
ATENÇÃO!!! (v.29/06/2020)

Aluno acessa a Central 
de Serviços, preenche o 

formulário digital e 
anexa os documentos 

obrigatórios

DAC-CCNH recebe o 
ticket por e-mail

DAC-CCNH faz a pré-
conferência dos 
documentos e 

encaminha por e-mail 
para a coordenação do 

curso

Coordenação do curso 
responde por e-mail 
para DAC-CCNH com 

parecer

DAC-CCNH emite 
declaração no SIPAC 

com o parecer e 
notifica a coordenação 

da emissão do 
documento

FIM
DSSI lança as horas no 

histórico do aluno

Para casos que exijam 
lançamento de horas 

no histórico, DAC-CCNH 
elabora planilha de 
lançamento e envia 

para a DSSI efetuar o 
lançamento

DAC-CCNH envia a 
declaração com parecer 
para o aluno por e-mail

Coordenação assina a 
declação no SIPAC

7. DAC-CCNH envia a declaração com parecer para o aluno por e-mail

8. Para casos que exijam lançamento de horas no histórico, DAC-CCNH elabora planilha de lançamento e envia para a DSSI efetuar o lançamento

9. DSSI lança as horas no histórico do aluno

10. FIM

1. Aluno acessa a Central de Serviços, preenche o formulário digital e anexa os documentos obrigatórios

2. DAC-CCNH recebe o ticket por e-mail

3. DAC-CCNH faz a pré-conferência dos documentos e encaminha por e-mail para a coordenação do curso

4. Coordenação do curso responde por e-mail para DAC-CCNH com parecer

5. DAC-CCNH emite declaração no SIPAC com o parecer e notifica a coordenação da emissão do documento

6. Coordenação assina a declação no SIPAC

FLUXO DE ESTÁGIOS PARA OS CURSOS DO CCNH 

* FLUXO PARA ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS DOS SEGUINTES CURSOS: Bacharelado em Biotecnologia, Ciências Biológicas e Química.

* FLUXO PARA ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS DOS SEGUINTES CURSOS: Bacharelado em Biotecnologia, Ciências Biológicas, Filosofia, Física e Química; e das 
Licenciaturas em Ciências Biológicas, Filosofia, Física e Química.
* Para os estágios obrigatórios da Licenciaturas em Ciências Biológicas, Filosofia, Física e Química, as matrículas seguem o calendário acadêmico da PROGRAD e deve ser 
consultado na Página do Aluno do CCNH, na aba ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DAS LICENCIATURAS.
Central de Serviços: http://central.ufabc.edu.br
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FLUXO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS DO CCNH

* SÃO CURSOS DO CCNH E QUE EXIGEM A ENTREGA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Bacharelado em Biotecnologia, Física e Química; e as Licenciaturas em Ciências 
Biológicas, Filosofia, Física e Química.

1. Aluno acessa a Central de Serviços, preenche o formulário digital e anexa os documentos obrigatórios
2. DAC-CCNH recebe o ticket por e-mail
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9. DSSI lança as horas no histórico do aluno
10. FIM

3. DAC-CCNH faz a pré-conferência dos documentos e encaminha por e-mail para a coordenação do curso
4. Coordenação do curso responde por e-mail para DAC-CCNH com parecer
5. DAC-CCNH emite declaração no SIPAC com o parecer e notifica a coordenação da emissão do documento
6. Coordenação assina a declação no SIPAC
7. DAC-CCNH envia a declaração com parecer para o aluno por e-mail
8. Para casos que exijam lançamento de horas no histórico (APROVADAS), DAC-CCNH elabora planilha de lançamento e envia para a DSSI efetuar o lançamento


