AACCs de Ciências Econômicas
As AACCs são definidas como atividades curriculares que envolvem o
ensino, a pesquisa e a extensão, com o objetivo de ampliar as possibilidades
de formação e contribuir para a autonomia do acadêmico quanto às suas
expectativas, respeitando o perfil profissional pretendido pelo projeto do curso.
As AACCs se apresentam, também, como alternativa de flexibilização
curricular, abrindo a possibilidade, inclusive, de o aluno realizar disciplinas fora
de seu curso.
O PPP do Curso de Economia propõe a carga horária de 324 h/a para
as Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais, das quais 36 h/aula no
âmbito do Eixo Geral da FURB e 288h/aula vinculadas ao contexto do Eixo
Específico do curso. Estas atividades poderão ser cumpridas pelos alunos a
qualquer tempo ao longo do curso, inclusive em período de férias acadêmicas,
e desde o seu primeiro semestre de matrícula. Seu limite é, tão somente, o de
respeitar as determinações da Resolução Nº 82/2004, de 07 de dezembro de
2004.
A convalidação segue a tabela a seguir

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

HORAS VÁLIDAS

MÁXIMO
DE
PONTOS

I Atividade de Pesquisa: participação em programas ou
projetos oficiais como bolsista ou voluntário

1 hora de atividade =
4 horas de AACCs

243 h.
(75%)

II-1 Atividade de Extensão
Participação em eventos acadêmicos, científicos e
profissionais: cursos, seminários, simpósios,
congressos, painéis, conferências, palestras, oficinas e
outros, na área de formação e com oferta externa.

1 hora de atividade
desenvolvida = 2
horas de AACCs

243 h.
(75%)

II-2 Atividade de Extensão
Participação em eventos acadêmicos e científicos:
cursos, seminários, simpósios, congressos, painéis,
conferências, palestras, oficinas e outros, com oferta
interna

1 hora de atividade
desenvolvida = 4
horas de AACCs

243 h.
(75%)

II-3 Atividades de Extensão
Apresentação de trabalhos ou artigos em eventos
acadêmicos ou científicos.

10 horas de AACCs
por apresentação.

243 h.
(75%)

III Disciplinas cursadas inter e intra cursos em
diferentes níveis de ensino, como, por exemplo, em
cursos seqüenciais, de idioma estrangeiro, tecnólogos,
graduação, especialização lato sensu e strictu sensu.

1 horas de curso = 1
hora de AACCs

162 h.
(50%)

IV Publicação de trabalho científico (artigos, resenhas
resumos)

20 horas de AACCs
por artigo

243 h.
(75%)

V-1 Participação em projetos voluntários ou atividades
de extensão universitária promovidas pela FURB.

1 hora de atividade =
2 horas de AACCs

162 h.
(50%)

V-2 Participação em projetos voluntários ou atividades
de extensão universitária promovidas pelo CCSA.

1 hora de atividade =
6 horas de AACCs

162h.
(50%)

VI Estágio curricular não obrigatório

Cada mês de
atividade = 15 horas
de AACCs

162 h.
(50%)

VII Atividade de monitoria.

1 hora de atividade =
1 hora de AACCs

162 h.
(50%)

VIII Visitas técnicas e viagens de estudo não
vinculadas á matriz curricular.

10 horas de AACCs
para cada dia de
atividade

162 h.
(50%)

Definidas pelo
Colegiado

162h.
(50%)

IX Outras atividades (aprovadas pelo Colegiado de
Economia).

