
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art.  55 -  Os  alunos  do  curso  de  Ciências  Contábeis  deverão  complementar  a  carga  horária  do  Curso  com  atividades
complementares, mediante comprovação de sua participação através de documentos encaminhados para a orientação pedagógica, no decorrer
do Curso, para validação das horas na matriz curricular.

§ 1º – A carga horária de Atividades Complementares exigidas pelo Curso é de 180 horas aula.
§ 2º –  Consideram-se Complementares  as  atividades  na área  de Ciências  Contábeis ou  áreas  afins,  relacionadas  ao ensino,

pesquisa, extensão ou desenvolvidas no âmbito empresarial, que tenham a participação do discente durante o período de sua formação, de
modo a permitir articulação entre teoria e prática ou a complementação dos saberes e habilidades, conforme quadro abaixo:

ATIVIDADES COMPROVANTES CARGA HORÁRIA A SER
APROVEITADA  

ATIVIDADES DE ENSINO
Monitorias  no  curso  de  Ciências
Contábeis.

Declaração ou certificado expedido pela IES. 25%  da  carga  horária  total  das
monitorias realizadas pelo aluno.

Participações  em  intercâmbios
institucionais ou culturais.

Declaração  ou  certificado  da  instituição  que
intermediou o intercâmbio, descrevendo o período
e as atividades realizadas.

20 h/a por programa, limitado a 40 h/a
em todo o curso de graduação.

ATIVIDADES DE PESQUISA
Participação  em  grupos  de  estudos
orientados por professor do Curso. 

Declaração do Professor orientador. Até  30  h/a  em  todo  o  curso  de
graduação.

Participação  em  projetos  de  pesquisa
cientifica.

Declaração ou certificado da instituição promotora. Até 75 h/a durante todo o curso.

Trabalhos  apresentados  em  eventos
científicos.

Declaração ou certificado da instituição promotora. 20 h/a por trabalho, limitado a 80 h/a
em todo o curso. 

Livro,  capítulos  de  livros,  trabalhos
científicos  e  publicação  em  anais  ou
periódicos.

Cópia da publicação, com folha de indexação. 40 h/a por publicação, limitado a duas
(02) em todo o curso.

Premiação  em concursos  de  monografias
ou similares.

Declaração ou Certificado de premiação. 30 h/a por certificado, limitado a duas
(02) em todo o curso.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO
Participação em projetos de extensão. Declaração  ou  Certificado  especificando  a  carga

horária.
Até 60 h/a em todo o curso.

Participação  na  organização  ou
coordenação  cursos  e/ou  eventos
acadêmicos  ou  científicos  internos  ou
externos à UERN.

Declaração ou certificado da entidade promotora. 04 horas por evento, limitado a 20 h/a
em todo o curso.

Participação  em  visitas  programadas  a
entidades  públicas  ou  privadas,  não
computadas  em  carga  horária  de
componentes  curriculares  ou  de  outra
atividade,  desde  que  monitoradas  por
professor do curso.

Declaração ou certificado do órgão correspondente. Até 02 h/a por  evento,  limitado a 20
h/a em todo o curso.

Participação na organização de periódicos. Declaração  ou  certificado  do  órgão/entidade
responsável.

05 h/a por semestre, limitado a 30 h/a
em todo o curso de graduação.

Participação com frequência  e  aprovação
em  cursos  de  idiomas,  comunicação  e
expressão  ou  informática,  com  carga
horária  que  não  tenha  sido  objeto  de
aproveitamento de estudo.  

Certificado ou diploma com especificação de carga
horária, expedido pela entidade promotora.

Até  30  h/a  em  todo  o  curso  de
graduação.

Participação, como ouvinte ou ministrante,
em  congressos,  seminários,  palestras,
jornadas,  conferências,  simpósios,
semanas acadêmicas e congêneres. 

Declaração  ou  certificado  com especificações  de
carga horária, expedido pela entidade promotora.

Até  150  h/a  em  todo  o  curso  de
graduação.

OUTRAS ATIVIDADES
Estágios  curriculares  não  obrigatórios
conveniados.

Declaração  ou  certificado  conforme  previsto  em
convênio.

Até 20 horas por semestre, com limite
máximo de 80 h/a em todo o curso.

Participação  em  conselhos  e  comissões
administrativas da UERN

Documento oficial expedido pelo setor competente Até 20 horas em todo o curso.

Vínculo  empregatício  na  área  de
Contabilidade ou em áreas correlatas.

Cópia  do  contrato  de  trabalho  que  especifique
claramente as funções desenvolvidas.

20  h/a  por  semestre  ou  até  o  limite
máximo de 80 h/a em todo o curso.

Participação em cursos on-line Certificado ou diploma com especificação de carga
horária e certificação digital ou registro, expedido
pela  entidade  promotora  (sujeito  a  comprovação
junto à entidade expedidora).

Até  60  h/a  em  todo  o  curso  de
graduação

Participação, como ouvinte ou ministrante,
em cursos e minicursos presenciais.

Certificado ou diploma com especificação de carga
horária, expedido pela entidade promotora.

Até  60  h/a  em  todo  o  curso  de
graduação

Representação estudantil. Declaração ou certificado do órgão competente. 02 horas  por  semestre,  limitado a 10
h/a em todo o curso.

§ 3º - As atividades não contempladas no quadro de atividades complementares serão deliberadas pela Comissão Permanente do
Projeto Pedagógico do Curso.

Fonte: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN). Departamento de Ciências Contábeis (DCC).  Projeto
pedagógico do curso de Ciências Contábeis. Patu: DCC/UERN, 2012.


