

assinado pelo aluno e pelo supervisor. 

Estágios: Clareza, 

estrutura e 

conteúdo dos 

relatórios. 

1.2. Estágios complementares e treinamentos 
(extracurriculares) fora da Instituição, desde que em atividade 
relacionada com os objetivos do curso, sujeitos à aprovação da 
Coordenação de Atividades Acadêmicas Curriculares 
Complementares. 

30hs 

Treinamentos: Comprovante de participação (devem 

constar no documento o conteúdo do treinamento e 

a carga horária do mesmo); 

Estágios: cópia do contrato ou declaração da 

empresa e relatório das atividades realizadas 

assinado pelo aluno e pelo supervisor. 

Estágios: Clareza, 

estrutura e 

conteúdo dos 

relatórios. 

1.3. Participação na diretoria da Empresa Júnior.  
30hs 

Cópia da Ata de eleição e posse ou declaração do 

coordenador da Empresa Júnior (constando o 

período em que o aluno participou da gestão). 

 

1.4. Participação em projetos de consultoria da Empresa 
Júnior. 

30hs 

Declaração do coordenador da Empresa Júnior 

(devem constar na declaração as atividades 

realizadas e a carga horária destas). 
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Atividades 
Máximo de 

horas por 

semestre 

Documentação comprobatória 
Critérios de 

avaliação 

1.5 Representação estudantil (representante de classe, 
colegiado do curso, diretório acadêmico). 

30hs 
Cópia da declaração de participação ou cópia da Ata 

de Posse. 
 

1.6 Participação em competições regionais, nacionais e 
internacionais de interesse acadêmico e relacionadas com os 
objetivos do curso (Desafio SEBRAE, simulações empresariais 
extracurriculares, entre outros). 

30hs  

Cópia do certificado de participação (devem constar 

no certificado o conteúdo trabalhado e a carga 

horária). 

 

 
 

GRUPO 2 – PESQUISA/PUBLICAÇÕES 

Atividades 

Máximo de 

horas por 

semestre 

Documentação comprobatória 
Critérios de 

avaliação 

2.1 Participação em atividades de iniciação científica como 
bolsista ou voluntário, realizadas na Faculdade São Luis ou 
em instituições públicas ou privadas reconhecidas. 

40hs 

Relatórios de acompanhamento dos órgãos de 

fomento e/ou do professor/instituição ou 

Comprovante de participação (devem constar no 

certificado o conteúdo da atividade e a carga 

horária); 

 

2.2 Publicação de resumos, artigos e anais em congressos, 
simpósios, encontros, jornais e revistas especializadas, em 
áreas afins, limitada a 3 (três) autores. 

40hs Cópia autenticada da publicação.  

2.3 Publicação de material didático em meio eletrônico e 
outros, limitada a 3 (três) autores. 

30hs Cópia da publicação.  

2.4 Apresentação/exposição de trabalhos em exposições e 
mostras de trabalhos acadêmicos. 

30hs Cópia do certificado de participação.  
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GRUPO 3 – EXTENSÃO CIENTÍFICO-CULTURAL 

Atividades 

Máximo de 

horas por 

semestre 

Documentação comprobatória 
Critérios de 

avaliação 

3.1 Participação em atividades ou cursos de extensão, 
desenvolvidas pelo curso em convênio com órgãos 
governamentais ou em órgão vinculado a uma Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo MEC, que envolvam a 
prestação de consultorias, assessorias, elaboração de projetos 
e análises de natureza econômica, comercial e/ou 
administrativa. 

50hs 

Relatório das atividades desenvolvidas, assinado 

pelo aluno e pelo supervisor, constando a carga 

horária efetivada. 

Clareza, estrutura 

e conteúdo do 

relatório. 

3.2 Disciplina cursada não aproveitada na matriz curricular. 
40hs Cópia do histórico escolar ou boletim.  

3.3 Realização de cursos técnicos em área afim (presencial ou 
virtual). 

30hs 
Cópia do Certificado de conclusão (devem constar no 

certificado o conteúdo do curso e a carga horária). 
 

3.4 Realização de curso de idioma em instituição 
juridicamente constituída. 

30hs 
Cópia do Certificado de conclusão (devem constar no 

certificado o conteúdo do curso e a carga horária). 
 

3.5 Realização de curso de informática em instituição 
juridicamente constituída. 

30hs 
Cópia do Certificado de conclusão (devem constar no 

certificado o conteúdo do curso e a carga horária). 
 

3.6 Participação em eventos (participação em apresentações 
de TCC, oficinas, jornadas, seminários, palestras, feiras, 
workshops, de natureza acadêmica ou profissional) 
relacionados aos objetivos do curso. 

30hs 

Cópia do Certificado de participação (devem constar 

no certificado o conteúdo do curso e a carga 

horária). 

 

3.7 Participação em atividades de cunho cultural/científico 
(grupos de teatro, dança, coral, literatura, cinema e artes em 
geral e correlatos). 

30hs 

Cópia do Certificado de participação (devem constar 

no certificado o conteúdo da atividade e a carga 

horária).  

 

3.8 Premiação em concursos ou eventos relacionados aos 
objetivos do curso. 

20hs Documento que comprove a premiação.  
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GRUPO 4 – EXTENSÃO COMUNITÁRIA 

Atividades 

Máximo de 

horas por 

semestre 

Documentação comprobatória 
Critérios de 

avaliação 

4.1 Atividades sociais de caráter eminentemente sócio-
comunitário na área do curso, efetuadas junto a entidade legal 
e beneficente, humanitária ou filantrópica, legalmente 
instituída (ou que esteja encaminhando a documentação). 
Participação no Programa Estadual “Bolsa Escola da Família”. 

30hs 

Relatório assinado pelo aluno e pelo responsável da 

entidade (deve constar no relatório a carga horária 

dispensada). 

Clareza, estrutura 

e conteúdo do 

relatório. 

4.2 Atividades de natureza civil e obrigatória (convocação e 
atuação em processos eleitorais, em júris e/ou serviço militar). 

30hs 

Cópia do Certificado de participação (devem constar 

no certificado o conteúdo da atividade e a carga 

horária). 

 

  

GRUPO 5 – DOCÊNCIA 

Atividades 

Máximo de 

horas por 

semestre 

Documentação comprobatória 
Critérios de 

avaliação 

5.1 Monitorias ou tutorias em disciplinas ou laboratório 
(acompanhamento de alunos ingressantes ou com dificuldades 
etc.). 

30hs 
Relatório das atividades desenvolvidas, assinado 

pelo aluno e pelo docente supervisor. 

Clareza, estrutura 

e conteúdo do 

relatório. 

5.2 Ministério de curso de extensão, entre outros, relacionado 
com o objetivo do curso. 

50hs 
Relatório das atividades desenvolvidas, assinado 

pelo aluno e pelo coordenador. 

Clareza, estrutura 

e conteúdo do 

relatório. 

5.3 Ministério de palestra relacionada com o objetivo do 
curso. 

50hs 
Certificado expedido pela instituição (deve constar a 

carga horária do evento). 
 

 
 

 


