UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

R E Q U E R I M E N T O – ATIVIDADE COMPLEMENTAR FLEXÍVEL
(Resolução CONSEPE n.º 29/2020, Art. 16, § 2º, inciso II, alínea “c”, e Resolução n.º
002/2015/CCGCC/CCSA)

À Coordenação do Curso de Ciências Contábeis/CCSA/UFPB:
Eu,___________________________________________________________________________,
matrícula n.º ____________________________, venho respeitosamente solicitar providências
para o aproveitamento de Atividades Complementares Flexíveis, de acordo com a Resolução
CONSEPE

n.º

29/2020/, Art.

16,

§

2º,

inciso II,

alínea “c”, e Resolução n.º

002/2015/CCGCC/CCSA.

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas e o(s) documento(s) apresentado(s) são
verdadeiros e autênticos, e assumo inteira responsabilidade pelo(s) mesmo(s).

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
João Pessoa, _____ /_____ /________ .

_____________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

Ano/Período Letivo de Ingresso: ________
Telefone: ______________________________________
E-mail: ________________________________________

ANEXAR DOCUMENTAÇÃO NA SEQUÊNCIA A SEGUIR.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO
QTD
C.H.
**
Atribuída

Descrição da Atividade

C.H.*

Disciplinas extracurriculares oferecidas pelos cursos de
graduação da UFPB. (1)

60h

2

Disciplinas extracurriculares, pertencentes a cursos de outras
IES. (1)

60h

1

Monitoria de disciplinas que pertençam a Estrutura Curricular 1 período
letivo
do Curso ou que sejam ofertadas pelo Departamento de
equivale
Finanças e Contabilidade.
a 60h

2

Estágio Extracurricular. (2)

60h

2

Cursos presenciais ou de ensino a distância (EAD).

20h

2

Palestras técnicas e cursos, no ambiente acadêmico ou
empresarial, inclusive na empresa na qual o discente exerce
atividades.

20h

2

1 reunião
equivale
a 2h

10

Programas de intercâmbio (exterior) aprovados previamente
pela UFPB.

60h

3

Concursos e Prêmios – premiação de natureza acadêmica,
projetos organizacionais, planos de negócios internos ou
externos.

30h

1

Participação em Órgãos Colegiados da Universidade em geral.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EXTENSÃO
QTD
C.H.
**
Atribuída

Descrição da Atividade

C.H.*

Visitas Técnicas acompanhadas por docente da UFPB
(empresas, fábricas, bolsas de valores e mercadorias, feiras,
exposições, mostras e assemelhados).

4h

10

Atividade voluntária em organizações públicas ou privadas de
caráter socioculturais.

20h

2

Participação em congressos, seminários, palestras, jornadas
acadêmicas e similares.

Participação em projetos de extensão.

4h

10

1 período
letivo
equivale
a 60h

2

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PESQUISA
Descrição da Atividade

Participação em projetos de iniciação científica.

C.H.*
1 período
letivo
equivale
a 60h

QTD
C.H.
**
Atribuída

2

Trabalhos publicados em periódicos classificados no estrato
Qualis/CAPES A.

60h

Trabalhos publicados em periódicos classificados no estrato
Qualis/CAPES B.

30h

Trabalhos publicados em periódicos classificados no estrato
Qualis/CAPES C.

10h

Cursos de informática ou língua estrangeira realizados em
estabelecimentos oficialmente reconhecidos.

30h

3

Publicação de artigos em jornais.

10h

6

Publicação de livro com registro em órgão competente.

120h

1

Comunicação/poster realizada em seminário ou congênere
científico de âmbito local, comprovada com o certificado do
órgão competente responsável pelo evento.

2h

5

Comunicação/poster realizada em seminário ou congênere
científico de âmbito regional, comprovada com o certificado do
órgão competente responsável pelo evento.

4h

5

Comunicação/poster realizada em seminário ou congênere
científico de âmbito nacional comprovada com o certificado do
órgão competente responsável pelo evento.

6h

5

Comunicação/poster realizada em seminário ou congênere
científico de âmbito internacional, comprovada com o

8h

5

3

certificado do órgão competente responsável pelo evento.
Publicações, anais de congressos e similares, comprovados com
a apresentação do documento e suas referências bibliográficas
(nível local).

1h

5

Publicações, anais de congressos e similares, comprovados com
a apresentação do documento (nível regional).

2h

5

Publicações, anais de congressos e similares, comprovados com
a apresentação do documento (nível nacional).

3h

5

Publicações em periódicos especializados, anais de congressos
e similares, comprovados com a apresentação do documento
(nível internacional)

4h

5

Projetos Institucionais, como o RONDON.

30h

2

Participação em sessões de defesa de trabalho de conclusão de
curso (TCC) do Curso de Ciências Contábeis.

1h

10

Participação em sessões de monografia
pós-graduação em Ciências Contábeis.

2h

10

Participação em sessões de dissertações do curso de Ciências
Contábeis e áreas afins.

3h

10

Participação em sessões de teses do curso de Ciências
Contábeis e áreas afins.

4h

10

Participação como representante
colegiados da UFPB.

30h

4

Participação como mesário em eleição eleitoral

8h

5

Análise de filmes: consiste em filmes assistidos e debatidos,
cuja temática esteja associada à área de formação, sob a
supervisão de um docente do Curso de Ciências Contábeis.

5h

6

estudantil

do curso de

em

órgãos

CARGA HORÁRIA TOTAL
NOTAS:
* Carga Horária Máxima Reconhecida.
** Quantidade Limite de Evento.
(1) Estas disciplinas não podem estar previstas na Estrutura Curricular do Curso (Resolução n.º
002/2015/CCGCC/CCSA, Art. 14, inciso I), nem computadas no Histórico Escolar como Disciplinas Optativas ou
Disciplinas Optativas de Livre Escolha.
(2) Se computado como Atividade Complementar não poderá ser utilizado para aproveitamento de Estágio
Supervisionado (Resolução n.º 004/2015/CCGCC, Art. 4º, § 9º).
- É vedado o cômputo de atividades vinculadas ao Estágio Supervisionado e ao Trabalho de Conclusão de Curso
(Resolução n.º 002/2015/CCGCC/CCSA, Art. 6º, § único).

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ANÁLISE E PARECER DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR FLEXÍVEL
(Resolução CONSEPE n.º 29/2020, Art. 16, § 2º,inciso II, alínea “c”, e Resolução n.º
002/2015/CCGCC/CCSA)

Nome do(a) aluno(a): _________________________________________________________
Matrícula: ____________________________
ANÁLISE:
1. As Atividades Complementares foram desenvolvidas dentro do prazo de integralização do
curso (Resolução n.º 002/2015/CCGCC/CCSA, Art. 3º, § 1º)?
(
) Sim
(
) Não
2. A documentação comprobatória da realização da atividade está devidamente legitimada pela
Instituição emitente, contendo carimbo e assinatura do responsável, especificação de carga
horária, período de execução e descrição da atividade (Resolução n.º 002/2015/CCGCC/CCSA,
Art. 5º, § 2º)?
(
) Sim
(
) Não
3. As atividades apresentadas preenchem a carga horária total com atividades em pelo menos
duas das categorias de Ensino, Extensão e Pesquisa (Resolução n.º 002/2015/CCGCC/CCSA,
Art. 10, inciso VII, e Art. 13, inciso II)?
(
) Sim
(
) Não
PARECER:
(
) DEFERIDO.
Aproveitar Atividade Complementar Flexível (30 horas cada):
(
)I
(
) II
(
) III
(
) VI
(
) VI
(
) VII

(
(

) IV
) VIII

(
) INDEFERIDO.
Justificativa (se necessário): ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
João Pessoa, _____ /_____ /________ .
_____________________________________
Coordenação

