Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas –FACE
Departamento de Administração -ADM

SOLICITAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ALUNO:
MATRÍCULA:
E-MAIL:
TELEFONE CONTATO:
CURSO: ( ) 8117 ADMINISTRAÇÃO DIURNO
( ) 8150 ADMINISTRAÇÃO NOTURNO
Declaro, sob as penas da lei previstas no § 3º do art. 4º do Decreto n°. 2.880/1998., que a documentação e informações que apresento, para fins de
integralização de créditos complementares, são autênticas e integralmente verídicas. Estou ciente de que a solicitação é passível de análise pela
Comissão de Atividades Complementares, dessa forma, nem todos os créditos solicitados por mim serão concedidos.
Brasília, ____ de ________________ de 20_____.
_________________________________________________
Assinatura do aluno
Atividades

Nº de horas ou período

Participação ativa em projeto de extensão devidamente registrado nos órgãos 15 horas = 1 crédito
competentes da UnB (máximo de 4 créditos por semestre, Limite: 12 créditos)
Participação ativa em comissão coordenadora ou organizadora de evento de 1 evento = 2 créditos
extensão isolado, devidamente registrado nos órgãos competentes da UnB.
(máximo de 4 créditos por semestre, Limite: 12 créditos)
Participação como agente passivo em cursos, seminários e demais atividades 15 horas =1 crédito
de extensão no âmbito da UnB (máximo de 4 créditos por semestre, Limite: 12
créditos)
Estágio não obrigatório ou intercâmbio (convênios firmados com a UnB) 1 semestre =4 créditos
(Estágio de 20 horas ou 30 horas semanais por, no mínimo, 6 meses
Ininterruptos, Limite: 12 créditos)
Participação em Programas que envolvam Bolsa PET, Bolsa EAD, Bolsa 1 semestre =4 créditos
permanência, Bolsa Reuni e demais bolsas acadêmicas no âmbito da UnB
(Limite: 12 créditos)
Autoria ou co-autoria de artigo publicado em periódico classificado entre A1 e 1 artigo =12 créditos
B1 no Qualis CAPES da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo.
Autoria ou co-autoria de artigo publicado em periódico classificado entre B2 e 1 artigo =8 créditos
B3 no Qualis CAPES da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo.
Autoria ou co-autoria de artigo publicado em periódico classificado entre B4 e 1 artigo =4 créditos
B5 no Qualis CAPES da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo.
Autoria ou co-autoria de livro ou capítulo de livro na área de Administração 1 livro/capítulo =4 créditos
ou afins (comprovar a publicação).
Autoria ou co-autoria de artigo ou resumo publicado em anais de evento na 1 artigo/resumo =2 créditos
área de Administração ou afins (comprovar a publicação nos anais).
Apresentação de trabalho científico e/ou acadêmico em evento na área de 1 trabalho =1 crédito
Administração ou afins.
Exposição de pôster de trabalho científico e/ou acadêmico em evento na área 1 trabalho =1 crédito
de Administração ou afins.
Participação em evento na área de Administração ou afins (Limite: 4 créditos)

1 evento =1 crédito

Representação discente junto aos órgãos da UnB com, no mínimo, 75% de 1 semestre =1 crédito
participação efetiva (Limite: 4 créditos)
Participação ativa em grupos de pesquisa devidamente registrados nos órgãos 1 semestre =2 créditos
competentes e/ou na UnB
Participação ativa em projeto de pesquisa devidamente registrados nos orgãos 1 semestre =2 créditos
competentes e/ou na UnB.
Disciplinas de módulo-livre excedentes ao limite de créditos previsto no PPC 1 disciplina
cursadas com aproveitamento na UnB.
Disciplina de cursos de nível superior ou pós-graduação de instituições de 1 disciplina
ensino superior nacionais ou estrangeiras correlatas à Administração, cursadas
com aproveitamento e sem duplicidade de aproveitamento de estudo no âmbito
do Curso.
(Limite: 12 créditos)
Participação em ações de extensão promovidas por outras instituições de 1 ação =1 crédito
ensino superior, por órgão público ou instituições de pesquisa. (Limite: 4
créditos)
Participação ativa em grupo e/ou projeto de pesquisa promovido por outras 1 grupo/projeto =1 crédito
instituições de ensino superior, por órgão público ou instituições de pesquisa
(Limite:4 créditos)
Total de Créditos Concedidos:

Campus Universitário Darcy Ribeiro, Departamento de Administração, Prédio da FACE, sala C1 42/13
Telefones:(61)31070749 -31070750 admunb.secretaria@gmail.com
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