
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CAJAZEIRAS – FESC
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS – FAFIC

CURSO DE TECNOLOGIA EM MARKETING

REQUERIMENTO DE AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES

ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS

Aluno(a): Matrícula:

Curso:                                                   Turno: Período de Ingresso:

E-mail: Telefone

CATEGORIAS DE ATIVIDADES

ATIVIDADES DE ENSINO (até 70%)
Carga Horária de

Referência
Carga Horária Documentos

 Mínima  Máxima Apresentada Considerada

(  ) Exercício de monitoria pelo período mínimo de 01 semestre 10 horas 70 horas Declaração

(  ) Cursos livres com carga horária especificada (informática e/ou idiomas) 30 horas 40 horas Certificado

(  ) Disciplinas extracurriculares desde que tenham pertinência com a
Área de conhecimento do Curso de Graduação

18 horas 72 horas Certificado/
 Hist. Escolar

(  ) Estágios curriculares não obrigatórios na área de conhecimento
do Curso em que está matriculado

20 horas 80 horas Declaração

(  ) Disciplinas concluídas pelo aluno em cursos de Pós-Graduação
(lato sensu) na área do Curso de graduação e áreas afins

18 horas 45 horas Certificado/
Declaração

(  ) Cursos de aperfeiçoamento, atualização ou aprofundamento
 na área do Curso ou afim

10 horas 60 horas Certificado

TOTAL DE CARGA HORÁRIA CONSIDERADA:

ATIVIDADES DE EXTENSÃO (até 70%)
Carga Horária de

Referência
Carga Horária Documentos

 Mínima  Máxima Apresentada Considerada

(  ) Participação em Projetos de Extensão regulamentados no âmbito
da FAFIC 30 horas 60 horas

Certificado

(  ) Participação em minicursos e/ou oficinas 08 horas 48 horas Certificado

(  ) Exercício de representação estudantil pelo período  de 01 (um) ano 10 horas 30 horas Declaração

(  ) Visitas ou viagens técnicas extracurriculares 04 horas 20 horas Declaração

(  ) Realização de estágio extracurricular na área de formação acadêmica 20 horas 60 horas Declaração

(  ) Participação em eventos científicos 08 horas 80 horas Certificado

(  ) Participação em comissão organizadora de eventos 10 horas 30 horas Declaração

(  ) Participação em campanhas de Responsabilidade Social 04 horas 20 horas Declaração

(  ) Produção artística e cultural 04 horas 20 horas Declaração

TOTAL DE CARGA HORÁRIA CONSIDERADA:

ATIVIDADES DE PESQUISA (até 70%)
Carga Horária de

Referência
Carga Horária Documentos

 Mínima  Máxima Apresentada Considerada

(  ) Participação em Projetos de Pesquisa e Bolsa de Iniciação Científica 30 horas 60 horas Declaração

(  ) Participação em Grupo de Estudo para aprofundamento de temáticas
específicas, orientado e acompanhado por docente

30 horas 60 horas Declaração

(  ) Participação em mostras e condução de oficinas 08 horas 32 horas Declaração

(  ) Apresentação de trabalhos científicos em eventos 03 horas 30 horas Anais/
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Declaração

(  ) Publicação de artigo científico/acadêmico em periódicos ou revistas

Eletrônicas  nacionais ou  internacionais especializados

15 horas 60 horas Artigo
Publicado

(  ) Publicação de artigos em jornais e revistas 05 horas 20 horas Cópia da
publicação

(  ) Autoria ou co-autoria de livro 30 horas 60 horas Ficha
Catalográfica

(  ) Publicação de trabalhos em Anais de Congresso 10 horas 30 horas Cópia da
Publicação

(  ) Participação, como ouvinte, em defesas públicas de teses de doutorado,
dissertações de mestrado, monografias ou TCCs de especialização ou graduação

05 horas 20 horas Declaração

TOTAL DE CARGA HORÁRIA CONSIDERADA:

*  Outras  atividades  correlatas/conexas  não  contempladas  serão  analisadas  pelo  Coordenador  de  Curso.
(Art.11 do Regulamento das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais).

DECLARAÇÃO

Eu,  _______________________________________________________________________,  declaro,  sob  as

penas da lei, que as informações por mim apresentadas são verdadeiras, que as cópias integrantes do pedido são

fiéis reproduções dos documentos em meu poder, que as atividades de estágio extracurriculares indicadas para

validação não foram e não serão utilizadas para liberação de outras atividades ou disciplinas do curso, que

estou  ciente  de  que  a  falsidade  de  alguma declaração ou de  documentos  causará  a  nulidade  dos  créditos

apresentados.

Cajazeiras, ____de ________________ de 20__

_________________________________________________
Assinatura do (a) aluno (a)

DEFERIMENTO DA COORDENAÇÃO

(   ) Deferido                (   ) Indeferido Total de horas a incluir no Histórico Escolar:
____________ horas

Cajazeiras, ____ de ______________de _______ ________________________________
Coordenador do Curso

Atividade lançada no Histórico Escolar em:
______/_______/________

________________________________
Secretário (a) do Curso

Aluno (a) ciente em ______/_______/________
                                                         ________________________________

                                                       Assinatura do (a) aluno (a)


