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Curso de Administração UFMS – CPAR  

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES – ADMINISTRAÇÃO 

UFMS-CPAR 

 

Este documento visa auxiliar os acadêmicos do curso de Administração da UFMS-

CPAR no que se refere a organização e entrega de suas Atividades Complementares. 

 

 

 

 Primeiro passo: Ler atentamente o regulamento das Atividades Complementares, disponível 

em: https://cpar.ufms.br/graduacao/administracao/. 

 Segundo passo: Separar todos os certificados em quatro blocos para fazer a contagem das 

horas. Você pode utilizar a planilha disponível em https://cpar.ufms.br/graduacao/administracao/ 

para fazer a contagem. 

o No primeiro bloco: colocar todos os certificados referente as atividades 

administrativas como:  

 Membro de Empresa Junior. 

 Membro de Atlética. 

 Membro de Centro Acadêmico. 

 Membro de Comissões Institucionais. 

  Participação em Eleições Gerais como mesário. 

 Comprovante de resposta dos Questionários do Estudante. 

o No segundo bloco: colocar todos os certificados referente as atividades de 

ensino como: 

 Colaboração e participação de projetos de ensino da UFMS. 

 Participação em competições, torneios e desafios, relativos ao curso 

de Administração. 

 Disciplinas cursadas como enriquecimento curricular, como aluno 

ouvinte. 

 Estágios. 

 Monitorias, intercâmbios e visitas técnicas. 

o No terceiro bloco: colocar todos os certificados referente as atividades de 

extensão como: 

 Participação em projetos de extensão como colaborador, coordenador, 

etc. 

 Participação de eventos acadêmicos (como o SIMSAD). 

 Participação em atividades culturais, artísticas e esportivas. 

 Participação em palestras, cursos e treinamentos – modalidade à 

distância. 

 Trabalho voluntário na área assistencial, social e ambiental. 

 

https://cpar.ufms.br/graduacao/administracao/
https://cpar.ufms.br/graduacao/administracao/
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o  No quarto bloco: colocar todos os certificados referente as atividades de 

pesquisa como: 

 Certificados de apresentação de trabalho em eventos científicos, sejam 

eles locais, regionais, nacionais e internacionais. O SIMSAD entra 

aqui também. 

 Participação em iniciação científica ou em projetos de pesquisa. 

 Publicações de artigos em revistas científicas. 

 Terceiro passo: Somar a carga horária total das Atividades Complementares. Caso atinja 

295 horas ou mais e está enquadrado em 5 atividades diferentes, distribuídas em 3 das 4 

dimensões, então, você estará apto a entregar. Caso contrário, não. 

o De acordo com o Art. 5º do regulamento das atividades complementares. 

o “A carga horária das atividades complementares deverá ser distribuída em, 

no mínimo, 5 (cinco) atividades (das inúmeras listadas no regulamento). 

o  E distribuídas em ao menos 3 (três) das 4 (quatro) dimensões indicadas no 

item II do art. 1º (Ensino, Pesquisa, Extensão e Atividades Administrativas) 

devem ser contempladas. 

o Em resumo, no mínimo 5 atividades diferentes e distribuídas em 3 dimensões 

das 4 existentes (Ensino, Pesquisa, Extensão e Atividades Administrativas). 

o Exemplo: se o acadêmico participou de algum projeto de extensão (extensão), 

respondeu aos questionários da UFMS (Atividades Administrativas) e 

realizou monitoria de disciplinas (Ensino) o mesmo já atendeu as 3 

dimensões exigidas. 

 

 Quarto passo: Organize os arquivos dos certificados em uma pasta do seu computador. 

Sempre que for Atividade Administrativa, inicie com o número 1; quando for atividade de 

ensino, coloque o número 2 e assim por diante, tal como abaixo). 

o  Para Atividades Administrativas renomeie da seguinte forma: 

 1. Atividades Administrativas – {tipo do certificado – resposta de 

questionário, membro de EJ, etc}. 

 2. Atividade de Ensino – {estágio, projetos de ensino, visita 

técnica...}. 

 3. Atividade de Extensão – {Participação de projetos, palestras...}. 

 4. Atividades de Pesquisa – {Publicações acadêmicas, participação em 

projetos de pesquisa, etc...}. 

o Você irá reparar que seus arquivos ficarão ordenados da seguinte forma: 

Atividades Administrativas, Atividades de Ensino, Atividades de Extensão e 

Atividades de Pesquisa. 

o Veja abaixo como seus arquivos ficarão organizados (Mero exemplo). 
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 Quinto passo: Unifique todos os certificados em um único arquivo em PDF. Você irá 

reparar que o PDF gerado trará os arquivos ordenados pelas atividades administrativas, 

ensino, extensão e pesquisa. Isso agiliza o trabalho da coordenação no cômputo da carga 

horária. 

o Há várias maneiras de juntar vários arquivos PDF’s em um só. Aqui vou ensinar 

como fazer pela internet. 

o Faça uma pesquisa no google com a frase “como transformar dois arquivos pdf em 

um só”. Com base na tela abaixo, recomendável utilizar o site www.adobe.com. 

 
o Na tela do Adobe, aparecerá uma tela parecida com a exposta abaixo. 

 

http://www.adobe.com/
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o Clique em “Selecionar arquivos”. 

o Entre na pasta em que os seus certificados estão guardados e selecione todos eles. 

o Feito isso, clique em “abrir”. 

 
 

o Feito isso, o sistema fará um “upload” dos arquivos (ver modelo na tela abaixo). 
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o Uma vez selecionado os arquivos, clique no botão “combinar”, em azul, no canto 

superior direito da tela. 

o Finalizado o procedimento, faça o “download” do arquivo. 

o Encaminhe o arquivo para o coordenador do curso via e-mail adm.cpar@ufms.br. 

o No título do e-mail colocar: “Atividades Complementares – Acadêmico xxxxxxx”. 

o No texto do e-mail favor identificar-se com nome completo e semestre que está 

cursando. Lembre-se de anexar o documento. 

 

 Informações importantes: 

o Apenas serão aceitos arquivos enviados para o e-mail adm.cpar@ufms.br.  

o Não serão aceitos arquivos enviados por WhatsApp ou por meio físico. 

o Não serão aceitos certificados enviados em arquivos separados e em mais de um 

e-mail. 

o Não serão aceitos arquivos enviados fora dos prazos estabelecidos.  

o Acadêmicos que fecharem suas atividades complementares, a qualquer tempo, 

podem entrar em contato com a coordenação para entrega dos documentos. 

 

 Quaisquer dúvidas tratar diretamente e ANTECIPADAMENTE com a coordenação 

do curso pelo e-mail adm.cpar@ufms.br. 

mailto:adm.cpar@ufms.br
mailto:adm.cpar@ufms.br
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