
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
CAMPUS AVANÇADO IPAMERI

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL

Art. 1º. Este regulamento normatiza as Atividades Complementares como componente

curricular  do  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  Comercial  do  Campus

Avançado Ipameri. 

Art.  2º. A  integralização  das  Atividades  Complementares  do  Curso  Superior  de

Tecnologia em Gestão Comercial deverá ocorrer durante o período em que o discente

estiver, regularmente, matriculado.

Art.  3º. As  Atividades  Complementares  constituem  ações  que  devem  ser

desenvolvidas  ao  longo  do  curso,  criando  mecanismos  de  aproveitamento  de

conhecimentos  adquiridos  pelo  discente,  por  meio  de  estudos  e  práticas

independentes, presenciais e/ou à distância, de maneira complementar ao currículo,

levando em consideração atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Art.  4º. As  Atividades Complementares  visam,  adicionalmente,  garantir  a  interação

teoria-prática,  contemplando as especificidades do curso, além de contribuir  para o

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao exercício das

atividades profissionais do discente.

Art. 5º. As Atividades Complementares são obrigatórias, devendo ser cumpridas em

um total de 75 horas, no decorrer do curso, como requisito para sua integralização. 

Art.  6º. São  consideradas  Atividades  Complementares  aquelas  pertencentes  às

seguintes categorias: Pesquisa/Iniciação Científica, Extensão, Estágio Extracurricular e

Organização de Eventos. 

Art. 7º.  As atividades complementares passíveis de validação pelo Coordenador de

Curso, bem como suas respectivas cargas horárias e documentação comprobatória,

são as arroladas na tabela 01.
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Art. 8º. Caso exista alguma atividade complementar não contemplada no Art.  7º,  a

mesma será objeto de análise por parte do Conselho de Curso para validação.

Art. 9º. O aluno deverá participar de atividades que contemplem, pelos menos, duas

das categorias/atividades elencadas no artigo 7º.

Art. 10. O registro das Atividades Curriculares no histórico escolar do aluno será na

forma de conceito Satisfatório ou Não Satisfatório.

Tabela 1 - Aproveitamento das Atividades Complementares do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Comercial

CATEGORIAS/
ATIVIDADES

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

CARGA HORÁRIA
VÁLIDA COMO
ATIVIDADES

COMPLEMENTARES

DOCUMENTO DE
COMPROVAÇÃO

01. PESQUISA/ 
INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA

1.1 Pesquisas
desenvolvidas
durante  o  curso,  sob
orientação docente no
IF  Goiano,  mediante
projeto de pesquisa.

Até  20  horas  por
pesquisa,  máximo  de
40  horas  em  todo  o
curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo  professor
orientador.

1.2 Pesquisas
desenvolvidas
durante  o  curso,  sob
orientação  docente
em  outra  instituição,
mediante  projeto  de
pesquisa.

Até  15  horas  por
pesquisa,  máximo  de
20  horas  em  todo  o
curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo  professor
orientador.

1.3
Publicação/Comunica
ção de resultados de
pesquisa,  sob
orientação  docente
em eventos científicos
específicos
(seminários,
colóquios,
congressos,
simpósios,  etc.)  e/ou
publicados em anais.

Até  05  horas  por
publicação,  máximo
de 30 horas em todo o
curso.

Cópia  do  Aceite  da
publicação  ou
Certificado. 

1.4 Produção
científica  publicada
em  periódicos
reconhecidos  pela
CAPES ou que tenha
registro ISSN.

Até  15  horas  por
trabalho,  máximo  de
30  horas  em  todo  o
curso.

Cópia  do  Aceite  da
publicação  ou
Certificado. 

1.5 Publicação  de
livros ou capítulos de
livros  com  registro
ISBN.

Até  15  horas  por
trabalho,  máximo  de
30  horas  em  todo  o
curso.

Cópia da publicação
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1.6 Participação  em
grupos  de  estudos
sob  orientação
docente.

Até  20  horas  por
trabalho,  máximo  de
40  horas  em  todo  o
curso.

Declaração  do
Professor
Orientador

02. EXTENSÃO

2.1 Participação  em
projetos  e/ou  cursos,
congressos,
seminários,  oficinas,
workshops,  colóquios
e palestras oferecidos
pelo IF Goiano.

Até  20  horas  por
projeto  ou  curso,
máximo de 40 durante
todo o curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo  professor
orientador.

2.2 Participação  em
projetos  e/ou  cursos,
congressos,
seminários,  oficinas,
workshops,  colóquios
e  palestras
oferecidos  por  outras
instituições.

Até  20  horas  por
projeto  ou  curso,
máximo de 40 durante
todo o curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo  professor
orientador.

2.3
Publicação/Comunica
ção  dos  projetos  de
extensão  ou  de
cursos de extensão.

Até  05  horas  por
evento,  máximo  de
20 horas durante todo
o curso.

Certificado  ou
Declaração  de
participação.

2.4 Participação  em
atividades/trabalhos
de  caráter
público/social
(mesários  em
eleições;  trabalhos
voluntários de caráter
humanitário  e  social
realizados  pelo
Instituto  Federal
Goiano,  em  ONG’s,
instituições/órgãos
públicos  e/ou
privados;  campanhas
de  conscientização,
desfiles cívicos, etc.)

Até  10  horas  por
semestre,  máximo  de
30  horas  (sujeito  a
análise  da
coordenação  do
Curso) durante todo o
curso.

Certificado  ou
Declaração  de
participação

2.5 Participação  em
visitas  técnicas  a
Organizações  que
enriqueçam  a
formação  técnica
acadêmica. 

Até  10  horas  por
semestre,  máximo  de
30 horas durante todo
o curso.

Certificado  ou
Declaração  de
participação

2.6 Participação,  por
iniciativa do IF Goiano
–  Campus  Avançado
Ipameri,  em  eventos
culturais  e  artísticos,
ou  em  cinemas,
teatros,  exposições,
entre outros.

Até  10  horas  por
semestre,  máximo  de
30 horas durante todo
o curso.

Certificado  ou
Declaração  de
participação

3



03. ESTÁGIO 
EXTRACURRICULAR

3.1  Prática  de
Estágios
Extracurriculares  na
área/
nível/modalidade
relacionada ao Curso
Superior  de
Tecnologia  em
Gestão  Comercial  do
IF Goiano.

Até  10  horas  por
semestre  letivo,
máximo  de  30  horas
durante  todo  o  curso
(sujeito  a  análise  da
coordenação  do
Curso).

Declaração  de
execução  dos
estágios  assinada
pelo(a)
coordenador(a)  da
organização.

04. ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS

4.1
Elaboração/execução
de  eventos  de
extensão,  ensino  ou
pesquisa  promovidos
pelo  IF  Goiano  –
Campus  Avançado
Ipameri.

Até  10  horas  por
evento,  máximo  30
horas  durante  todo  o
curso.

Certificado  ou
declaração assinada
pelo coordenador do
evento.

4.2
Elaboração/execução
de  eventos  de
extensão,  ensino  ou
pesquisa  promovidos
por outras instituições
de ensino.

Até  05  horas  por
evento, máximo de 15
horas  durante  todo  o
curso.

Certificado  ou
declaração assinado
pelo coordenador do
evento.

Art. 11. No decorrer do último semestre do Curso, o aluno deverá entregar a cópia da

documentação  comprobatória  da  sua  participação  em  Atividades  Complementares,

com apresentação dos originais,  ao  coordenador  do  curso,  que fará  o  registro  em

formulário próprio. Após validação da documentação, o coordenador do curso emitirá o

parecer,  deferindo ou indeferindo, que será enviado para a Secretaria de Registros

Escolares. 

Parágrafo Único. Compete ao aluno zelar pela organização de sua vida acadêmica,

controlando o número de horas necessárias para integralização da carga horária de

atividades complementares, constantes da matriz curricular de seu curso.

Art. 12. Os casos omissos deverão ser encaminhados ao Conselho de Curso.
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