Atividades Complementares

Curso de Ciências Contábeis
Currículo 3

O que são Atividades Complementares?

“São atividades consideradas em todas as Diretrizes
Curriculares Nacionais e compõe os currículos dos cursos,
possibilitando o reconhecimento, por meio de avaliação, de
habilidades, conhecimentos e competências do estudante,
adquiridas ou não no âmbito universitário. Ademais,
possibilitam a ele enriquecer o currículo, razão por que
devem ser motivo de escolha livre e modalidade que é
de seu interesse para ser cumprida.”

O que está previsto no projeto pedagógico?
- 1º e 2º períodos: 48 horas
- Projetos Integrados (1º ano) – limite máximo 40 horas
- As demais atividades realizadas nesse ano serão somadas às horas
obtidas nos PIs. Se ultrapassarem a 40 Hs, ficam para o 3º período.

- 3º e 4º períodos: 72 horas
- Projetos Integrados (2º ano) – limite máximo 40 horas
- As demais atividades realizadas nesse ano serão somadas às
horas obtidas nos PIs. Se ultrapassarem a 40 Hs, ficam para o 5º
período.

- 5º e 6º períodos: 96 horas – atividades extra classe.
- 7º e 8º períodos: 120 horas
Projetos Integrados e Estágios Supervisionados (40 hs. cada)

TOTAL DE 336 HORAS

O que o curso já oferece como opção?
- Encontro de estudantes Regional e Estadual 10 hs. cada
- Participação como ouvinte no congresso de iniciação científica
5 horas cada noite

- Inscrição e apresentação de trabalhos no congresso de
iniciação científica - 10 horas cada trabalho
- Participação no ação global ou eventos culturais
-Participação em palestras oferecidas na área contábil
- Seminários e Oficinas na área contábil
- Cursos de férias em assuntos afins
- Cursos on line (sob avaliação)

O que mais pode contar como Atividade
Complementar?
- Monitoria (limite 50 hs)
- Projetos de iniciação cientifica (desenvolvimento e participação)
- Participação em atividades de inclusão pedagógica
- Relatório de visitas profissionais
- Projetos de ação profissional
- Cursos de informática e idiomas (limite 50 hs)
- Participação em atividades de voluntariado
- Participação em programas de atualização

TOTAL DE HORAS DEVE SER COMPOSTO
POR PELO MENOS 3 MODALIDADES
DIFERENTES DE ATIVIDADE!

