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COMUNICADO N" 170/2014

Assunto; Diretrizes para realização de AACC (Atividades Acadêmico-Científico-Culturais)
para os alunos do curso de Licenciatura em IVIatemática do IFSP - Câmpus BirtguI, que ingressaram
a partir de 2013

Comunicamos aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFSP - Câmpus Birigui, que
ingressaram a partir de 2013, as diretrizes para realização das 200 horas de atividades acadêmicocientífico-culturais que devem ser realizadas durante os 4 anos do curso.
Não é possível solicitar aproveitamento de atividades realizadas antes da matricula no curso.
As atividades poderão assumir as mais variadas formas e cargas horárias: cursos de extensão,
mini-cursos, capacitações, palestras, oficinas, seminários, fóruns de debate, discussão e apresentação de
trabalhos coletivos e individuais, exposições culturais, teatro, cinema, campanhas etc., sempre
acompanhadas de certificado, atestado ou comprovante, que contenha a carga horária.
Quando o certificado, atestado ou comprovante não apresentar a carga horária, anexar a
programação do evento.
A validação da participação em eventos dar-se-á também por certificado. Caso se trate de
apresentação de trabalho com publicação em anais, deverão também fornecer cópia da publicação.
Caso seja oferecido algum evento no Câmpus que não tenha certificação, poderá ser utilizado o
modelo de atestado que se encontra no ANEXO I deste comunicado.
O aluno deverá realizar as AACC ao longo do curso, sendo que deverão ser cumpridas no máximo
35% das horas totais (70 horas) para cada modalidade; científica, acadêmica e cultural.
A partir do sétimo semestre do curso, o aluno deverá apresentar á coordenação as fichas de
contabilização das horas (ANEXO II), uma para cada tipo de atividade, com certificados, atestados ou
comprovantes anexados.
Na tabela abaixo seguem os exemplos de atividades, separadas por tipo. Caso alguma atividade
realizada não se enquadre na tabela, consultar a coordenação do curso.

Carga horária

Acadêmicas

Cursos de Extensão, Mini-cursos, Palestras, Capacitações, Oficinas,
Seminários, Fóruns de Debate

comprovada
comprovada

Participação no PIBID

Semana das Áreas e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

comprovada

comprovada (até 20 horas)

Participação no Centro Acadêmico

Carga horária

Científicas

Participação em Eventos Científicos sem Apresentação de Trabalhos

comprovada

Participação em Eventos Científicos com Apresentação de Trabalhos

comprovada + 6 horas

Iniciação Científica com Bolsa (duração de 1 ano)

70 horas (comprovada)

Iniciação Científica Voluntária (duração de 1 ano)

70 horas (comprovada)

Carga horária

Culturais

Exposições Culturais

comprovada

Teatro

comprovada

Cinema

comprovada

Campanhas

comprovada

Eventos de música e dança

comprovada

comprovada
Prestação de Serviço à Comunidade
Essas diretrizes foram estabelecidas e aprovadas pelo Colegiado do Curso em 25 de junho de 2014.
Casos aqui não mencionados devem ser apresentados ao Coordenador do Curso para que este
encaminhe ao Colegiado para discussão e solução.
Birigui, 01 de agosto de 2014.
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ANEXO I-ATESTADO
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ANEXO II - FICHA DE REGISTRO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC)
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
PRONTUÁRIO:

NOME:

TIPO DA ATIVIDADE: () Acadêmica

( ) Científica

( ) Cultural

Entregar em ordem cronológica, a partir do 7° semestre, com as atividades TODAS CUMPRIDAS, totalizando, no mínimo, 200 horas.

Entregar cópia do certificado (atestado/comprovante) autenticado ou acompanhado do original (item imprescindível).
Serão contabilizadas no máximo 70 horas de cada tipo de atividade e o aluno deve, necessariamente, entregar em 3 fichas separadas.
ATIVIDADE

DATA:

SEMESTRE/ANO

ASSINATURA DO ALUNO:

CARGA HORÁRIA

