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Tabela das Atividades Complementares (200 horas) 
 
 

Códigos Atividade Forma de comprovação Limite 
Validável 

Valor por 
atividade 

323 Apresentações de monografias, 
trabalhos de conclusão de curso 
e dissertações, e defesa de 
teses de doutorado assistidas. 

Certificado de presença. 30h 2h 

324 Apresentação de Trabalhos em 
Seminários, Congressos ou 
eventos, individual ou em 
parceria. 

Certificado de presença e 
trabalho apresentado. 

40h 5h 

325 Artigos publicados em revistas 
em conjunto com docente, ou 
na forma individual. 

Cópia do artigo publicado. 30h 5 

326 Atividades de Monitoria no 
curso de Ciências Contábeis. 

Relatório do Professor 
Orientador. 

40h 15h 

327 Atividades de Pesquisa e de 
Iniciação Científica no curso de 
Ciências Contábeis. 

Relatório do Professor 
Orientador. 

40h 15h 

328 Atividades Culturais e Artísticas, 
com exclusão das atividades de 
cinema. 

Apresentação de documento 
comprobatório de Carga Horária. 

40h 5h 

329 Cursos de língua estrangeira, 
realizados durante a graduação. 

Certificado de participação e 
aprovação. 

60h 60h 

330 Cursos na modalidade à 
distância, ligados à temática da 
área de negócios. 

Certificado de participação e 
aprovação. 

70h 20h 

331 Disciplinas extracurriculares em 
áreas afins, pertencentes a 
outros cursos, independente da 
área – que não foram objeto de 
análise para dispensa e 
aproveitamento no curso. 

Certificado de participação e 
aprovação. 

120h 40h 

332 Língua Brasileira de Sinais Certificado de participação e 
aprovação. 

40h 40h 

333 Participação em seminários, 
jornadas, congressos, eventos, 
simpósios, cursos, palestras, 
visitas técnicas, feiras e 
atividades afins 

Certificado de presença. 160h 20h 

334 Participação em jogos 
empresariais. 

Certificado de presença. 40h 5h 

335 Participação em Projetos 
Sociais 

Certificado de presença. 40h 10h 

336 Vivência profissional 
relacionada ao campo de 

Carteira de trabalho ou outro ato 
legal que o substitua. 

60h 60h 



 

 

atuação do curso, com registro 
em carteira de trabalho ou outro 
ato legal que o substitua, à qual 
o aluno tenha se dedicado pelo 
período mínimo de 1 (um) mês 
no decorrer do curso. 

337 Participação na organização 
e/ou desenvolvimento de feiras, 
exposições, simpósios, 
jornadas, seminários e outros 
eventos promovidos. 

Certificado de presença. 40h 10h 

338  
Representação Estudantil, como 
líder de turma.  
 
 

 

Declaração de Líder de Turma 
conforme declaração expedida 
pela Coordenação do Curso 
vinculada à presença nas 
reuniões convocadas pela 
Coordenação.  
 

 
 

30h 

 
 

10h 

339 Representação Estudantil, como 
vice-líder de turma. 

Declaração de Vice-Líder de 
Turma conforme declaração 
expedida pela Coordenação do 
Curso vinculada à presença nas 
reuniões convocadas pela 
Coordenação.  
 

 
 

15h 

 
 

5h 

340 Membro do Colegiado do Curso Declaração de Membro do 
Colegiado do Curso expedida 
pela Coordenação do Curso, 
desde que compareça às 
reuniões convocadas pela 
Coordenação.  
 

 
 

15h 

 
 

15h 


