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Tabela de Conversão das Atividades Complementares 
 

 

Modalidade Atividade Carga horária Comprovação 

Apresentação de trabalhos 

desenvolvidos com orientação 

docente em eventos científicos 

específicos ou seminários 

multidisciplinares 

8 horas por trabalho, até 3 

trabalhos (24h), durante a 

graduação. 

Certificado ou 

declaração do 

professor 

orientador 

Publicação cientifica supervisionada 

por professor da Faculdade, 

mencionando o nome da Instituição. 

10 horas por trabalho, até 4 

trabalhos (40h) durante o 

curso. 

Cópia da 

publicação  

Trabalhos científicos publicados em 

revista de circulação nacional, ou 

periódicos científicos, registrando o 

nome da Instituição. 

20 horas por trabalho, até 3 

trabalhos (60h). 

Cópia da 

publicação 

Iniciação 

Científica 

Livros ou capítulos de livros 

publicados, registrado o nome da 

Instituição. 

40 horas por trabalho, até 2 

trabalhos (80h). 

Cópia da 

publicação 

Monitoria 

Atividades de monitorias em 

disciplinas pertencentes ao currículo 

dos cursos da Instituição. 

20 horas por semestre letivo, 

até 4 vezes (80h), durante o 

curso. 

Certificado ou 

declaração do 

professor 

orientador 

Entidades 

Públicas 

Trabalhos desenvolvidos com 

orientação do coordenador de curso, 

em organizações governamentais e 

entidades públicas em convênios 

com a Fabec. 

20 horas por semestre 
Comprovante de 

participação 
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Modalidade Atividade Carga horária Comprovação 

Participação em eventos promovidos 

pela Instituição. 

Até 20 horas por evento, de 

acordo projeto aprovado 

conforme regimento. 

Lista de 

frequência e 

relatório 

Participação em eventos externos a 

Instituição  

Até 15 horas por evento, 

totalizando, no máximo 40% 

das atividades 

complementares da matriz 

do seu curso. 

Certificação ou 

declaração  

Participação em eventos, palestras e 

cursos fora da área de concentração 

do curso. 

50% das horas, ou metade 

das horas do certificado, 

limitado a, no máximo 15 

horas por semestre. 

Certificado. 

Participação em eventos, palestras e 

cursos da área de concentração do 

curso. 

Até 40 horas por evento, 

comprovado por documento 

de participação. 

Certificado. 

Organização, coordenação, 

realização de cursos e/ou eventos 

internos ou externos a Instituição, de 

interesse desta ou da comunidade. 

10 horas por evento, limitado 

a, no máximo 30 horas por 

ano.  

Projeto do 

Evento 

Participação em programas de 

intercâmbio institucional, nacional 

e/ou internacional. 

10 horas por evento, até 2 

eventos (20h) participação. 

Certificado ou 

declaração 

Extensão 

Participação ou trabalho na 

organização em campanhas 

comunitárias e sociais. 

05 horas por evento, ate 25 

horas por semestre.  

Certificado ou 

declaração 
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Modalidade Atividade Carga horária Comprovação 

Participação ou trabalho na 

organização de empresa jr., 

incubadora, agência ou escritório 

experimental/modelo e jornal do 

curso. 

10 horas por evento, limitado 

a, no máximo, 5 eventos 

(50h) por ano. 

Comprovante de 

participação 

Participação com freqüência e 

aprovação em cursos de idiomas, 

comunicação e expressão e de 

informática, cujas cargas horárias 

não tenham sido objeto de validação 

de disciplina ou aproveitamento de 

estudos. 

20 horas por trabalho ou 

semestre de trabalho, até 40 

horas durante o curso. 

Certificado de 

Conclusão. 

 

Trabalhos desenvolvidos com 

orientação docente, apresentados na 

Instituição (extra – sala de aula), em 

organizações não governamentais, 

de assistência social ou recuperação, 

cooperativas e similares, de trabalho 

comunitário ou junto à comunidade 

e de relevância social.  

10 horas por trabalho ou 

semestre de trabalho, ate no 

máximo 60 horas, durante o 

curso. 

Comprovante de 

participação. 

Estágio 

Extracurricular 

Estágios extracurriculares 

desenvolvidos com base em 

convênios firmados pela Instituição. 

40 horas por trabalho ou 

semestre de trabalho, até no 

máximo 60 horas, durante o 

curso. 

Atestado de 

Exercício 

Disciplinas 

Disciplinas pertencentes a cursos 

superiores que não estejam inseridos 

na matriz curricular de seu curso, de 

graduação ou seqüencial freqüentada 

e aprovada. 

Podem ser aproveitadas 20 h 

por disciplina, no máximo 03 

disciplinas. 

Declaração da 

IES 
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Modalidade Atividade Carga horária Comprovação 

Certificado de Mérito por primeira 

colocação de desempenho semestral. 

40 horas por semestre, 

considerando a média geral, 

para os alunos que obterem a 

primeira colocação no 

ranking de notas em sua 

turma. 

Certificado 

Estudos 

desenvolvidos 

em 

organizações 

empresariais 

Estudos desenvolvidos em 

organizações empresariais ou em 

organismos públicos, correlatos aos 

conteúdos de disciplinas e atividades 

profissionais do curso, com 

orientação docente, apresentados na 

Instituição (extra sala de aula). 

5 horas por trabalho, 

limitado a, no máximo, 20 

horas em todo o curso de 

graduação. 

Projeto 

Desenvolvido e 

Atestado da 

Empresa 

Estudos 

desenvolvidos 

EAD (Ensino a 

Distância) on-

line 

Participação em cursos dentro ou 

fora de área de concentração do 

curso de administração e ciências 

contábeis, podendo ser a distância 

(on-line). 

50% das horas certificadas, 

limitado a, no máximo 20 

horas por semestre. 

Certificado de 

conclusão 

avaliado pela 

coordenação 

Representação 
Cumprimento de mandato como 

representante de turma 
20h por semestre Certificado 

Visita Técnica 
Visita técnica monitorada por 

professor do curso 
Até 10h conforme relatório  

Relatório 

corrigido 

Trabalhos de 

revisão 

Trabalhos originais ou não 

solicitados pelo docente que são 

solicitados para suprir alguma 

deficiência técnica ou científica com 

data atualizada, salvaguardando os 

autores originais.  

20 horas por semestre 

Comprovante do 

original e do 

documento 

gerado assinado 

pelo docente. 

 


