
 

AACC - ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO CULTURAIS 

 

1 INFORMAÇÕES INICIAIS 

As Atividades Acadêmico-Científico Culturais (AACC) fazem parte da grade curricular, sendo necessárias 40h para 

conclusão. 

“As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade (...) As atividades complementares 

se constituem componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que 

se confundam com o estágio supervisionado.” 

São, portanto, atividades que podem abranger um enriquecedor leque de práticas complementares às aulas incluindo 

palestras, visitas, leituras e estudos dirigidos, peças teatrais, semanas e atividades culturais, filmes, cursos de 

extensão, etc. Trata-se, pois, de uma fabulosa complementação às atividades didático- pedagógicas comuns 

desenvolvidas em sala de aula, relacionadas à ampliação da formação acadêmica, profissional e social do aluno. 

Serão consideradas atividades complementares as que o aluno possa vir a desenvolver dentro e fora da universidade, 

nos dias e horários diversos, desde que não sejam sobrepostas aos seus horários normais de aula. Evidentemente, 

devem ser atividades voltadas à sua área profissional ou diretamente relacionadas à complementação de sua formação 

geral e, necessariamente, pertinentes ao seu curso. 

 

2 TIPOS DE ATIVIDADES 

a) Atividades de Extensão à Comunidade 

São atividades que visam à integração do aluno e da Instituição com a comunidade em questões ligadas à cidadania, 

saúde, educação. São consideradas Atividades de Extensão à Comunidade, entre outras; cursos oferecidos pela Fatec, 

participação voluntária em projetos que beneficiam a comunidade, atendimentos extracurriculares nos serviços 

oferecidos (Projetos, Empresa Jr., etc.). 

 

b) Atividades Culturais e Esportivas 

São atividades que visam ao desenvolvimento do aluno inserindo-o em sua cultura e desenvolvendo sua participação 

social. As atividades culturais e esportivas abrangem participações em exposições, feiras, eventos cinematográficos, 

peças teatrais, coral, competições esportivas, etc. 

 

c) Atividades de Estudo e Pesquisa 

São atividades de estudo e pesquisa a autoria ou coautoria de trabalhos apresentados em eventos científicos, 

publicações, relatórios de pesquisa, Iniciação Científica, participação em seminários, simpósios e congressos, grupos 

de estudo e exercícios on-line. 

 

d) Atividades Extracâmpus 

As atividades desenvolvidas fora da Fatec abrangem cursos, palestras, conferências, workshops, visitas ligadas à área 

de abrangência do curso, ou qualquer outra atividade de cunho pedagógico, definidas pelo coordenador do curso que 

sejam de interesse do aluno. 

 

e) Atividades Internas 

São atividades como palestras, seminários, conferências, cursos, semanas, jornadas, encontros, feiras, simpósios, 

congressos, workshops. 

 

3 CÔMPUTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO CULTURAIS        (AACC) 

a) As Atividades complementares deverão ser realizadas conforme orientações estabelecidas. 

b) Em caso de dúvidas ou de atividade não prevista, o Coordenador de AACC decidirá quantas e qual delas cada aluno 

deverá fazer. 

c) A forma de comprovação será por meio de relatórios, certificados, impressos, fotos, atestados, etc. 

d) O aluno que não entregar o relatório até a data solicitada, estará reprovado (no mínimo 40 horas). 

e) Apenas poderão ser computadas as atividades realizadas no semestre letivo, respeitados os limites do calendário 

escolar. 

f) O aluno que não comprovar as 40 horas de AACC no semestre letivo ou não entregar a Ficha até a data prevista, 

deverá dar prosseguimento no(s) semestre(s) seguinte(s), ou seja, ao longo de todo o curso, até integralizar o total de 

horas (40). 



 

g) Os trabalhos referentes a resumos/análises deverão ser manuscritos, e os projetos poderão 

ser digitados. 

 

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS ÀS ATIVIDADES 

 

Atividades Carga Horária Comprovação 

Jornadas, eventos locais, 

seminários. 

4h por palestra Certificado 

Congressos. Simpósios 6h Certificado 

Leitura de livros, revistas 

técnicas, publicações 

especializadas 

2h (no caso de livros, no 

máximo 2 livros no semestre) 
Resumo 

Teatro, filmes 2h por atividade (filme 

máximo 2 filmes no semestre) 

– Resumo 

Visitas técnicas 6h Declaração/carta 

descritivo da visita 

de apresentação e 

Cursos livres 2h Certificado 

Cursos 

formação 

na área de 5h Certificado 

Atividades assistenciais. 

Trote Solidário 

5h por atividade 

(máximo 10 horas) 

Relato da experiência pessoal 

Organização de eventos 

(Lançamento de 

produtos / Empreendedor 

por um dia) e monitoria 

10h por evento Descrição da participação no evento juntamente 

com lista de presença fornecida pela comissão 

organizadora 

Participação em Grupos de 

Trabalho (GT´s) 
8h Descrição das atividades do GT e lista de 

participação enviada pelo coordenador do GT 

ao coordenador de AACC 

Competição esportiva 

(espectador) 

1h Foto e breve descrição da competição 

esportiva 

Competição esportiva 

(participante) 

2h por atividade Foto e breve descrição da competição 

esportiva 

Divulgação Fatec 2h por mídia social Print da tela 

Divulgação da Fatec in 

loco 

4h Foto 

Doação de Sangue 10h (máximo 2 doações) Comprovante de doação 

Cadastro como doador 

de medula 

4h Cópia do cadastro como doador de medula 

Desafio aluno Fatec 10h por aluno (máximo de dois 

alunos)  

Inscrição e comprovante de 

pagamento/isenção 

Desafio proposto por A critério do professor de A combinar 

alunos   AACC, ou coordenação do curso  
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