
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
1° Semestre - 2015 

1- Ficam estabelecidos para cada semestre os seguintes dias para a entrega das 
Atividades Complementares: 

 
1° Semestre: sexta-feira, 11 de Junho, às 19h, entrega no Escritório Modelo. 
3° Semestre: sexta-feira, 11 de Junho, às 19h, entrega no Escritório Modelo. 
5° Semestre: sexta-feira, 12 de Junho, às 19h, entrega no Escritório Modelo. 
7° Semestre: sexta-feira, 12 de Junho, às 19h, entrega no Escritório Modelo. 
      
    1.1- O/A acadêmico(a) deverá entregar três ( 03) atividades diversas, devidamente 

citadas na Orientação com seus respectivos formulários que deverão ser entregues 

em envelope (sem timbre algum) contendo as Atividades e em seguida assinar a Ata 

de Entrega; quem não entregar suas Atividades e não assinar a Ata de Entrega no 

horário e dia pré-estabelecido fica automaticamente reprovado(a). 

2- É necessário o prazo de 15 (quinze) dias após a(s) data(s) da entrega das 
atividades, para que as mesmas sejam conferidas. 
  

3- As atividades deverão ser entregues somente em envelope ofício (branco, 
amarelo ou pardo) devidamente lacrado, contendo na parte externa: Nome 
do(a) Acadêmico(a), Semestre e Período.  
 

4- Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos, principalmente 
com a(s) assinatura(s) do(s) Docente(s) ou Palestrante, que desenvolveu a 
respectiva atividade juntamente, entretanto com o relatório devidamente 
elaborado (no mínimo 20 linhas e no máximo 30) no corpo do formulário. 
 

     4.1- O formulário que não constar a assinatura do Responsável pela Atividade e do 
Docente, as horas não serão consideradas e o mesmo tornar-se-á sem efeito.  
 

5- Para cada atividade o/a Acadêmico(a) deverá preencher todo(s) o(s) 
campo(s) do(s) formulário(s) e quando necessário anexar a cópia(s) do(s) 
Certificado(s) que comprove(m) as horas cumpridas.  
 

5.1- Em relação ao Certificado, o mesmo só deverá ser anexado quando emitido; 
caso a atividade seja realizada internamente nas dependências da Faculdade, 
bastará somente o preenchimento do formulário, com a assinatura do Docente. 

 

6- O formulário deverá estar sem rasuras, sem uso de corretivo e escrito somente 
com caneta azul ou preta. 

7- O critério aqui estabelecido consta com a aprovação da Equipe Gestora das 
Faculdades Integradas de Botucatu – Unifac e também da Coordenação do 
Curso de Ciências Contábeis. 

8-          Qualquer dúvida nos colocamos à disposição. 

          Prof. Charles Assef 
  
     Responsável pela Disciplina 



 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1º, 3° 5° e 7° Semestre de 2015 – Totalizando 40 horas 

    MODALIDADE / ATIVIDADE QUANTIDADE     HORAS     ACEITAS 

1- Palestras na Faculdade             03 13h e 30 min. (Máxima 

pelas três palestras, 

(acompanhado dos 

respectivos relatórios) 

2- Visita Técnica pré-agendada e 

comunicada por Docente 

           03 13h e 30 min. (Máxima 

pelas três visitas) 

(acompanhado dos 

respectivos relatórios) 

3- Seminário Extracurricular  (em power 

point) orientado por Docente e 

apresentado para acadêmicos e 

convidados,  

           03  13h e 30 min.  

(levando em conta dois 

requisitos: 

pesquisa/apresentação 

para ser validado) 

 

4- Cursos on-line             03 13h e 30 min. (Máxima 

pelas três visitas) 

(acompanhado dos 

respectivos relatórios) 

5- Projeto de voluntariado 03 visitas  13h e 30 min. (Máxima 

pelas três visitas) 

(acompanhado dos 

respectivos relatórios) 

6- Pesquisa orientada por Docente com 

objetivo de Publicação ou Congresso 

            01            10h. 

7- Escritório modelo          ______ 13h e 30 min. (Máxima 

pelas atividades 

desenvolvidas pelo 

mesmo com pré-

validação da 

coordenação do curso, 

(acompanhado dos 

respectivos relatórios) 

8- Cursos de capacitação realizados nas 

empresas (onde o discente atua) 

            03 13h e 30 min. (Máxima 

pelos três cursos, sendo 

que os mesmos devem 

estar coerentes com a 

área de formação e 

mediante entrega do 



relatório)  

9- Trabalho ou Pesquisa na Biblioteca, 

monitorado pelo(a) bibliotecário(a) 

    de 01 até 07  13h e 30 min. (Máxima 

pelos trabalhos) 

(acompanhado dos 

respectivos relatórios) 

10- Trabalho de Férias             01 5h. (Máxima por 

disciplina) 

(acompanhado dos 

respectivos relatórios) 

11- Semana de Ciências Contábeis         _______    04h. por noite 

(acompanhado dos 

respectivos relatórios) 

12- Grupo de estudos         _______  13h e 30 min. 

(Máxima pelo estudo 

desenvolvido sendo 

que o mesmo deverá 

ser comunicado pelo 

líder de sala a 

coordenação os 

tópicos/disciplina 

abordados/estudados e 

a conferencia dos 

envolvidos será 

mediante lista de 

presença) 

(acompanhado dos 

respectivos relatórios) 

 

Obs.: As sugestões serão sempre bem vindas, e as mesmas deverão ser encaminhadas a 

coordenação e serão analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


