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ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS
Controle Individual de Carga Horária – ADMINISTRAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome:

RA:

GRUPO 1: Atividades de Pesquisa
ATIVIDADE
QNTDE. DE HORAS POR EVENTO
Projetos de pesquisas registrados na
Instituição, na condição de participante
ou colaborador.

Apresentação ou publicação de
trabalho científico com a comprovação
do coordenador do projeto (ou coautoria).

Como participante até 30 h. por
projeto, de acordo com o tempo de
vinculação durante a realização do
projeto.
Até 6 meses= 45 h. de ACC.
Entre 6 e 11 meses = 45 horas de
ACC.
12 meses ou acima = 100 horas de
ACC.
Como colaborador até 10 horas por
projeto, de acordo com o tempo de
vinculação durante a realização do
projeto.

Apresentação ou publicação por
trabalho = 30 h. de ACC

DOCUMENTAÇÃO

TOTAL DE
HORAS

RUBRICA DA
SECRETARIA

TOTAL DE HORAS

RUBRICA DA
SECRETARIA

Cópia do projeto ao qual
está vinculada a atividade.
Relatório detalhado de sua
atividade.
Recomendação do
orientador.

Cópia da publicação.
Comprovante de
apresentação do trabalho
(se for o caso).

Total parcial
GRUPO 2: Atividades de Extensão
ATIVIDADE
QNTDE. DE HORAS POR EVENTO
Participação como membro de
comissão organizadora em seminários,
congressos, jornadas, eventos de
natureza acadêmica e profissional, em
sua área de formação ou afins,
promovidos por IES reconhecida pelo
MEC, por Secretarias de Educação,
Associações
Comunitárias,
Organizações Governamentais ou Não
governamentais.
Atividades de extensão registradas na
FADBA ou outra IES reconhecida ou
autorizada pelo MEC, ONG’s,
Secretaria de Educação, Empresas da
Sociedade Civil.
Participação em empresa júnior na
FADBA.

DOCUMENTAÇÃO

1 hora de evento = 1 hora de
ACC.

50 horas por projeto de ACC.

50 horas por semestre de ACC.

Certificado emitido pela
Instituição, contendo carga
horária.

Cópia do projeto ao qual a
atividade está vinculada.
Relatório detalhado sobre a
atividade.
Recomendação do orientador.
Certificado emitido pelo
coordenador do Curso de
Administração da FADBA.

Total parcial
GRUPO 3: Atividades de Aperfeiçoamento Acadêmico
ATIVIDADE
QNTDE. DE HORAS POR EVENTO
Estágios extra-curriculares
formalizados por Instituições
reconhecidas, por tempo mínimo de
três meses.

Até 6 meses=50 horas
Entre 6 a 11 meses= 70 h. de
ACC.
12 meses ou acima = 90 h. de
ACC.

DOCUMENTAÇÃO
Cópias do contrato de estágio;
relatório detalhado da
atividade; declaração da
empresa.

TOTAL DE HORAS

RUBRICA DA
SECRETARIA
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Experiência de trabalho relacionada ao
curso que faz.

Monitoria acadêmica (mínima de um
semestre).
Participação no Diretório Acadêmico
do curso de Administração ou diretório
central da FADBA.

Até 6 meses=50 h. de ACC.
Entre 6 e 11 meses = 70 horas de
ACC.
12 meses ou acima= 90 horas de
ACC.
60 horas de ACC por disciplina.
Cada semestre = 45 horas de
ACC.

Carteira de trabalho assinada na
forma legal ou declaração da
empresa com descrição de
atividades exercidas e período
exercido.
Declaração emitida pelo Curso
de Administração da FADBA
onde conste
Ata de posse e de término de
mandato aprovada em
assembleia.

Total parcial
GRUPO 4: Atividades de Enriquecimento Cultural
ATIVIDADE
QNTDE. DE HORAS POR EVENTO
Participação como ouvintes em
seminários,
fóruns,
work-shops,
congressos, eventos de natureza
acadêmica, pedagógica e profissional
organizados por IES reconhecidas ou
autorizadas pelo MEC, órgãos públicos,
empresas de acessórias educacionais,
ONGs, movimentos sociais, Empresas
da Sociedade Civil.
Visitas
temáticas (técnicas) ou
excursões de estudo organizadas pelo
curso de administração da FADBA ou
IES reconhecida pelo MEC ou por
Associações Profissionais, excetuandose as atividades previstas no Projeto
Pedagógico de cada curso, com
aprovação da Coordenação do Curso
anterior à viagem.
Disciplinas
de
curso
superior
reconhecido e/ou autorizado que não
foram aproveitadas no processo de
curricular e/ou na análise de
equivalência do curso. *AAA/AEC
Cursos
de
línguas
estrangeiras
ministradas por Instituições de
Reconhecimento Público. *AAA/AEC
Cursos Técnicos em qualquer área que
componha o currículo do Curso.
*AAA/AEC

DOCUMENTAÇÃO

2 horas de evento= 2 horas de
ACC

Certificado de participação
contendo a carga horária,
emitido pela Instituição.

1 dia de atividade desenvolvida =
10 h. de ACC.

Cópía do projeto ao qual
está vinculada a atividade.
Relatório detalhado de sua
atividade assinado pelo
Coordenador do Curso.

04 semestres = 20horas
05 e 06 semestres = 40horas
07 e 08 semestres = 60 horas

Apresentação de histórico
escolar da Instituição,
constatando a aprovação na
disciplina

04 semestres = 20horas
05 e 06 semestres = 40horas
07 e 08 semestres = 60 horas
04 semestres = 20horas
05 e 06 semestres = 40horas
07 e 08 semestres = 60 horas

Certificado emitido pela
Instituição, contendo carga
horária.
Certificado contendo a
carga horária, emitido pela
Instituição.

TOTAL DE HORAS

RUBRICA DA
SECRETARIA

Total parcial
*Se o Curso ou Atividade tiver pertinência à Composição Curricular AAA, se não AEC.

Declaração
Declaramos que todas as informações acima são verdadeiras e foram devidamente comprovadas
(cópia de documentos em anexo).
Os documentos comprobatórios conferem com o original.

Assinatura do (a) estudante

Assinatura da Secretaria

