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*Prazo da Entrega do A3 -7 dias a contar da Atividade

Atividade Discriminação Horas/aulas por atividade
(horas/aulas)

Documentação comprobatória.

Participação em curso de extensão universitária,

minicurso, ofertado pela Coordenação do curso de

Ciências Contábeis e/ou outros cursos de

graduação da Unichristus.

100% da carga horária. 40 horas/aula

Apresentação do Relatório A3 e frequência igual

ou superior a 75% da carga horária ofertada pelo

curso.

Participação em curso de extensão universitária

via EAD pela Unichristus.
100% da carga horária. 40 horas/aula Apresentação do Certificado do Curso.

Disciplinas

Disciplinas acadêmicas realizadas em outro curso

da Unichristus e não contempladas na estrutura

curricular - Currículo do curso de Ciências

Contábeis (devidamente aprovadas - nota e

frequência).

Até 100% da carga horária da 

disciplina.                                                                    

                                                      

*De acordo com a avaliação da 

Coordenação Geral do curso de 

Ciências Contábeis.

40 horas/aula
Histórico com aprovação e Conteúdo

Programático da disciplina.

Participação

em eventos

Jornada Unichristus, Palestras, Seminários,

Fórum, Eventos em geral ofertados pelo curso de

Ciências Contábeis (excluíndo o Encontro de

Iniciação Científica).

100% da carga horária. 40 horas/aula
Apresentação do Relatório A3 e frequência

eletrônica e/ou manual registrada.

Atividade Discriminação Horas/aulas por atividade
(horas/aulas)

Documentação comprobatória.

Eventos de Pesquisa

Participação em eventos de pesquisa realizados

pela Unichristus: Encontro de Iniciação Científica

e/ou similar.

02 hora/aula por turno. 10 horas/aula

Apresentação do Relatório A3 e frequência

eletrônica e/ou manual registrada ou Certificado

validado pela Coordenação do Curso de Ciências

Contábeis

Programa de Iniciação Científica
Participação em programa de Iniciação Científica

sob tutoria de docentes e de acordo com Edital.
Até 20 horas/aula por programa. 20 horas/aula

Certificado emitido pela Coordenação de Pesquisa

e Monitoria do curso de Ciências Contábeis.

Programa de Iniciação à 

Docência (Monitoria)

Monitoria em disciplinas do curso de Ciências

Contábeis.
20 horas/aula por programa.                                          20 horas/aula

Certificado emitido pela Coordenação de Pesquisa

e Monitoria do curso de Ciências Contábeis.

 Grupo de Estudo
Participação em programa de Grupo de Estudo

sob tutoria de docentes e de acordo com Edital.
Até 10 horas/aula por semestre. 20 horas/aula

Certificado emitido pela Coordenação do curso de

Ciências Contábeis.

Aprovação e apresentação de artigo científico

completo em eventos realizados ou patrocinados

pela Unichristus (Encontro de Iniciação Científica

e/ou similar).

05 horas/aula por Artigo Científico. 20 horas/aula Anais e/ou Declaração.

Submissão e aprovação de Artigo Científico

completo em evento realizado ou patrocinado pela

Unichristus.

03 horas/aula por Artigo Científico. 20 horas/aula Anais e/ou Declaração.

Artigos publicados na Revista Interagir. 05 horas/aula por Artigo Científico. 10 horas/aula Cópia da publicação ou aceite final da publicação.

Assistência das apresentações

orais de TCC

Participação como ouvinte em sessão de

apresentação pública de TCC.
01 hora/aula por apresentação. 20 horas/aula

Apresentação do Relatório A3 e assinatura de

frequência manual

registrada.

Tabela de Critérios de Atividades Complementares - Curso de Ciências Contábeis

Atividades Complementares realizadas na Unichristus

2017.2

Atividades Complementares realizadas na Unichristus - 120 horas/aula

Categoria Ensino - 60 horas/aula

Cursos

Atividades Complementares realizadas na Unichristus

Categoria Pesquisa - 36 horas/aula

Artigo Científico (resultado dos 

Programas de Iniciação 

Científica, Monitoria, Grupos de 

Estudos, NAF e Disciplinas com 

esse critério de trabalho)

Atividades Complementares realizadas na Unichristus

Categoria Extensão - 24 horas/aula
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Tabela de Critérios de Atividades Complementares - Curso de Ciências Contábeis

Atividades Complementares realizadas na Unichristus

2017.2

Atividade Discriminação Horas/aulas por atividade
(horas/aulas)

Documentação comprobatória.

Participação em visitas técnicas locais promovidas

pela

Unichristus.

100% da carga horária. 16 horas/aula
Apresentação do Relatório A3 e assinatura de

frequência manual registrada.

Participação em visitas técnicas fora da região

metropolitana de Fortaleza promovidas pela

Unichristus.

10 horas/aula por evento. 20 horas/aula
Apresentação do Relatório A3 e assinatura de

frequência manual registrada.

Participação em visitas técnicas internacionais

promovidas pela Unichristus.
20 horas/aula por evento. 20 horas/aula

Apresentação do Relatório A3 e assinatura de

frequência manual registrada.

Representação Acadêmica
Participação em órgãos de representação

estudantil junto

à Unichristus: Representante Pedagógico

5 horas/aula por semestre. 10 horas/aula

Frequência comprovada por meio de assinatura do

aluno (a) ou Certificado emitido pela Coordenação

do curso de Ciências Contábeis.

Núcleo de Apoio Contábil e 

Fiscal - NAF
Atuação em projetos vinculados ao NAF. 8 horas/aula por semestre. 16 horas/aula

Certificado emitido pela Coordenação do Curso de

Contábeis ou pela Receita Federal do Brasil.

Ação comunitária
Participação/organização em atividade de ação

comunitária promovida pela Unichristus.

50% da carga horária do evento. 

Até 8h por evento.
16 horas/aula

Atestado / Certificado emitido pela unidade

coordenadora da ação comunitária com a

anuência da Coordenação Geral do curso de

Ciências Contábeis.

Visitas técnicas
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