
ANEXO I 

 

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS - AACC, PARA OS CURSOS 

DE LICENCIATURA, DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO LUÍS, DE 

JABOTICABAL, SP 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Resolução nº CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre 

a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível superior, as Atividades Acadêmico-científico-culturais 

- AACC devem integrar o currículo de formação profissional. 

A finalidade das Atividades Acadêmico-científico-culturais - AACC - é o enriquecimento 

do currículo pleno dos cursos de licenciatura, propiciando aos alunos uma formação integral, bem 

como seu crescimento intelectual.  

Visa, ainda, a estimular os graduandos a buscarem ambientes culturalmente ricos e 

diversos, para que possam observar e compreender a realidade dos vários grupos sociais, seus 

saberes e suas diversidades culturais.  

Ao integrar o currículo acadêmico das licenciaturas, as AACC contribuem com o 

processo de formação dos graduandos, envolvendo a vida acadêmica dos mesmos em três 

dimensões: ensino, pesquisa e extensão.  

Propicia, ainda, aos graduandos a oportunidade de aprimorar-se, cultural e tecnicamente, 

a partir da participação em congressos, seminários, pesquisas, visitas técnicas, dentre outras ações 

que auxiliam o crescimento pessoal e profissional do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA DA FACULDADE DA FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO SÃO LUÍS 

 

Artigo 1º. Este Regulamento define, no âmbito dos Cursos de Licenciatura, as Atividades 

Acadêmico-científico-culturais, bem como os procedimentos a serem adotados para a atribuição 

e cômputo da carga-horária. 

Artigo 2º. Atividades Acadêmico-científico-culturais, integrantes do currículo pleno dos cursos 

de licenciatura, corresponde a 200 horas da carga horária que deve ser cumprida pelo aluno 

durante todo o curso de graduação. 

Artigo 3º. A escolha das Atividades Acadêmico-científico-culturais é de responsabilidade 

exclusiva do aluno, considerando-se que a sua finalidade é o enriquecimento do currículo pleno 

do curso, permitindo-lhe uma ampliação de seus conhecimentos e tendo como objetivo a 

formação integral do profissional. 

§ 1º A execução de Atividades Acadêmico-científico-culturais não confere crédito nem grau ao 

aluno. 

§ 2º A carga horária atribuída pela Supervisão das Atividades Acadêmico-científico-culturais ao 

final de cada período letivo constará do histórico escolar do aluno, bem como a carga horária 

transferida de outra Instituição de Ensino, para fins do § 2º do art. 2º. 

Artigo 4º.  As Atividades Acadêmico-científico-culturais, consideradas para os fins do caput do 

art. 2º, são divididas em quatro blocos: 

 Atividades científicas: elaboração de projetos científicos de pesquisas, de relatórios de 

pesquisas, de iniciação científica, de publicações na área; participação em seminários; 

encontros e conferências promovidos pela FESL ou por instituições em sua área de 

conhecimento e em outras áreas; organização de eventos acadêmicos. 

 

 Atividades socioculturais: visitas culturais, com elaboração de relatórios e supervisão 

dos professores a instituições: de caráter filantrópico; de caráter cultural e de lazer; 

públicas do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário; federais, estaduais e 

municipais; organizações não governamentais e prestadoras de serviços comunitários. 

 

 Atividades acadêmicas: participação em intercâmbio ou convênio cultural; participação 

em oficinas pedagógicas e em outras atividades de cunho educacional; monitoria; 

desenvolvimento de material didático (apostilas, slides, transparências, vídeos, entre 

outros); concursos de monografia; assistência à defesa de dissertações de mestrado e teses 

de doutorado. 

 



 Atividades diversas: participação como voluntário em atividades de caráter humanitário 

e social; cursos de graduação concluídos; participação em entidades filantrópicas, 

participação nos projetos de extensão da FESL; representação da FESL em feiras do 

Vestibular; representação da FESL em eventos culturais oficiais; participação em equipes 

esportivas. 

 

Validação e Registro das Atividades Acadêmico-científico-culturais 

 

Artigo 5º. As Atividades Acadêmico-científico-culturais, para serem reconhecidas e incorporadas 

à carga horária necessária à integralização dos Cursos de Licenciatura, deverão ser validadas pela 

Supervisão de Atividades Complementares. 

§ 1º A validação deve ser requerida pelo licenciando à Supervisão das Atividades Acadêmico-

científico-culturais por meio de formulário próprio acompanhado da cópia do certificado de 

participação, no qual sejam discriminados o conteúdo dos estudos, a duração, o período e a 

organização promotora ou realizadora ou professor responsável e carga horária cumprida. 

§ 2º Caso não seja anexada a comprovação de alguma atividade, o cômputo dessas será indeferido, 

podendo o pedido ser renovado no semestre seguinte, acompanhado da devida comprovação. 

Artigo 6º. O aluno, dentro dos prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico, deverá entregar 

as comprovações das atividades para a análise da Supervisão das Atividades Acadêmico-

científico-culturais. 

§ 1º As horas somente serão averbadas se as atividades estiverem relacionadas à área de formação 

do aluno. 

§ 2º Quando solicitado, o licenciado deverá produzir relatórios referentes a cada atividade 

desenvolvida. 

§ 3º As Atividades Acadêmico-científico-culturais serão registradas e validadas segundo sua 

natureza, conforme Anexo I. 

 

Artigo 7º. A Supervisão de Atividades Complementares poderá formular exigências para a 

atribuição de carga horária sempre que tiver dúvida acerca da pertinência de uma atividade ou de 

sua comprovação, solicitando a apresentação de novos documentos ou de esclarecimentos do 

licenciando, por escrito. 

 

Artigo 8º. Os documentos comprobatórios das atividades complementares, após aprovação do 

Supervisor de Atividades Complementares, serão encaminhados por registro no Sistema bem 

como arquivo da Secretaria de Graduação até a expedição do diploma. 

§ 1º As horas excedentes serão desenvolvidas no cômputo total da carga horária das Atividades. 

§ 2º O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pela Supervisão de Atividades 



Complementares será comunicado por escrito ao aluno, que poderá formular pedido de 

reconsideração à Coordenação Pedagógica. 

Artigo 9º. Os licenciados ingressantes nos Cursos de Licenciatura através de transferência ou 

reingresso ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida para as Atividades 

Complementares, podendo solicitar o cômputo da carga horária atribuída pela instituição de 

origens a essas atividades, observadas as seguintes condições: 

I.  A compatibilidade das Atividades Complementares estabelecidas pela instituição de origem 

com as estabelecidas neste Regulamento. 

II. A carga horária atribuída pela instituição de origem e a conferida por este Regulamento a 

atividades idênticas ou congêneres. 

Artigo 10. Os casos omissos serão desenvolvidos pela Coordenadoria e Diretoria Acadêmica. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍTICO-CULTURAIS DAS 

LICENCIATURAS 

 

Atividade Requisito Carga horária 

Projeto de iniciação 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 

do livro (texto integral) de 

autoria do aluno serão 

atribuídas 30 horas. 

Participação como ouvinte em 

seminários, encontros, palestras e 

conferências de outras áreas. 

Declaração ou Certificado da 

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 

 

Até 10 horas por trabalho 

Organização de eventos acadêmicos, 

científicos, culturais. 

Declaração da instituição ou sociedade 

responsável pelo evento 

Até 10 horas por evento 

Participação como conferencista, 

mediador ou debatedor em eventos 

acadêmicos. 

Declaração ou Certificado da instituição 

ou sociedade responsável pelo evento 

 

02 horas por evento 

Disciplinas cursadas na FESL Apresentação da declaração e aprovação 

na disciplina 

De 15 a 30 horas por disciplinas 

Disciplinas cursadas fora da FESL Apresentação do histórico escolar 

oficial ou declaração da instituição 

atestando a aprovação e o 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 

de que 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 

Participação em projetos de extensão Declaração do responsável pelo projeto 

e apresentação de relatório 

30 horas por projeto 

Realização de cursos de 

extensão/atualização/especialização 

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, 

acrescidas de 10 a 30%, em 

caso de premiação nos três 

primeiros lugares 

Assistir 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 intercâmbio, mencionando 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 da coordenação 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 

 

Jaboticabal, março de 2011. 

           

Prof.  Ms.Fabiana 

Chinalia                                                       

Coordenadora das 

AACC 
 


