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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

TABELA INSTITUCIONAL DE VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

CATEGORIA ALÍNEA 
MODALIDADE  

DE ATIVIDADE 

CH. LIMITE 

MODALIDADE 

 

COMPROVAÇÃO 

 AC 23 
Visitas técnicas promovidas pela Instituição, 

outras 

 Até 15 horas por visita, limitado a 

90 horas durante o curso. 

 Certificado ou declaração do 

professor responsável 

Atividades  

de Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC 24 

Participação em projetos, programas e 

eventos de extensão relacionados à formação 

profissional. 

Até 20 horas por evento, de acordo 

com avaliação da Instituição, 

limitado a 80 horas durante o 

curso. 

Lista de freqüência, certificado ou 

declaração 

Organização e/ou trabalho em eventos 

acadêmicos, culturais e esportivos 

promovidos pela Instituição ou fora dela. 

 Até 20 horas por evento, limitado 

a 80 horas durante o curso. 
 Certificado ou declaração 

AC 25 

Participação em eventos na área correlata ao 

curso, porém com temas que possibilitem 

um acréscimo de conhecimento e/ou prática 

na área específica do curso. 

 Até 10 horas por evento, limitado 

a no máximo 40 horas durante o 

curso. 

 Certificado ou declaração 

AC 26 
 Organização e realização de cursos para a 

comunidade.  

 Até 30 horas por eventos, limitado 

60 horas durante o curso. 

 Comprovante ou declaração de 

realização. 

AC 27 Apresentação de atividade em sarau 
Até 5 horas por atividade, limitado 

a 40 horas durante o curso. 
Comprovante de participação. 

AC 28 
 Serviço de atendimento comunitário 

(práticas assistidas e vinculadas à 

Instituição). 

 Até 20 horas por ano letivo, 

limitado a 80 horas durante o 

curso. 

 Certificado ou declaração 

AC 29 
Estágios extracurriculares relacionados 

diretamente á formação profissional. 

 Até 40 horas por ano, limitado a 

80 horas durante o curso. 

 

 Certificado ou declaração 

AC 30 
Discentes do curso de Ciências Contábeis, 

participação no Balcão de Projetos 

Até 20 horas por projeto, limitado 

a 60 horas durante o curso. 
Declaração do professor responsável 

Atividades de 

Ensino 

 

AC 31 
 Grupos de estudos orientados por docentes 

da Instituição. 

 Até 30 horas por trabalho 

produzido, limitado a 90 horas 

durante o curso. 

 Comprovante de participação 

AC 32 
Participação em feiras de negócios 

realizadas pelo o UNIVEM. 

Até 40 por evento, limitado a 80 

horas durante o curso. 

Certificado ou declaração do 

professor responsável 

AC 33 
Participação em rodadas de negócios 

realizadas pelo o UNIVEM. 

Até 40 por evento, limitado a 80 

horas durante o curso. 

Certificado ou declaração do 

professor responsável 

AC 34 
 Representação estudantil quando em jogos 

esportivos, eventos culturais e artísticos. 

 Até 10 horas por evento, limitado 

a 40 horas durante o curso. 
 Comprovante de participação. 

AC 35 
 Resenhas, fichamentos ou relatórios de 

leituras autorizadas pelo professor. 

 Até 10 horas por trabalho, 

limitado a 80 horas durante o 

curso. 

 Declaração do professor 

responsável.  

AC 36 Participação como representante de classe 
Até 20 horas por ano, limitado a 

60 horas durante o curso. 
Comprovante de participação 

AC 37 Cursos de idiomas 
Até 40 horas, limitado a 80 horas 

durante o curso.  

Certificado ou declaração de 

participação. 

AC 38 
Participar como ouvinte em palestras, 

treinamentos ou atividades relacionadas à 

formação profissional. 

100% da carga horária 

comprovada, não ultrapassando a 

60 horas durante o curso. 

Comprovante de participação 

AC 39 Cursos feitos à distância 
Até 10 horas por curso, limitado a 

40 horas durante o curso. 
Certificado de participação 

AC 40 
Cursos realizados à distância, abrangendo 

conteúdo específico do curso de Ciências 

Contábeis, sujeito a avaliação 

Até 60 horas por curso, limitado a  

120 horas durante o curso. 
Certificado de participação 

AC 41 
Participação na AVIN (Avaliação 

Integradora) do UNIVEM. 

Até 5 horas por anos, limitada a 20 

horas durante o curso. 
Comprovante de participação 

AC 42 
 Participação em disciplinas presenciais 

oferecidas por outros cursos. 

 Até 40 horas por disciplina, 

limitado a 80 horas durante o 

curso. 

 Certificado ou declaração de 

participação 

AC 43  Participação em programa de monitoria. 

 Até 40 horas por ano letivo, 

limitado a 80 horas durante o 

curso. 

 Certificado ou declaração do 

professor orientador 

Atividades de 

Pesquisa 
AC 44 

 Projetos de iniciação científica orientado 

por docente pesquisador da Instituição. 

 Até 30 horas por trabalho, 

limitado a 90 horas durante o 

curso. 

 Cópia da publicação 
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AC 45 
 Publicação de trabalhos, resumos, artigos ou 

capítulos de livros em periódicos científicos. 

 Até 30 horas por trabalho 

publicado, limitado a 90 horas 

durante o curso. 

 Cópia da publicação 

AC 46 
Participação em evento científico 

internacional com apresentação de trabalho. 

Até 40 horas por participação, 

limitado a 120 horas durante o 

curso. 

Certificado ou declaração de 

participação 

AC 47  Participação como ouvinte em bancas 
 01 hora por banca, limitado a 20 

horas durante o curso. 
 Lista de presença 

AC 48 
 Participação em projetos de empresas 

juniores. 

 Até 40 horas por projeto, limitado 

a 80horas durante o curso. 
 Comprovante de participação 

AC 49 
 Participação em programa de IC como 

aluno bolsista PIBIC 

Até 50 horas anuais, limitada a 

100 horas durante o curso. 

Certificado ou declaração do 

professor orientador 

AC 50 
Participação em evento científico nacional 

com apresentação de trabalho 

Até 30 horas por participação, 

limitado a 90 horas durante o 

curso. 

Certificado ou declaração de 

participação 

Diversos 

AC 51  Participação na Avaliação Institucional  Até 4 horas, limitado a 8 horas.  

AC 52  Participação em Curso de Nivelamento  Até 40 horas, limitado a 80 horas.  

AC 53 Outros (passíveis de avaliação específica) 
 Até 40 horas, limitado a 80 horas 

durante o curso 
Comprovante de participação 

 


