AACCs Curso de Administração

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da Universidade e a
Resolução 82/2004, as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACCs) são
consideradas atividades curriculares que envolvem ensino, pesquisa e
extensão. Têm como objetivo ampliar as possibilidades de formação e
contribuir para a autonomia do acadêmico na construção de seu percurso de
formação, respeitando o perfil profissional pretendido por cada curso. Assim, o
Eixo Geral deverá contemplar 36 horas/aula e o Eixo Específico prever, no
mínimo, 144 horas-aula de AACCs.
No Curso de Administração da FURB, o acadêmico deverá comprovar,
até o término do curso, uma carga horária de 270 (duzentos e setenta) horas
de AACCs.
De acordo com o quadro de pontuação das AACCs/anexo II da
Resolução 82/2004, a pontuação máxima do total da carga horária
estabelecida deve estar de acordo com os critérios apresentados a seguir:

ANEXO II da Resolução 82/2004
Atividade
I - Atividades de Pesquisa:
- participação em programas ou projetos oficiais como bolsista ou voluntário.
II - Atividades de Extensão:
- participação, com atuação, em programas e/ou atividades de extensão,
conforme definido na Política de Extensão da Universidade Regional de
Blumenau;
- participação, com apresentação de trabalho(s), em seminários, congressos,
simpósios, palestras, conferências e similares;
- participação, como ouvinte,
em seminários, congressos, simpósios,
palestras, conferências e similares;
- participação em Semanas Acadêmicas promovidas por Instituições de
Ensino Superior – IES;
- participação em grupos de estudo, sob a supervisão de professores.
III - Disciplinas cursadas inter e intra cursos em diferentes níveis de ensino, como,
por exemplo, em cursos seqüenciais, tecnólogos, graduação, especialização lato
sensu e strictu sensu.
IV – Publicação de trabalhos científicos:
- artigos;
- resenhas;
- resumos.
V - Atividades comunitárias.
VI – Estágios curriculares não obrigatórios.
VII – Monitorias.
VIII- Visitas técnicas e viagens de estudo não vinculadas à matriz curricular.
IX - Outras atividades definidas pelo Colegiado de curso.

Pontuação máxima
75% do total da
carga horária
estabelecida no
PPC do curso

75%

75%
75%

50%
50%
50%
50%
50%

No Curso de Administração da FURB, o o número de horas válidas por
atividade e o número máximo de horas que podem ser aproveitadas, estão
apresentadas no quadro a seguir.
Limite de horas a
serem
consideradas
60h.

Atividade desenvolvida

Horas válidas

Participação em eventos acadêmicos, científicos e
profissionais: cursos, seminários, simpósios, congressos,
painéis, conferências, palestras e outros
Realização de estágio não obrigatório na área de
formação
Cursos de língua estrangeira, em caráter extracurricular,
realizados em estabelecimentos oficialmente
reconhecidos
Atividades de monitoria realizadas junto a cursos da
FURB, orientados por professores da FURB.
Viagens técnicas de estudo e de intercâmbio cultural,
previamente autorizado pela Coordenação do curso

1 hora de atividade
desenvolvida = 1 hora de
AACCs
6 meses de atividade =
20 horas de AACCs
4 horas de curso = 1 hora
de AACCs
3 horas de atividade = 1
hora de AACCs
4 horas de AACCs para
cada dia de estudo

20h.

Participação em projetos e programas de pesquisa,
atividades de iniciação científica, orientados por docentes
da FURB
Apresentação de trabalhos ou artigos em eventos
acadêmicos ou científicos
Publicação de artigos ou estudos em periódicos
científicos, livro, capítulo de livro e/ou anais de
congresso, como autor ou co-autor
Disciplina de outros cursos superiores não aproveitada
como crédito acadêmico/curricular no curso aprovado
pela coordenação
Participação em projetos voluntários ou atividades de
extensão universitária promovidas pela FURB

2 horas de atividade = 1
hora de AACCs

30h.

4 horas de AACCs por
apresentação
4 horas de AACCs por
artigo

30h.

Total da carga horária da
disciplina

72h.

2 horas de atividade = 1
hora de AACCs

20h.

Participação em projetos voluntários ou atividades
desenvolvidas pelo curso.

2 horas de atividade = 1
hora de AACCs

60 h.

40h.
20h.

60h.

30h.

As atividades não previstas neste PPC e requeridas pelos acadêmicos
devem ser analisadas e pontuadas pelo Colegiado do Curso.

