LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC)
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, em seu
parecer CNE/CES 1.302/2001, estabelecem o cumprimento de 200 horas de
atividades complementares pelos alunos como parte da exigência para integralização
curricular.
De
acordo
com
essas
Diretrizes,
as
atividades
denominadas
acadêmicocientífico-culturais têm por finalidade oferecer aos acadêmicos das
Licenciaturas oportunidades de enriquecimento didático, curricular, científico e
cultural. Trata-se, pois, de um componente curricular capaz de articular as diversas
abordagens presentes no processo formativo, ampliando-o e tornando-o mais flexível.
Para o cumprimento das 200 horas de atividades complementares, o
licenciando poderá optar dentre as várias atividades citadas no quadro abaixo, por
outras que possam contribuir para a sua formação geral ou mesmo que se adequem
a(s) área(s) de interesse específico.
O licenciando deverá elaborar um MEMORIAL DESCRITIVO sobre as
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) que conterá um relato das AACC
realizadas por ele durante todo o curso. Anexo a este relato devem estar cópias dos
documentos comprobatórios destas atividades (Certificados, Atestados, etc.) , para
que as mesmas sejam apreciadas e validadas pela coordenação do Colegiado do
Curso e encaminhamento ao órgão competente da UESC, para registro em seu
Histórico Escolar.

Tabela de Aproveitamento de AACC – Atividades Acadêmico Científico Culturais
CARGA
CH MÁXIMA
ATIVIDADE
CATEGORIA
HORÁRIA
APROVEITADA
Ouvinte
Integral
Integral

Participação em
congressos,
simpósios,
workshops,
seminários, mesas
redondas,
encontros.

Apresentação de
Trabalho
Ouvinte mini-cursos

60 h

Integral

Integral

Monitoria mini-cursos

20 h

40 h

Comissão
Organizadora
Equipe de apoio
Debatedor

30 h

60 h

Curso de
atualização
Disciplinas eletivas
Palestra

30 h

Ouvinte
Palestrante

Bolsista (pesquisa,

20 h
10 h
Integral

40 h
10 h
100 h

20 h/disciplina

60 h

Integral
20 h
60 h

Integral
30 h
120 h

30 h/ trabalho

60 h

30 h

60 h

30 h

30 h

extensão, ensino)
Publicação
Estágio
extracurricular
Participação em

Direção

peça teatral ou coral Ator/atriz
da UESC
Produção de vídeo

Cantor

Participação em

Membro ou

Centro Acadêmico

Representante

ou Diretório Central

discente (no caso de

dos Estudantes ou

órgão administrativo)

de qualquer orgão
administrativo
(Colegiado,
Departamento ou
CONSEPE)

20 h
20 h
30 h
20 h

20 h
20 h
20 h
20 h

