TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ATIVIDADE

HORAS VÁLIDAS

REQUISITO PARA A
VALIDAÇÃO

Aula Inaugural (somente aos calouros)

4h por aula

Lista de presença

Aula Magna

4h por aula

Lista de presença

Semanas Acadêmicas

4h por aula

Lista de presença

Cursar disciplina fora da grade
(disciplina de outra graduação) com
aprovação na mesma.

A disciplina valerá 60h. Apenas duas
disciplinas
valerão
horas
de
atividades complementares ao longo
de toda a graduação.
20h no caso da disciplina ter 2 aulas
por semana e 40h se ela tiver 4 aulas.

Histórico escolar

O curso valerá 60h. Apenas dois
cursos valerão horas de atividades
complementares ao longo de toda a
graduação.
Curso com carga horária acima de
30h, valerá 30h de atividades
complementares no limite de 90h ao
longo de toda a graduação. Os cursos
com carga horária abaixo de 30h
equivalerão à carga equivalente às
horas oferecidas.
10h por atividade e, no máximo, 60h
ao longo da graduação.

Certificado de conclusão

Cursar disciplina da grade curricular na
condição de ouvinte. Não é necessário
realizar provas e trabalhos, apenas ter
75% de presença.
Curso de aperfeiçoamento (curso de
longa duração, com mais de 150h,
submetido
à
apreciação
da
coordenação do curso)
Curso de extensão

Projeto de extensão (realização de
atividades de assessoria jurídica, fiscal
e consultorias diversas)
Pesquisa de Iniciação Científica

40h por semestre.

Lista de frequência

Certificado de conclusão

Relatório da atividade com a
assinatura do responsável e carga
horária total do projeto
Declaração do professor orientador
com
ficha
de
validação
do
Coordenador de Pesquisa
Certificado de conclusão

Jornada
Científica
(participação
assistindo às palestras da Jornada
Científica)
Publicação de artigo em revista
científica

4h por atividade

30h

Apresentação da cópia autenticada ou
cópia acompanhada do original

Publicação de artigo em jornal e revista
não científicos. O coordenador de curso
avaliará cada caso.
Publicação
de
Resenha
em
Revista Científica

15h por semestre

Apresentação da cópia autenticada ou
cópia acompanhada do original

20h por semestre

Apresentação da cópia autenticada ou
cópia acompanhada do original

Proferimento de palestras em eventos
científicos e acadêmicos.

20h

Apresentação da cópia autenticada ou
cópia acompanhada do original

Palestra profissional

10h no máximo de 40h durante a
Graduação

Relatório com resenha e anuência do
professor

Assistir à apresentação de monografia,
dissertação e tese na Faculdade e em
outras instituições de ensino superior.
Assistir a Seminário, Jornada, Encontro
ou Fórum.

3h.

Lista de presença

15h.

Certificado de conclusão

Assistir a Congresso

20h.

Certificado de conclusão

Projeto de leitura: resumir um livro
acadêmico ou de literatura em 3 a 4
páginas digitadas.
Monitoria

6h por resenha no limite máximo de
60h durante a graduação.

Relatório com resenha e anuência do
professor

40h por semestre, no máximo de 120h
durante a graduação.

Declaração assinada pelo professor
responsável

Outros
eventos
da
Instituição
(Faculdade
Mackenzie
Rio):
Cinedebate

4h assistindo.

Lista de presença

Eventos culturais diversos (cinema,
teatro,
exposições,
concertos,
espetáculos de dança, visita a museus
etc.)

4h

Comprovante de entrada e texto
digitado sobre uma temática abordada
no evento, relacionando-a a conceitos
acadêmicos aprendidos em uma das
disciplinas da graduação. O texto
deverá ter título, objetivo do que irá
escrever, desenvolvimento das ideias
e conclusão (mínimo de uma página e
máximo de duas). Se participar de
evento cultural na Faculdade vale 5h
atuando como colaborador e 10h
como criador e coordenador de
apresentação.
Certificado ou declaração

Eventos em outras instituições: Feiras
profissionais e Feiras Acadêmicas em
outras Instituições de Ensino Superior
(IES).
Visitas monitoradas

5h.

4h por visita limitado a 60h

Relatório da visita com assinatura de
docente responsável

Dia Mackenzie Voluntário

10h como líder de atividade e 5h como
colaborador.

Outros projetos voluntários

5h e 10h como criador e coordenador
de atividade.

Representação
estudantil
(representante de turma e participação
nas reuniões bimestrais)
Participação em exame simulado do
Enade e da OAB realizado na
Faculdade
N.P.J. – Atividade suplementar às
obrigatórias.

4h por participação em cada reunião.

Relatório da atividade com assinatura
do líder de projeto com carga horária
total do mesmo
Relatório da atividade com assinatura
do líder de projeto com carga horária
total do mesmo
Declaração de participação assinada
pelo coordenador do curso

6h.

Lista de presença

20h por semestre

Declaração assinada pelo professor
responsável

Premiação
em
concursos
de
monografias, trabalhos cientificos e
outros
Realizar Estágio em Administração,
Ciências Contábeis e em Ciências
Econômicas ou Trabalhar em áreas
correlatas as graduações.
Estágio em prática jurídica

30h por premiação limitado a 60h

Certificado de premiação com cópia
do material

20h no máximo por semestre.

Cópia do contrato de estagio
Cópia da Carteira de Trabalho

20h no máximo por semestre.

Declaração assinada pelo professor
responsável

Assistir à audiência

3h.

Relatório e atestado da autoridade
competente

