ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DE TECNOLOGIA EM GESTÃO E
NEGÓCIOS
Grupo I: Atividades práticas (até 40 horas)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Atuação em DCE da FADERGS – 2h por atuação;
Atuação em Empresa Júnior – 12h por atuação;
Atividades Voluntárias em Organizações do 3º setor – 4h por atividade;
Estágio Extracurricular – 20h por Estágio;
Intercâmbio no exterior – 8h por intercâmbio;
Membro da Organização da Semana Acadêmica – 10h por organização;
Monitoria – 2h por Monitoria
Participação em Projetos de Consultoria – 12h por participação;
Visitas Técnicas – 2h por Visita Técnica
Atuação profissional na área do curso (vínculo de emprego) – até 40h por
atuação.

Grupo II: Atividades de aprimoramento e de produção intelectual (até 60 horas)
a) Grupo de Estudos e Atividades Independentes - 2h por semestre;
b) Ministrante de cursos, palestras e seminários – 1h por curso, palestra ou
seminário;
c) Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, fóruns, feiras e
mostras acadêmicas - 10h por apresentação;
d) Participação em Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica - 20h por
participação;
e) Publicação em Revistas Acadêmicas e Anais de Congressos - 20h por artigo;
f) Publicações em sites – 10h por artigo;
g) Produção de vídeos e/ou material audiovisual – 10h por vídeo / material
audiovisual
h) Exposição em feiras e correlatos – 10h por evento
i) Apresentação em Semanas Acadêmicas e Eventos de Iniciação Científica – 20h
por apresentação
j) Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras,
Workshops, oficinas e Cursos de Treinamento, nivelamento (presencial ou via
internet) – 1h por evento, curso ou módulo.
k) Participação da Semana Acadêmica FADERGS como expectador – 3h por turno
do evento.
l) Disciplinas Optativas que não constem da grade curricular mínima – 30h por
disciplina.
m) Disciplinas cursadas que não serão aproveitadas na migração para a nova
matriz curricular – 30h por disciplina.
n) Disciplina cursada em outro curso superior como enriquecimento curricular –
30h por disciplina.
o) Participação como ouvinte em Banca de TCC, Especialização, Mestrado,
Doutorado – 1h por participação.

