
 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ORIENTADAS DE ENSINO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO CÂMPUS DE NAVIRAÍ 

Art. 1º - As Atividades Orientadas de Ensino, componente curricular não disciplinar 

(AOE-ND), caracterizam-se como estudos supervisionados por um docente, fora do 

espaço da sala de aula. 

Art. 2º - As AOE-ND poderão ser realizadas por meio de estudos dirigidos, atividades no 

laboratório de Informática, desenvolvimento de projetos aplicados, colaboração em 

grupos de estudo ou em atividades voltadas a projetos de ensino e extensão, incentivando-

se a ampliação da formação discente, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso 

de Administração. 

Art. 3º - As AOE-ND se encontram listadas na sessão das Disciplinas Optativas e 

Componentes Curriculares não disciplinares optativas da Matriz Curricular do Projeto 

Pedagógico do Curso de Administração.  

Art. 4° - As AOE-ND deverão ser desenvolvidas em temáticas ligadas a um dos eixos que 

organizam as disciplinas no Projeto Pedagógico de Curso.  

Parágrafo único: A critério do Colegiado do Curso de Administração poderão ser 

desenvolvidos estudos em outros eixos temáticos, desde que um dos docentes do quadro 

efetivo de professores se responsabilize pela orientação.  

Art. 5°- Cada AOE-ND desenvolvida pode compreender no máximo 68 horas de carga 

horária e o acadêmico poderá cursar até 3 (três) AOE-ND. 

§ 1° A definição da carga horária associada à AOE-ND deve ser realizada pelo orientador 

no momento do registro de início da componente em conformidade com a carga de 

estudos relativa à atividade a ser desenvolvido.  

Art. 6°- Uma AOE-ND pode ser cursada individualmente ou em grupo de até cinco 

acadêmicos, desde que a cada acadêmico sejam atribuídas metas e atividades distintas 

dentro do projeto.  

Art. 7° - O grupo da AOE-ND deverá ser previamente acordado entre os acadêmicos e 

professores orientadores.  

Art. 8° - Qualquer professor do quadro permanente lotado no CPNV pode ser orientador 

da AOE-ND.  

Parágrafo único: Professores não pertencentes ao quadro permanente do CPNV ou de 

outras Unidades da Administração Setorial podem ser orientadores do projeto a ser 

desenvolvido na AOE-ND, desde que a solicitação seja aprovada pelo Colegiado de 

Curso do Curso de Administração.  



 

 

Art. 9° O início do desenvolvimento do projeto da componente curricular AOE-ND dar-

se-á via requerimento pelo sistema acadêmico anexando o Termo de Aceite de Orientação 

(ANEXO I). 

§ 1° O termo de aceite de orientação deve estar devidamente preenchido e assinado pelo 

acadêmico ou pelos componentes do grupo e pelo professor orientador. 

§ 2° Cabe ao Colegiado de Curso do Curso de Administração a deliberação sobre o termo 

de aceite de orientação do projeto da AOE-ND.  

Art 10° - O docente responsável por uma AOE-ND deverá disponibilizar horárias para 

atendimento aos acadêmicos, acompanhar e orientar o desenvolvimento do plano de 

trabalho e registrar no SISCAD o cumprimento ou não das Atividades Orientadas ao 

Ensino após a aprovação final pelo Colegiado de Curso.  

Parágrafo Único – O docente poderá supervisionar no máximo 5 discentes em Atividades 

Orientadas de Ensino por semestre, cabendo-lhe, quando necessário, definir e aplicar 

critérios de seleção. 

Art. 11° -  Cabe a cada acadêmico participante do grupo do projeto da AOE-ND 

desenvolver um relatório final (ANEXO II) que será apresentado ao colegiado de curso 

pelo professor responsável no prazo de 30 dias antes do término do semestre letivo. O 

discente deverá comunicar o término das atividades via requerimento pelo sistema 

acadêmico anexando a declaração de conclusão de orientação das AOE-ND (ANEXO 

III).  

Art. 12° - O cumprimento das AOE-ND deve corresponder ao prazo máximo permitido 

para a integralização curricular do acadêmico, regulamentado no Projeto Pedagógico do 

curso de Administração, não sendo possível sua realização fora desta condição. 

Art. 13° - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

Termo de Aceite da Orientação 

 

Eu, Professora(o) 

____________________________________________________________________ 

declaro que aceito orientar a(os) acadêmica(os): 

____________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

em uma atividade orientada de ensino intitulada: 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

com carga horária prevista de _____ horas. 

 

Naviraí, _____de ________________ de __________. 

 

 

______________________________________ 

Professor Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

 

Relatório Final 

 

 

Acadêmica (o): 

_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________

____________ 

 

Período do relatório: _____/_____/_______ à _____/______/_______ 

 

Atividades Desenvolvidas no Período 

 
 
 
 
 
 
 

Dificuldades Encontradas 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Naviraí, _____de ________________ de __________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

 

Declaração de Conclusão de Orientação 

 

Eu, professora(o) 

_________________________________________________________ declaro que 

orientei o Acadêmico ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

na componente curricular não disciplinar Atividades Orientadas de Ensino do curso de 

bacharelado em Administração intitulada _____________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________ com carga horária de _______ horas.  

 

Parecer do orientador: ☐ Aprovado ☐ Reprovado 

 
 

 

Naviraí, _____de ________________ de __________. 
  

 

 

 


