
 

 

Orientações  

Envio de Atividades Complementares para os Formandos de 2021-2 

Modalidade Presencial e Semipresencial da Unifacear 

 

Neste semestre o envio das Atividades Complementares será realizado através da Central do 

Aluno. O envio destina-se aos formandos da Unifacear de 2021/2, e poderá ser realizado a partir 

do dia 18/10/2021. O prazo máximo para o envio é até o dia 19/11/2021. 

 

O aluno deverá seguir as seguintes orientações para o envio das atividades complementares: 

 

1- Acessar o requerimento de Atividades Complementares, através da página inicial na Central 

do aluno à opção “Solicitar”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- Dentro da página de Requerimentos, selecionar o requerimento “Atividades 

Complementares”. 

 

 

 

3- Dentro do requerimento, no campo “Motivo”, selecionar um dos grupos de acordo a relação 

de atividades constante em regulamento. (Os grupos constam no apêndice 1 ao final deste 

documento).  

 

 

 

4- No próximo campo, o aluno faz uma descrição da atividade: 

1) Título da Atividade 

2) Carga Horária 

3) Data da Realização 

4) Nome da Instituição de Origem (onde realizou). 



 

 

 

5- O aluno deverá anexar obrigatoriamente um arquivo para conseguir solicitar o requerimento.  

 

6- Depois de solicitado o requerimento segue o seguinte fluxo:  

 

Requerimento do aluno Análise do coordenador, que irá deferir ou indeferir o processo e indicar 

ao aluno quantas horas serão validadas.  

Observação: deverá ser realizado um protocolo para cada certificado. O prazo para a análise é 

de no máximo 60 dias úteis. 

 

Para solicitar declaração de atividades acadêmicas registradas na Coordenação ou em caso de 

dúvidas, envie e-mail para: capex@unifacear.edu.br ou entre em contato com o Coordenador do 

seu curso. No e-mail informe seu nome completo, campus, curso. 

 

Direção Acadêmica Unifacear 



 

 

Apêndice 1 – Tipo de atividade e grupo 

 

GRUPO TIPO DE ATIVIDADE 

Grupo 1 – 
Capacitação 

1.1 Disciplinas de outros cursos 

1.2 Simulados pertinentes ao curso  

1.3 Cursos online e Cursos Presenciais* 

1.4 Língua Estrangeira 

1.5 Defesas de TCC, Monografia, Dissertação e Tese 

1.6 Monitoria de Disciplina 

Grupo 2 - 
Produção 
Científica 

2.1 Produção e publicação de artigo científico individual ou em grupo 

2.2 Publicação de artigos, individual ou em coautoria em simpósios, congressos ou 
conferências, e capítulo de livro 

2.3 Publicação de artigos, individual ou em coautoria em revista nacional indexada, e livro 
completo 

2.4 Publicação de artigos, individual ou em coautoria em revista internacional indexada 

Grupo 3 – 
Atividades 

Humanísticas 

3.1 Programas de Responsabilidade Ambiental 

3.2 Programas de Responsabilidade Social 

Grupo 4 – 
Vivência 

Profissional 
Complementar 

4.1 Eventos Diversos, pertinentes ao curso  

4.2 Participação em organização de eventos na Unifacear (Organização de eventos, 
competições e similares) 

4.3 Estágio extracurricular (exceto estágio obrigatório) 

4.4 Atividades de formação prática 

4.5 Associações Estudantis ou Órgãos de Representação Colegiada 

4.6 Visitas Técnicas 

4.7 Convocações Oficiais 

4.8 Atividades Institucionais realizadas pela UNIFACEAR 

4.9 Participação em Projetos de Extensão 

4.10 Participação em Iniciação Científica 

4.11 Participação em Olimpíadas, Maratonas ou Competições científicas na área do Curso 



 

 

4.12 Desenvolvimento de protótipo de equipamento, aparelho, maquete, software, registro 
patente ou software no INPI, hardware em disciplinas regulares (exceto TCC) 

4.13 Prêmios acadêmicos ou não acadêmicos 

 
4.14 Representante de Turma 

4.15 Atividades extras ou monitoria no NPJ 

 
Outubro de 2021. 

 


