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Coordenação de Cursos de Extensão e Atividades 
Complementares 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

DÚVIDAS FREQÜENTES DOS ACADÊMICOS: 
 
 1. QUAL O OBJETIVO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES? 
 
As atividades Acadêmicas Complementares (AAC) têm como objetivo qualificar o aluno e 
desenvolver de forma complementar, nos futuros profissionais, competências bastante 
procuradas pelo mercado, tais como perfil empreendedor, iniciativa, liderança, 
autoconhecimento, perseverança e habilidade em lidar com obstáculos, mudanças e 
transformações, além de prestar serviços à comunidade dando visibilidade tanto ao aluno 
quanto à Instituição. 
 
2. O QUE É CEAC ? 

 
O CEAC (Coordenação de Cursos de Extensão e Atividades Complementares) é o órgão 
responsável por acompanhar o processo de escolha e andamento das atividades, bem como, a 
validação, o controle e a divulgação das mesmas. 
 
Horário de Atendimento: das 13h30 às 21h30 
 
3. QUANTAS “HORAS AAC” TENHO QUE CUMPRIR? 
 

Curso de Graduação Bacharelada – Administração/Contábeis 

Alunos ingressantes até o 1º semestre de 2005 - horas optativas 

Alunos ingressantes do 2º sem. de 2005 - 160 horas totais até o final do curso  

Alunos ingressantes a partir do 1º semestre de 2006 - 300 horas totais até o final do curso 

Alunos ingressantes a partir do 2º semestre de 2008 – 300 horas totais até o final do curso sendo 100 horas cumpridas 

com Projeto Integrado 

Alunos ingressantes a partir do 1º semestre de 2010 – 300 horas totais até o final do curso sendo 100 horas cumpridas 

com Projeto Integrado. 

Curso de Graduação Bacharelada – Direito 

Alunos ingressantes até o 1º semestre de 2005 – horas optativas 

Alunos ingressantes a partir do 2º semestre de 2005 - 260 horas totais até o final do curso 

Alunos ingressantes a partir do 1º semestre de 2010 – 200 horas até o final do curso 

Curso de Graduação Bacharelada – Engenharia de Produção 

Alunos ingressantes até o 1º semestre de 2005 – horas optativas 

Alunos ingressantes no 2º semestre de 2005 – 200 horas totais até o final do curso  

Alunos ingressantes a partir do 1º semestre de 2006 - 300 horas totais até o final do curso 

Alunos ingressantes a partir do 2º semestre de 2008 – 300 horas totais até o final do curso sendo 75 horas cumpridas 

com Projeto Integrado 

Alunos ingressantes a partir do 1º semestre de 2010 – 200 horas até o final do curso sendo 75 horas cumpridas com 

Projeto Integrado 

Curso de Graduação Bacharelada – Engenharia Elétrica 

Alunos ingressantes a partir do 2º semestre de 2007- 300 horas totais até o final do curso 

Alunos ingressantes a partir do 2º semestre de 2008 – 300 horas totais até o final do curso sendo 75 horas cumpridas 

com Projeto Integrado 

Alunos ingressantes a partir do 1º semestre de 2010 – 200 horas totais até o final do curso sendo 75 horas cumpridas 

com Projeto Integrado 

Cursos de Graduação Tecnológica 

Alunos ingressantes até o 2º semestre de 2006 - 80 horas totais até o final do curso 

Alunos ingressantes de 1º semestre de 2007 até 2º semestre de 2009 - 50 horas totais até o final do curso 

Alunos ingressantes a partir de 1º semestre de 2010 não têm obrigatoriedade no cumprimento de atividades 
complementares. 
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4. COMO FICO CIENTE DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO EM ANDAMENTO? 
 

 Poderá consultar o site www.radialcuritiba.edu.br; 

 No Edital localizado ao lado da Cantina da Unidade Cristo Rei; 

 Central de Informações (41) 3592-2700; 

 Secretaria Acadêmica; 

 Contato com os docentes; 

 Biblioteca; 
 
5. ONDE ENTREGO CERTIFICADOS, RELATÓRIOS E OUTROS PARA VALIDAÇÃO DE 
MINHAS HORAS COMPLEMENTARES? 
 
Você poderá entregar diretamente na Secretaria Acadêmica, e no ato da entrega exigir o 
protocolo e guardar até o lançamento de suas horas no Campus Virtual. 
Na hipótese de ser constatado qualquer tipo de irregularidade nos certificados e/ou relatórios 
apresentados, estes serão desconsiderados, não computando-se o tempo relativo à atividade, 
com a possibilidade de punição do aluno, na forma do Regimento da Instituição. 
 
6. ONDE POSSO VERIFICAR A QUANTIDADE DE HORAS QUE JÁ CUMPRI? 
 
Conforme o CEAC vai executando o lançamento de horas, você poderá consultar diretamente 
no site www.radialcuritiba.edu.br>>Campus Virtual>>Secretaria Virtual>>Atividades 
Complementares. 
 
7. TRABALHO NA ÁREA DO CURSO, VALE HORAS AAC? 

SIM. Basta acessar o site www.radialcuritiba.edu.br>>clicar na logo  modelos AAC e 
verificar o modelo de declaração de vivência profissional a ser protocolada na Secretaria 
Acadêmica. O aluno poderá entregar 1 declaração por semestre valendo 8 horas cada e a 
entrega deve ser ao final de cada semestre letivo. 
 
8. ESTOU TRABALHANDO COMO VOLUNTÁRIO, VALE HORAS AAC? 

SIM. Basta acessar o site www.radialcuritiba.edu.br>>clicar na logo  modelos AAC e 
verificar o modelo de declaração de trabalho voluntário a ser protocolada na Secretaria 
Acadêmica. O aluno poderá entregar 1 declaração por semestre valendo 5 horas cada e a 
entrega deve ser ao final de cada semestre letivo. 
 
9. O CUMPRIMENTO DAS HORAS AAC SÃO OBRIGATÓRIAS? 

 
SIM em alguns casos. Se o acadêmico não cumprir o total de horas exigida para seu curso 
conforme regulamento, não poderá participar da solenidade de colação de grau, pois as 
atividades complementares fazem parte do currículo de cada curso. 
 
10. QUEM É RESPONSÁVEL POR HORAS AAC NA INSTITUIÇÃO? 

 

Professora Aline Cristine S. de Lima 

 

11. QUAIS AS RESPONSABILIDADES DO CEAC? 

Compete à Coordenação das Atividades Complementares: 
 

 Proporcionar ao aluno atividades no âmbito do Curso. 

 Promover, junto a outros cursos e órgãos da Faculdade, a realização de atividades que 
promovam o desenvolvimento científico e cultural do aluno; 

 Disponibilizar ao aluno informações sobre atividades oferecidas dentro e fora da 
Faculdade. 

http://www.radialcuritiba.edu.br/
http://www.radialcuritiba.edu.br/
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 Manter, junto à Faculdade, arquivo atualizado contendo a ficha de cada aluno, os 
certificados apresentados e o total de horas validadas. 

 Convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores que estejam 
desenvolvendo atividades relacionadas à sua Coordenadoria.   

 Proporcionar ao aluno acesso a palestras, seminários, cursos, vídeos informativos e 
outras atividades afins, no âmbito do Curso. 

 Estabelecer contato com outras unidades e órgãos da Faculdade, com o objetivo de 
possibilitar aos alunos do Curso acesso a atividades do seu interesse. 

 Estabelecer contato com instituições públicas e privadas, entidades assistenciais e 
organismos não governamentais, entre outros, com o objetivo de proporcionar aos 
alunos do Curso a possibilidade de desenvolver atividades em parceria com estas 
instituições.     

 Fixar as regras de acesso dos alunos para cada uma das atividades como, por 
exemplo, limite de alunos para cada atividade, critério de seleção, carga horária e pré-
requisitos, entre outros. 
 

12. QUAIS AS RESPONSABILIDADES DOS ACADÊMICOS? 

 
É de responsabilidade do aluno: 
 

 Inscrever-se para as atividades constantes da agenda nos prazos estabelecidos; 

 Comparecer às atividades de acordo com o calendário das mesmas; 

 Manter-se atualizado em relação às atividades complementares; 

 Protocolar as atividades realizadas junto à Secretaria da Faculdade com todos os 
documentos exigidos; 

 Guardar os comprovantes de entrega das atividades. 

 Consultar freqüentemente as suas horas AAC lançadas no “aluno on-line”. 
 
13. ONDE POSSO CONSULTAR O REGULAMENTO? 

Basta acessar o site www.radialcuritiba.edu.br>>clicar na logo   Regulamento AAC. 
 

14. QUAIS ATIVIDADES VALEM HORAS COMPLEMENTARES? 

 
Grupo I: Atividades de Cunho Cultural Geral 

ATIVIDADE 
LIMITE MÁXIMO DE 

APROVEITAMENTO POR 
ATIVIDADE 

VALIDAÇÃO 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (devem 

ser protocolados na secretaria da 
faculdade) 

Exposição Até 2h AAC CEAC 
Ticket da exposição (exposições gratuitas 

devem ter um folheto que explique a mesma) + 
Relatório 

Visita a museu Até 2h AAC CEAC 
Ticket do museu (museus gratuitos devem ter 
um folheto que explique o mesmo) + Relatório 

Peça de teatro Até 2h AAC CEAC 
Ticket do teatro (teatros gratuitos devem ter um 

folheto que explique o mesmo) + Relatório 

 
Grupo II: Atividades Específicas por Curso 

ATIVIDADE 
LIMITE MÁXIMO DE 
APROVEITAMENTO 

POR ATIVIDADE 
VALIDAÇÀO 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
(devem ser protocolados na secretaria 

da faculdade) 

Projeto Social Até 10 horas Coord/CEAC Assinatura na lista de presença 

Projeto Integrado (apenas 
nos cursos de 

Administração, Eng. de 
Produção, e Eng. Elétrica) 

25h AAC por projeto Prof. PI/ Coord 

Presença de 75% nas aulas de 
acompanhamento semanais. Produção escrita 

do projeto e aprovação pelo professor-tutor 
com nota superior a 6,0 

PIC – Programa de 
Iniciação Cientifica 

(Bacharelado) 
20 horas AAC por semestre Prof. PIC / CEAC 

O relatório semestral aprovado pela 
Coordenação de Iniciação Científica 
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PIC – Programa de 
Iniciação Cientifica 

(Tecnologia) 
10 horas AAC por semestre Prof. PIC / CEAC 

O relatório semestral aprovado pela 
Coordenação de Iniciação Científica 

Relatório de livros 
técnicos da área de 
atuação do curso 

(agenda) 

Até 4h AAC 
Prof/ Coord/ 

CEAC 
Relatório 

Resenha de artigos, 
capítulos de livros e 
revistas (disciplina) 

Até 2h AAC Prof./ Coord/CEAC Relatório 

Filme específico da área 
de atuação do curso 

(CineRadial) 
6h AAC CEAC Assinatura na lista de presença do CineRadial 

Exposição específica da 
área de atuação do curso 

4h AAC CEAC/Coord 
Ticket da exposição (exposições gratuitas 

devem ter um folheto que explique a mesma) 
+ Relatório 

Oficina prática específica 
por curso 

4h AAC/ dia de oficina CEAC Assinatura na lista de presença 

Palestra e seminário da 
área de atuação do curso 

- externo 
Até 4h AAC Coord 

Relatório conforme o modelo do site 
manuscrito e/ou assinatura na lista de 

presença 

Palestra e seminário da 
área de atuação do curso 

- interno 
4h AAC CEAC 

Relatório conforme o modelo do site 
manuscrito e/ou assinatura na lista de 

presença 

Participações em 
Audiências 

Até 2h AAC Coord/CEAC 
Relatório conforme o modelo do site 
manuscrito e com carimbo do Juiz 

Curso de 
aperfeiçoamento técnico 

externo 

até 50% da carga horária do 
curso 

Coord/ CEAC 
Relatório + Certificado (cópia autenticada ou 

cópia simples + original) 

Curso de extensão de 
aperfeiçoamento técnico - 

interno 

100% da carga horária do 
curso 

CEAC 
Certificado (cópia autenticada ou cópia 

simples + original) 

Curso de língua 
estrangeira 

20% da carga horária 
do curso por semestre 

CEAC 
Certificado ou declaração do curso com o total 

de horas cursadas por semestre 

Certificação específica 
até 40h AAC total ao 

longo do curso 
Coord Certificado 

Visita técnica externa 4h AAC CEAC/Coord Relatório ou assinatura na lista de presença 

Vivência profissional – 
trabalho ou estágio na 

área de formação. 
8h AAC por semestre CEAC 

Carta específica em papel timbrado com 
carimbo do CNPJ 

Vivência profissional – 
trabalho ou estágio na 

área de formação. 

5h AAC por semestre 
(ingressantes em 2007) 

CEAC 
Certificado ou declaração do curso com o total 

de horas cursadas por semestre 

Apresentação de artigos 
em Congressos 

10 horas AAC CEAC 
Certificado ou declaração da apresentação do 
trabalho (cópia autenticada ou cópia simples + 

original) 

Publicação de Artigo 
Científico 

20 horas AAC Coord/ CEAC 
Entrega do artigo publicado. (cópia 

autenticada ou cópia simples + original). A 
revista deverá ter qualificação Qualis. 

Apresentação de trabalho 
na Semana Acadêmica 

05 horas AAC 
Prof. / CEAC/ 

Coord 
Declaração da Faculdade comprovando a 

participação. 

 
Grupo III: Atividades Livres 
 
 
 

ATIVIDADE 

LIMITE MÁXIMO DE 

APROVEITAMENTO POR 

ATIVIDADE 

VALIDAÇÀO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Curso de aperfeiçoamento 

pessoal 
até 2h AAC Coord 

Certificado (cópia autenticada ou cópia 

simples + original) 

Trabalho voluntário até 5h AAC/ semestre Coord 
Carta específica em papel timbrado com 

carimbo do CNPJ (modelo no site) 
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Aluno Voluntário AAC até 5h AAC CEAC 

Participação nas reuniões mensais, 

envolvimento nas atividades 

complementares. 

Projeto Escrevendo Novas 

Histórias (ENH) 

O dobro da CH cumprida na 

Instituição Parceira 

CEAC/Coord. 

Projeto 

Lista de Presença Individual entregue pela 

Instituição Parceira 

 

15. OS CURSOS SÃO ABERTOS A TODA A COMUNIDADE? 

SIM. A comunidade é muito bem vinda nas dependências de nossa instituição, basta atender 
os pré-requisitos de cada curso e fazer a inscrição presencialmente na Central de Informações 
ou via Internet. 
 

16. MAIORES INFORMAÇÕES: 

CEAC: (41) 3592-2700 acristine@radial.br  

 

mailto:acristine@radial.br

