
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
AACC- ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICAS E CULTURAIS 

 
a) Eventos Científicos: 
 
Serão considerados como atividades complementares (AACC) desenvolvidas em eventos 
científicos os seguintes itens:  

 Participação em semanas de estudo, workshop, simpósios ou congressos locais ou 
regionais (2 horas/dia); 

 Participação em workshop, Feiras, simpósios ou congressos Nacionais e Internacionais 
(4 horas /dia);  

 Realização de Mini-cursos (serão considerados como mini-cursos, cursos realizados 
com carga horária mínima de 4 horas e máxima de 20 horas).  

 Apresentação de trabalhos científicos em congressos. Para esta atividade serão 
atribuídas horas para aproveitamento na disciplina AACC, somente para os três 
primeiros autores do trabalho, obedecendo a seguinte ordem: primeiro autor, 2 horas 
atividades; segundo autor, 2 horas atividades e terceiro autor, uma hora atividade. Para 
os demais autores não serão atribuídas horas atividades na disciplina AACC.  

 Participação em palestras como membro ouvinte (carga horária máxima por palestra 4 
horas atividades). Os aproveitamentos da carga horária de palestras assistidas não 
poderão sobrepor com o período (carga horária) do evento científico realizado.  

 
b) Visitas programadas e/ou monitoradas. Serão aceitas visitas programas em Instituições 

Públicas e Privadas que atuem na área de informática. Carga horária máxima de 4 horas 
atividades por visita (total de 8 horas atividades por semestre).  

  
c) Participação em Projeto de Extensão:  

•  Carga horária máxima 40 horas atividades semestre 
•  Para a participação de alunos em projetos de extensão o acadêmico deverá comprovar 

as atividades desenvolvidas ao longo do semestre 
•  O aluno que participa de projetos de extensão universitária ao final de sua participação 

ou execução do projeto, deverá apresentar declaração de conclusão. 
 
d) Participação em Projetos de Iniciação Científica:  

•  Carga horária máxima 40 horas atividades semestre 
•  Será aceito para fins de contabilização de carga horária na disciplina AACC  alunos que 

efetuarem estágios de Iniciação Científica com temas relacionados à área de 
informática. 

 
e) Cursos de Extensão Universitária:  

•  Os Cursos de extensão universitária serão considerados para fins de aproveitamento de 
carga horária na disciplina AACC.  

•  O acadêmico deverá comprovar a sua participação no evento, apresentando certificado 
ou declaração de freqüência no Curso.  

•  Carga horária máxima 40 horas/semestre 
 

f) Outros: 
 Participação efetiva em grupo de estudo e desenvolvimento:  20 hs por semestre 
 Monitoria: Cada 4 horas de monitoria dada equivalem 1 hora de AACC. 
 Aplicação de curso/mini-curso extra: igual ao número de horas do curso. 
 Leitura de livros não didáticos/acadêmicos: será analisado pelo conselho de curso.  
 Doação de Sangue – 2 horas 
 Doação de agasalhos, alimentos, brinquedos, etc... : 1 hora por unidade 
 Outros : irá para análise do conselho de curso. 

 

COMO PROCEDER: Montar uma pasta com a sua documentação, dividida por semestre, e 
apresentar ao professor responsável. 


