
                       

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
1° Semestre do ano de 2017 

 

1- DAS ATIVIDADES          

O/A acadêmico(a) deverá realizar no mínimo cinco (05) das atividades sugeridas na    

Orientação. 
 

 

2- DO PRAZO 
     Fica estabelecido para os(as) Acadêmicos(as) do curso de Administração do 1° 

Semestre / 3° Semestre / 5° Semestre os seguintes dias e horários para entrega 
das atividades da respectiva disciplina acima citada: 

 
     Dia: 03 de março (total de 10h.) após às 21h., para os(as) monitores. 
     Dia: 28 de abril (total de 15h.) após às 21h., para os(as) monitores. 
     Dia: 26 de maio (total de 15h.) após às 21h., para os(as) monitores. 
      

2.1- O/A acadêmico(a) deverá entregar no dia 03 de março seu envelope (sem 

timbre) com folha de identificação (enviada por e-mail pelo Docente) colada na 

parte externa do mesmo para identificar o(a) Acadêmico(a). 

    2.2- No interior do envelope deverá conter: os formulários devidamente preenchidos 

e assinados (quando necessário), correspondentes às horas mensais, em seguida 

proceder à entrega do mesmo aos monitores e assinar a ata.  

    2.3- O/A acadêmico(a) que não entregar as atividades na data pré-estabelecida 

especificamente no mês de março, tornar-se-ão inválidas e sem efeito. 

    2.4- Fica expressamente vedada a hipótese de outra pessoa que não seja o(a) 

Acadêmico(a) fazer a entrega das atividades, uma vez que, as datas são 

divulgadas antecipadamente, salvo exceções. 

    2.5- Entre a data de entrega em face à data do mês subsequente, as atividades 

serão conferidas pelo Docente. 

 

3-  DO ENVELOPE 
As atividades do mês de março deverão ser entregues dentro do envelope ofício 
(branco, amarelo ou pardo), as demais deverão ser fixadas na parte externa com 
clipes a cargo dos monitores no momento da entrega. 

 

 

4-   DO FORMULÁRIO  
Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos, principalmente a(s) 
assinatura(s) do(s) Docente(s), Palestrante(s) ou Responsável(eis) que 
desenvolveu(ram) a(s) atividade(s).  

 

    4.1- O formulário que não constar a assinatura do Responsável pela Atividade ou do 
Docente no momento da entrega, as horas serão desconsideradas, o mesmo 
tornar-se-á sem efeito no momento da correção pelo Docente. 



     

 
 
     

4.2- O formulário deverá somente ser preenchido com caneta azul ou preta, sem 
rasuras, sem uso de corretivo e escrito com a mesma caligrafia. 

     4.3- O critério aqui estabelecido consta com a aprovação da Direção das 
Faculdades Integradas de Botucatu – Unifac, em consonância com a Coordenação 
do Curso de Administração. 

 

     

5- DA DISCIPLINA  

     Quaisquer dúvidas deverão ser encaminhadas por e-mail, ou reportadas aos 

Monitores, ou tão somente às sextas-feiras, único dia que o Docente estará na 

Instituição. Não deixe para conversar no final do semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Prof. Esp. Júnior Costa 

      Responsável pela Disciplina 
 
 
 

A experiência nunca falha, apenas as nossas opiniões falham, ao esperar da experiência 

aquilo que ela não é capaz de oferecer. 

Leonardo da Vinci 
 

 
Obs.: O/A Acadêmico(a) poderá sugerir atividades e visitas externas, na Empresa onde o/a mesmo(a) 

desenvolve suas atividades laborativas, porém, desde que, pré-agendada e confirmada na respectiva 

Empresa, posteriormente com o aval da Coordenação do Curso e do Professor responsável pela 

Disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/leonardo_da_vinci/


                          

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1° / 3° / 5° Semestre – 2017 
 

    MODALIDADE / ATIVIDADE QUANTIDADE     HORAS     ACEITAS 

1- Palestra         01 até 04 02h. 

2- Visita Técnica deverá ser pré-

˗agendada e comunicada ao Docente 

da disciplina de Ati. Complementares 

01 até 02  

(por semestre) 

              03h. 
 

3- Seminário Extracurricular (em power 

point) orientado por Docente e 

apresentado, individual ou em grupo  

no máximo 06 (seis) Acadêmicos(as) 

           02  04h. (levando em 

conta dois requisitos: 

pesquisa/apresentação 

para ser validado) 

4- Doação de Sangue só para quem doou 

ou indicou acompanhante, se for 

impedido de doar as horas não 

serão validadas 

01 até 02 

 (por semestre) 

 

03h. 

5- Cursos on-line com temas voltados 

para o curso de Administração, 

preencher as quatro (04) linhas.     

Divisão de horas: 2,5h. para cada 

formulário 

            04 10h. 

(a soma das horas 

deverá ser superior a 

indicada acima) 

 

6- Projeto de Voluntariado        01 até 03 05h. (cada) 

7- Pesquisa orientada por Docente com 

objetivo de Publicação ou Congresso 

            01 08h. 

8- Empresa Júnior (com atividades 

diferentes das citadas nas Orientações)  

   Proporcional à 

frequência 

01h. até 10h. 

9- Viagem Técnica e/ou Cultural 

somente pelo Docente da disciplina 

            01 10h. 

10- Vídeo direcionado por Docente 

(aguardar orientação por e-mail) 

       01 até 03 01h. e 30min. 

11- Estudo ou Pesquisa na Biblioteca, 

monitorado pelo(a) bibliotecário(a) 

com carteirinha e retirada de obras 

Somente as quintas 

e sextas-feiras 

12h. (no máximo) 

minutos até 01h. e 

30min. 

12- Trabalho de Férias (o Docente de cada 

trabalho atribuirá às horas válidas) 

01, 02, 03 e 04 01h. até 10h. no total 

13- Estudo de Caso somente pelo Docente 

da disciplina At. Complementares 

       01 até 03 minutos até 01h. e 

30min. 

14- Orientação da Disciplina 01 

 (02 se necessário) 
01h. até 01h. e 30min. 

15-  Aula de Aprofundamento (Mat./ L.P.) 

somente para o 1º Semestre 

Superior a 05h. de 

estudo  
05h. 



 
 

DEFINIÇÕES DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

1- Palestra: exposição oral e formal sobre um tema, segundo Antônio Houaiss 
(2004). 

 
2- Visita(s) Técnica(s): as visitas técnicas à instituições, proporcionam ao 

Acadêmico (ou estudante) uma visão holística (que dá preferência ao todo ou a 
um sistema completo, e não à análise) das escolas ou das empresas, como 
organizações  inseridas em um ambiente externo e constituídas de pessoas – 
sistema social – uma estrutura – a interação formal das pessoas no contexto 
organizacional - e os recursos utilizados no trabalho. George Homans (1970) 
caracteriza um sistema social baseado em quatro elementos: atividades, 
interação, sentimentos e normas.  

De acordo com as observações o/a Acadêmico(a) deverá apresentar ao Docente   
Orientador da disciplina de Atividades Complementares no verso do formulário 
um Relatório, no qual deverá constar os registros de forma global, analítico 
(que procede por análise) e crítico da experiência vivenciada durante a 
realização da visita. 
 

3- Seminário: é um procedimento didático que consiste em levar o/a 
Acadêmico(a) a pesquisar a respeito de um tema, a fim d apresentá-lo e discuti-
lo cientificamente. O seminário tem, assim, a finalidade de introduzir o/a 
Acadêmico(a) na pesquisa, na análise sistemática dos fatos, estruturando-os 
adequadamente para a sua apresentação clara e documentada, segundo Néreci 
(1970). 
O(s) Seminário(s) terá(ão) tempo e a data pré-agendada pelo Docente. Os 
requisitos observados serão: Apresentação; Conteúdo; Postura; Trabalho em 
Equipe e Traje. 
 

4- Voluntariado: qualidade ou condição de voluntário; que age espontaneamente, 
derivado da vontade própria, aquele que executa tarefas sem pagamento 
algum, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2010). 
 

5- Pesquisa orientada por Docente: define-se a pesquisa como uma atividade 
voltada para a solução de problemas. Seu objetivo consiste em descobrir 
respostas para as perguntas, através do emprego de processos científicos, 
segundo Cervo e Bervian (1975). A pesquisa está associada ao questionamento. 
É ele que nos leva à análise, ao argumento, a procurar respostas.  
A pesquisa constitui um instrumento de aprendizagem para a construção de 
conhecimentos e um conteúdo de aprendizagem na formação de profissionais 
nos diferentes cursos da instituição educacional.  
Segundo Pedro Demo (2004) define: “Pesquisa é o caminho dos mais profícuos 
para se chegar ao aprender ao aprender”. 



 
 

 
 

6- Doação de sangue: é um ato de generosidade para com o próximo, uma vez 
que muitas pessoas necessitam não só do sangue, mas também de atitudes; ter 
atitude é um valor importante para o Mercado de Trabalho. Esta atividade 
dependerá da relação interpessoal do grupo em contactar o Hemocentro de 
Botucatu (3811-6041), localizado no Campus da Universidade Estadual Julio de 
Mesquita Filho para que os profissionais se desloquem até a nossa Instituição 
UNIFAC e realizem a coleta entre os(as) Acadêmicos(as). 
 

7- Estudo ou Pesquisa na Biblioteca: o intuito é que o(a) Acadêmico(a) tenha 
como rotina a prática da leitura e da escrita, pois é essencial ao Profissional 
estar atualizado e saber argumentar seu ponto de vista. É de suma importância 
o contato e a pesquisa com o acervo oferecido pela Instituição. Em face da 
disciplina de Atividades Complementares, o(a) Acadêmico(a) que ficar o prazo 
máximo (01h. e 30min.) pesquisando as obras e estudando com as mesmas, em 
oito (08) dias completará as doze (12) horas, desde que, obedecendo os dias 
que as horas serão validadas.    
 

8- Empresa Júnior: é o elo entre os(as) Acadêmicos(as), Docentes, Equipe Gestora 
e Comunidade, desenvolvendo atividades distintas e autônomas, baseadas nos 
três (03) pilares bem definidos, sendo: Missão, Visão e Valores.  

            Missão: promover mudanças positivas aos nossos principais “stakeholders” 
(partes interessadas), desenvolver continuamente seus membros e contribuir 
para o desenvolvimento da Comunidade. 

            Visão: todos aqueles que compartilham do espírito empreendedor tenham a 
oportunidade de transformar ideias em desenvolvimento sustentável para 
os(as) Acadêmicos(as), Instituição, Município, Estado e Nação. 
Valores: ter empatia, acreditar naquilo que faz, nunca duvidar da sua 
capacidade, inconformismo e busca pela excelência, dedicação à inovação, 
buscar excelência em nossos resultados, buscar novos aprendizados, evoluir, 

superar constantemente as dificuldades, ter iniciativa, comprometimento, 
determinação para alcançar os objetivos propostos e ter ética, pois a 
integridade e responsabilidade nos tornam verdadeiros cidadãos.  

             É importante ressaltar que as atividades promovidas pela Empresa Júnior não  
são as mesmas promovidas pelas disciplinas do curso de Administração, salvo 
se auxiliar na execução de alguma atividade. 
 

9- Estudo de caso: consiste na apresentação de um caso-problema com todas as 
características e esclarecimentos necessários à sua elucidação. O julgamento 
ou as soluções para o mesmo devem ser apresentados pelos participantes com 
base nos dados fornecidos, na bibliografia indicada ou em outras fontes de 
informação. O material de discussão é constituído pelas soluções propostas 
pelos participantes (Prestes, 1976).    


