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TUTORIAL ATIVIDADES COMPLEMENTARES - HISTÓRIA 

 

Para o 2º semestre de 2021, a CCH alterou algumas regras e a ficha das Atividades Complementares, 

visando facilitar o preenchimento e a conferência.  

 

A entrega das AC é feita via formulário no qual, além de preencher seus dados, os estudantes devem 

fazer upload da ficha preenchida em formato .doc e os certificados em PDF. O passo-a-passo comum 

a todos os cursos e as fichas podem ser verificadas aqui.  

 

Os certificados devem ser reunidos em um único arquivo PDF na mesma ordem do preenchimento 

da ficha em word. Não serão aceitos certificados fora desta ordem ou sem comprovação de 

veracidade. Verifique no passo-a-passo como juntar e comprimir arquivos.  

 

A ficha das Atividades Complementares deve ser preenchida e salva em formato word, seguindo as 

seguintes recomendações:  

 

1. Preencha seus dados pessoais e de matrícula; 

 

2. Na coluna 1 da tabela, selecione a categoria da  atividade dentre as opções de preenchimento 

automático. O preenchimento desse campo deve seguir a ordem alfabética: 

 

 
 

 

Em seguida, no campo 2, descreva a atividade. Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
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3. Indique a data ou período em que foi realizada a atividade;  

 

4. Preencha a coluna "Horas Cumpridas" considerando o disposto no regulamento do curso. O 

máximo de horas permitido encontra-se descrita na coluna 1 após o nome da atividade. Exemplo: no 

caso da realização de estágio não obrigatório por um ano. Considerando que o limite de CH passível 

de validação por semestre é de 30 horas, terão sido cumpridas 60 horas; 

 

5. A última coluna não deve ser preenchida;  

 

6. Por último, é necessário somar o total de horas solicitadas (mínimo de 200 horas) e preencher este 

valor no final da ficha no campo TOTAL DE HORAS SOLICITADAS; 

 

7. Pronto, a ficha já pode ser enviada. Não esqueça de organizar os certificados na mesma ordem de 

preenchimento.  

 

 

 


