
Quadro Sinóptico: Documentos Acadêmicos de Discentes dos Cursos do CCNH 

Estágio Obrigatório Estágio não 
Obrigatório 

Atividades 
Complementares 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Bacharelado 
em Ciências 
Biológicas 

200 h  
Entrega dos documentos: para inscrição somente no 1° mês do 
quadrimestre; para encerramento até o final do quadrimestre 
Entregar na Central de Atendimento ao Estudante da Prograd 
Estágio previamente realizado: 
Formulário + relatório final + avaliação de relatório pelo orientador 
OU 
Estágio a ser realizado:  
Inscrição: Formulário + Plano de estágio + Termo de compromisso 
(estágio externo) 
Encerramento: relatório final + avaliação de relatório pelo 
orientador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega a qualquer 
momento 
 
Entregar na 
Central de 
Atendimento ao 
Estudante da 
Prograd 
 
Inscrição:  
Formulário padrão  
da Prograd 
+ 
Plano de Estágio 
+  
Termo de 
Compromisso 
(estágio externo) 
 
Encerramento: 
Relatório final 
(após 6 meses) 

Somente as 120 h do BCT. 
Não há documentação a ser entregue 

Matrícula em disciplina feita juntamente com as 
demais disciplinas, no período de matrículas, no 
sistema da Prograd. 

Bacharelado 
em Filosofia 

Não há. Somente as 120 h do BCH. 
Não há documentação a ser entregue 
 

Entregar na Divisão Acadêmica do CCNH(SBC): 
Três quad. Antes: Formulário de Intenção de 
Conclusão (FIC).  
Um quad. antes da apresentação: carta de 
decisão de apresentar TCC  no Seminário de 
Conclusão de Curso (SCC). 

Bacharelado 
em Física 

Não há. 40 h além das 120 h do BCT 
Entregar na Central de Atendimento 
ao Estudante da Prograd 

Matrícula em disciplina feita juntamente com as 
demais disciplinas, no período de matrículas, no 
sistema da Prograd. 

Bacharelado 
em Química 

300 h (dois módulos de 150 h) 
Entrega a qualquer momento. 
Entregar na Central de Atendimento ao Estudante da Prograd 
Inscrição: Formulário + Plano de Estágio  
+ Termo de compromisso (estágio externo) 
Encerramento: Relatório final + Comprovante da realização do 
estágio + Parecer do supervisor e do orientador (contendo carga 
horária). 

80 h além das 120 h do BCT 
Entregar na Central de Atendimento 
ao Estudante da Prograd 
 

Matrícula em disciplina feita juntamente com as 
demais disciplinas, no período de matrículas, no 
sistema da Prograd. 

Licenciatura em 
Ciências 
Biológicas 

400 horas,  
5 módulos de 80 h 
 
Matrícula: 
Feita por formulário online, na página do Centro 
 
Período: o mesmo período de matrículas do calendário acadêmico 
Até o último dia do segundo período de ajuste de matrícula. 

80 h além das 120 h do BCT 
Entregar Central de Atendimento ao 
Estudante da Prograd 

Não há. 

80 h além das 120 h do BCH: Entregar 
na Central de Atendimento ao 
Estudante da Prograd 

Entregar na Divisão Acadêmica do CCNH (SBC): 
Três quad. Antes: Formulário de Intenção de 
Conclusão (FIC).  
Um quad. antes da apresentação: carta de 
decisão de apresentar TCC  no Seminário de 
Conclusão de Curso (SCC). 

Licenciatura em 
Filosofia 

80 h além das 120 h do BCT 
Entregar na Central de Atendimento 
ao Estudante da Prograd 

Não há. 
Licenciatura em 
Física 

80 h além das 120 h do BCT 
Entregar na Central de Atendimento 
ao Estudante da Prograd 

Não há. 
Licenciatura em 
Química 


