Quadro Sinóptico: Documentos Acadêmicos dos Cursos do CCNH
Curso

Bacharelado
em Ciências
Biológicas

Bacharelado
em Filosofia

Bacharelado
em Física

Bacharelado
em Química

Atividades
Complementares

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

Somente as 120 h do
BCH
Não há documentação
a ser entregue
40 h além das 120 h do
BCT
Entregar na CAEPROGRAD:
Formulário CCNH +
Comprovantes

80 h além das 120 h do
BCT (PPC 2010) e 84 h
além das 120 h do BCT
(PPC 2015)
Entregar na CAEPROGRAD:
Formulário CCNH +
Comprovantes

Trabalho de Conclusão de Curso

Estágio Obrigatório

Estágio não Obrigatório
É permitido a qualquer momento.
Entregar na Prograd/CAE:

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

200 h - Entrega dos documentos na CAE-PROGRAD a qualquer
momento:
Estágio previamente realizado (aproveitamento): Formulário
CCNH+ comprovante de estágio ou atividade realizada + Relatório+
Avaliação do Orientador +Avaliação do Supervisor (externo)
Estágio a ser realizado (matrícula): Formulário CCNH+ Plano de
estágio + Termo de compromisso ou cópia da carteira de trabalho
Conclusão/Encerramento: Formulário CCNH+ + Relatório+
Avaliação do Orientador +Avaliação do Supervisor (externo)

Autorização para início:
- Formulário CCNH
- Plano de Estágio
- Termo de Compromisso ou cópia
da carteira de trabalho

Não há.

Renovação de contrato:
- Formulário CCNH
- Termo aditivo
- Relatório do período estagiado
- Avaliação do Orientador
-Avaliação do Supervisor (externo)

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

Não há.

Alteração do contrato:
- Formulário CCNH
- Termo Aditivo
- Plano de estágio (em caso de
alteração do curso)

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

• PPC 2010: 300 h (dois módulos de 150 h)
Entrega dos documentos na CAE-PROGRAD a qualquer momento:
 Estágio previamente realizado (aproveitamento): Formulário
CCNH +comprovante de estágio ou atividade realizada + Relatório+
Avaliação do Orientador +Avaliação do Supervisor (externo) + Ficha
de avaliação
Estágio a ser realizado (matrícula): Formulário CCNH + Plano de
estágio + Termo de compromisso ou cópia da carteira de trabalho
Encerramento: Formulário CCNH + Relatório+ Avaliação do
Orientador +Avaliação do Supervisor (externo)
• PPC 2015: não há

Entregar na DAC-CCNH ou na CAE-PROGRAD:
Três quadrimestres antes: Formulário de
Intenção de Conclusão (FIC).
Na data prevista: depositar TCC, por e-mail
para secretariaccnh@ufabc.edu.br

Relatório semestral:
- Formulário CCNH
- Relatório
- Avaliação do orientador
-Avaliação do supervisor (externo)
Encerramento/Conclusão
- Formulário CCNH
- Relatório
- Avaliação do orientador
-Avaliação do supervisor (externo)

Curso

Atividades
Complementares

Trabalho de Conclusão de Curso

Estágio Obrigatório

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

200 h
Entrega dos documentos na CAE-PROGRAD a qualquer momento:
Estágio previamente realizado (aproveitamento): Formulário
CCNH+ comprovante de estágio ou atividade realizada + Relatório+
Avaliação do Orientador +Avaliação do Supervisor (externo)
Estágio a ser realizado (matrícula): Formulário CCNH+ Plano de
estágio + Termo de compromisso ou cópia da carteira de trabalho
Conclusão/Encerramento: Formulário CCNH+ Relatório+ Avaliação
do Orientador +Avaliação do Supervisor (externo)

Bacharelado
em
Biotecnologia

80 h além das 120 h do
BCT
Entregar na CAEPROGRAD:
Formulário CCNH +
Comprovantes

Licenciatura
em Ciências
Biológicas

80 h além das 120 h do
BCT
Entregar na CAEPROGRAD:
Formulário CCNH +
Comprovantes

Não há.

400
horas
5 módulos de 80 h
Matrícula:
Feita por formulário online, no site do CCNH
Período: o mesmo período de matrículas do calendário acadêmico

Licenciatura
em
Filosofia

80 h além das 120 h do
BCH
Entregar
na
CAEPROGRAD:
Formulário CCNH +
Comprovantes

PP
2010:
Entregar na DAC-CCNH ou na CAEPROGRAD:
Três quadrimestres antes: Formulário de
Intenção de Conclusão (FIC).
Na data prevista: depositar TCC, por e-mail
para secretariaccnh@ufabc.edu.br
PP 2015: não há

400
horas
5 módulos de 80 h
Matrícula:
Feita por formulário online, no site do CCNH
Período: o mesmo período de matrículas do calendário acadêmico

Licenciatura
em Física

80 h além das 120 h do
BCT
Entregar
na
CAENão há.
PROGRAD:
Formulário CCNH +
Comprovantes

Licenciatura
em Química

80 h além das 120 h do
BCT
Entregar
na
CAENão há.
PROGRAD:
Formulário CCNH +
Comprovantes

Estágio não Obrigatório

É permitido a qualquer momento.
Entregar na Prograd/CAE:
Autorização para início:
- Formulário CCNH
- Plano de Estágio
- Termo de Compromisso ou cópia
da carteira de trabalho
Renovação de contrato:
- Formulário CCNH
- Termo aditivo
- Relatório do período estagiado
- Avaliação do Orientador
-Avaliação do Supervisor (externo)
Alteração do contrato:
- Formulário CCNH
- Termo Aditivo
- Plano de estágio (em caso de
alteração do curso)

Relatório semestral:
- Formulário CCNH
400
horas
- Relatório
5 módulos de 80 h
- Avaliação do orientador
Matrícula:
-Avaliação do supervisor (externo)
Feita por formulário online, no site do CCNH
Período: o mesmo período de matrículas do calendário acadêmico
Encerramento/Conclusão
- Formulário CCNH
400
horas - Relatório
5 módulos de 80 h
- Avaliação do orientador
Matrícula:
-Avaliação do supervisor (externo)
Feita por formulário online, no site do CCNH
Período: o mesmo período de matrículas do calendário acadêmico

