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Faculdade de Tecnologia de Garça “Deputado Julio Julinho Marcondes de Moura” 

 

CURSO DE TECNOLOGIA EM GESTÃO EMPRESARIAL  

TABELA DAS ATIVIDADES ACADÊMICO CIENTÍFICO CULTURAIS - AACCs 

 

CATEGORIA 

MODALIDADE 

DE ATIVIDADE 
CH. LIMITE 

MODALIDADE 

 

COMPROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

Complementares 

de Extensão 

Visitas técnicas promovidas pela Instituição. Até 05 horas para visitas técnicas no decorrer do 

curso. 

Limite total = 15 horas. 

Certificado ou declaração do 

professor responsável 

Participação em eventos em área específica do 

curso. 

Até 05 horas por evento. 

Limite total = 10 horas 

Certificado ou declaração 

Participação em palestras, congressos e 

seminários e cursos de extensão. 

 

Até 05 horas por evento 

Limite total = 20 horas 

Certificado ou declaração 

Serviço de atendimento comunitário (práticas 

assistidas e vinculadas à Instituição). 

 

Projetos – Alfabetização e Inclusão Digital 

 

Até 05 horas por atividade desenvolvida. 

Limite total = 05 horas 

 

Certificado ou declaração 

Organização e/ou trabalho em eventos 

acadêmicos e culturais  promovidos pela 

Instituição ou fora dela. 

Até 02 horas por evento 

Limite total = 10 horas 

 

Certificado ou declaração 

Participação em Grupo de Pesquisa. Com 75% 

de presença. 

 

02 horas  por semestre. 

Limite total = 10 horas 

 

Lista de presença 

Participação como representante de classe. 02 horas por semestre letivo. Limite total = 12 

horas 

Certificado ou declaração da 

Coordenação 

Participação no SAI. 01 hora por ano letivo. Limite total = 03 horas Protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

Complementares de 

Ensino 

Grupos de estudos orientados por docentes da 

Instituição. 

Até 05 horas por trabalho produzido 

Limite total = 10 horas 

 

Comprovante de 

participação 

Participação em programa de monitoria. Até 01 hora por semestre letivo 

Limite total = 05 horas 

Certificado ou declaração do 

professor orientador 

Resenhas, fichamentos ou relatórios referentes a 

leituras previamente autorizadas pela 

Coordenação de Atividade Complementar. 

Até 01 hora por trabalho 

Limite total = 05 horas 

 

Cópia do trabalho 

 

Participação como ouvinte em bancas. 

01 hora por banca 

Limite total = 05 horas 

 

Comprovante de 

participação 

Publicação em jornais, magazines, revistas etc. Até 5 horas por publicação, 

Limite total = 10 horas 

 

 

Cópia da publicação. 

Publicação de trabalhos, resumos, artigos ou 

capítulos de livros em periódicos científicos. 

Até 05 horas por trabalho publicado 

Limite total = 15 horas 

 

 

Cópia da publicação 

Participação em disciplinas presenciais 

oferecidas por outros cursos da Faculdade. 

 

05 horas por disciplina com presença de 75% da 

CH no semestre letivo. 

Limite total = 15 horas 

Certificado ou declaração do 

professor da disciplina 

Estágio extracurricular relacionado diretamente 

com o Curso de Gestão Empresarial. 

 

05 horas por semestre. Limite total = 15 horas 

 

Certificado ou declaração 

 

Atividades 

Complementares de 

Projetos 

 

Participação em projetos da empresa Junior. 

Até 05 horas por projeto 

Limite total = 15 horas 

 

Comprovante de 

participação 

 

Participação em projetos (inclusive de outros 

cursos da Fatec). 

Até 05 horas por etapas do projeto 

Limite total = 15 horas 

 

Comprovante de 

participação 

 

CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas. 



  

 


