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Atividades Científicos Culturais – ACC – 100 horas 

 

Curso de Engenharia de Produção 

 

Tabela 1 - Pontuação das Atividades Complementares e os respectivos Conteúdos 

Programáticos 

 

ATIVIDADE REQUISITO CARGA HORÁRIA 

Projeto de iniciação 

científica 

Apresentação da carta-contrato ou termo 

de responsabilidade do bolsista e relatório 

de pesquisa 

80 horas por ano 

Colaboração em pesquisa Declaração do coordenador da pesquisa Até 30 horas 

Elaboração de relatórios de 

pesquisa 
Apresentação do relatório Até 10 horas 

Publicação em periódicos, 

obra coletiva ou livro. 
Cópia da publicação 

20 horas por produto. Em caso 

de livro (texto integral) de 

autoria do aluno serão 

atribuídas 30 horas 

Participação como ouvinte 

em seminários, encontros, 

palestras e conferências da 

área. 

Declaração ou Certificado de participação Até 20 horas por semestre 

Apresentação de trabalho 

em congressos, seminários, 

simpósios, conferências, 

oficinas de trabalho e 

similares. 

Apresentação do trabalho e certificado do 

organizador do evento 
10 horas por trabalho 

Organização de eventos 

acadêmicos, científicos, 

culturais. 

Declaração da instituição ou sociedade 

responsável pelo evento 
10 horas por evento 

Participação como 

conferencista, mediador ou 

debatedor em eventos 

acadêmicos. 

Declaração ou Certificado de participação 

no evento 
02 horas por evento 

Disciplinas cursadas fora da 

FESL. 

Apresentação de histórico escolar oficial 

ou declaração da instituição atestando a 

aprovação e programa da disciplina. 

De 15 a 30 horas por disciplina 

Monitoria 

Declaração atestando a condição de 

monitor durante o semestre e apresentação 

de relatório das atividades, assinado pelo 

professor orientador. 

Número de horas da disciplina 

para a qual foi monitor 

Estágios extracurriculares 

Declaração da instituição atestando a 

condição de estagiário e o horário do 

estágio; apresentação de relatório das 

atividades desenvolvidas no semestre com 

o “de acordo” do orientador de estágio 

Até 30 horas por semestre 

Desenvolvimento de 

material didático 

Entrega do material ou declaração de 

docente atestando sua realização e sua 

relação com o ensino da disciplina 

10 horas por semestre 
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Participação em projetos de 

extensão 

Declaração do responsável pelo projeto e 

apresentação de relatório 
30 horas por projeto 

Realização de cursos de 

extensão/atualização/especi

alização 

Declaração ou Certificado de participação 

e apresentação de relatório sobre o curso 
30 horas por semestre 

Participação em concursos 

de monografia 

Apresentação da monografia e declaração 

da instituição ou sociedade promotora do 

concurso 

10 horas por participação, 

acrescido de 10 a 30%, em 

caso de premiação nos três 

primeiros lugares 

Assistência à defesa de 

dissertações de mestrado e 

teses de doutorado 

Apresentação de relatório sobre o evento 03 horas por defesa 

Participação em 

intercâmbio ou convênio 

cultural 

Declaração da instituição onde foi 

realizado o intercâmbio mencionado o 

período de sua realização 

30 horas por participação 

Participação em projetos de 

extensão, culturais: (lazer, 

recreação, teatro, trotes 

solidários, campanhas 

educativas, representação da 

FESL em feiras do 

Vestibular etc.) 

Declaração do coordenador do projeto 
5 horas por período letivo de 

participação 

Representação da FESL em 

eventos esportivos oficiais. 

 

 

 

 

 

 

Declaração do coordenador do evento 4 horas por participação 

Participação como 

voluntário em atividades de 

caráter humanitário e social 

Declaração da Instituição beneficiada pelo 

trabalho voluntário 

Até 30 horas por participação, 

a critério da Coordenação do 

Curso 

Visitas técnicas 

monitoradas a Instituições 

de caráter filantrópico, a 

Órgãos específicos, a 

Instituições públicas do 

Poder Legislativo, 

Executivo e Judiciário, 

Federais, Estaduais e 

Municipais, a Instituições 

prestadoras de serviços 

comunitários, a 

Organizações não 

governamentais e a 

Instituições de caráter 

cultural e de lazer 

Apresentação de relatório sobre o teor da 

visita e declaração da instituição visitada 

Até 20 horas por semestre 

(4 horas por visita) 

Apresentações 

musicais/teatrais/ Cinemas 
Ingresso e relatório sobre o evento Até 3 horas por evento 

http://www.saoluis.br/
mailto:saoluis@saoluis.br


 

Rua Floriano Peixoto, 839/873. Centro. Jaboticabal/SP – CEP: 14870-370 
Atendimento: (16) 3209-1800 

www.saoluis.br :: saoluis@saoluis.br 
 

 

 

Disciplinas cursadas com 

aproveitamento e frequência 

nos cursos da Instituição, 

desde que relacionada com 

a área de conhecimento do 

curso 

Declaração de conclusão do curso pela 

Instituição que ministrou a disciplina ou 

curso de extensão 

A carga horária cursada e 

indicada no documento 

comprobatório 

Disciplina de LIBRAS – 

Língua Brasileira de Sinais, 

cursada em caráter optativo 

nos cursos de licenciatura 

da Faculdade ou em curso 

de extensão, desde que 

apresente aprovação e 

frequência. 

Declaração de conclusão do curso pela 

Instituição que ministrou a disciplina ou 

curso de extensão 

A carga horária cursada e 

indicada no documento 

comprobatório 
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