
Nome do discente

RA Período 

Ano/ Termo E-mail

Requerida 

(discente )

Deferida                   

(uso exclusivo 

dos professores 

avaliadores )

Prograd/ PROEX  - Unifesp xx/xx/xx 6

6

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS - EPPEN

UNIDADE CURRICULAR - ATIVIDADES COMPLEMENTARES - CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Integral ou Noturno 

caio.prado.jr@unifesp.osasco.br

123456789/2013

2013/7

Descrição das atividades realizadas

I. Atividades Científicas: pesquisa e ensino - AC1 a AC8

Órgão ou instituição emissora Data 

Congresso de Iniciação Científica da Unifesp - AC8

Sub-total 

Atividade realizada (classificar a AC segundo o 

Manual-Regulamento de Atividades 

Complementares do curso de Ciências Econômicas, 

por  exemplo: AC1, AC2...AC17 )

Caio Prado Jr. 

Carga Horária   

Observações (uso exclusivo dos 

professores avaliadores )    

Universidade Federal de São Paulo – Unifesp  
Escola Paulista de Política, Economia e Negócios – EPPEN  

Tutorial – Atividades Complementares – Ciências Econômicas  

Preencher os dados 
pessoais. Eles serão 
automaticamente 
preenchidos no 
Protocolo de submissão 

e acompanhamento.  

Deverão ser  preenchidos 
os campos em branco, 
com as informações 
solicitadas; os campos 
em cinza serão 
preenchidos pelo 
professor que fará a 
análise das atividades , 
suas horas e as deferirá 
ou não.  
O próprio formulário 
somará as horas 
/atividades no sub-total , 
no total do formulário e 
no Protocolo de 
submissão e 
acompanhamento.  

Conforme Regulamento da UC Atividades Complementares do Curso de Ciências 
Econômicas, o aluno deverá cumprir atividades em 3 diferentes dimensões: I. Atividades 
Científicas: pesquisa e ensino; II. Atividades Instrumentais: prática e aprimoramento 
profissional; e III. Atividades Culturais: extensão e difusão cultural.  

Ao descrever as atividades realizadas, classificá-las  segundo o Manual-Regulamento: AC1 
ou AC2 ou AC 3... AC17, de acordo com sua área.    



O mesmo procedimento do item I deverá ser adotado aqui:  
Deverão ser  preenchidos os campos em branco, com as informações solicitadas; os campos em cinza serão  
preenchidos pelo professor que fará a análise das horas/atividades , deferindo-as ou não.   
O próprio formulário somará o total de atividades, no sub-total , no total do formulário e no Protocolo de submissão e 
acompanhamento.  

IPEA
xx/xx/xx a 

xx/xx/xx 
12

12

II. Atividades Instrumentais: prática e aprimoramento profissional - AC9 a AC12

Atividade de capacitação profissional - AC11

Sub-total 



EPPEN Jr. xx/xx/xx 4

4

22

III. Atividades Culturais: extensão e difusão cultural - AC13 a AC17

Total 

Sub-total

Palestra com Fulano de Tal - AC16

Os mesmos procedimentos dos itens I e II deverão ser adotados aqui:  
Deverão ser  preenchidos os campos em branco, com as informações solicitadas; os campos em cinza serão  
preenchidos pelo professor que fará a análise das horas/ atividade s, deferindo-as ou não.   
O próprio formulário somará o total de atividades, no sub-total , no total do formulário e no Protocolo de submissão 
e acompanhamento.  



Nome do discente

RA Período 

Ano/ Termo E-mail

Para uso exclusivo do receptor dos documentos na Secretaria de Curso.

Recebido em ____/____/ ____ por _______________________________________________________________________ Assinatura ________________________________

22

Protocolo de submissão e acompanhamento 

Unidade Curricular - Atividades Complementares - Ciências Econômicas 

Integral ou Noturno 

caio.prado.jr@unifesp.osasco.br

Carga horária total submetida à apreciação dos professores do Curso de Ciências Econômicas para 

a Unidade Curricular "Atividades Complementares" 

123456789/2013

2013/7

Caio Prado Jr. 

Parecer do professor avaliador: Deferido Totalmente/ UC Atividades Complementares cumpridas ______ 

 ____/____/ ____ Prof.  ________________________________________________________________________________ Assinatura _________________________________

Ciente do discente após análise e parecer. 

Recebido em ____/____/ ____ Nome ____________________________________________________________________ Assinatura _________________________________

ou Deferido Parcialmente______ . Horas a cumprir: ______ horas em I.Atividades Científicas; ______ horas em II. Atividades Instrumentais; _____ horas em III. 

Atividades Culturais. 

Os dados pessoais preenchidos no início do documento aparecerão automaticamente nesta parte do 
documento. O protocolo será o comprovante que o aluno entregou/ submeteu suas horas atividades para 
avaliação.  

Ao final do preenchimento deste formulário, salve-o em seu computador, imprima duas vias completas  e 
entregue-os com uma cópia de todos os certificados das atividades aqui declaradas à Secretaria de Curso, 
elas serão analisadas  por um professor que deferirá ou não as horas atividades requeridas neste 
documento.  

IMPORTANTE: O professor avaliador emitirá um parecer de “Deferido totalmente”, ou seja, declarando 
Cumprida as  Atividades Complementares; ou de “Deferido Parcialmente”. Neste último caso, o aluno terá 
acesso ao formulário entregue e à avaliação do professor, para conhecer as atividades / horas atividades 
indeferidas  e ter conhecimento da dimensão em que ainda deverá realizar ACs para o cumprimento da 
Unidade Curricular. 


