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ORIENTAÇÕES SOBRE ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

DISCENTES (AACCs) 

 

 

As atividades acadêmico-científico-culturais (ACC) integram a estrutura curricular do Curso de 

Licenciatura em Geografia, com carga horária total de 200 (duzentas) horas, sob a forma de 

Requisito Curricular Suplementar (RCS). A carga horária mínima de 200 horas não confere crédito 

nem grau ao aluno e deverá ser cumprida ao longo do curso. Recomenda-se que o aluno se inscreva 

no segundo período do curso. 

As atividades aceitas para o cômputo da carga horária exigida são: participação em: (a) eventos 

cientificos e culturais (congressos, simpósios, oficinas, workshops, encontros, seminários, 

conferências, ciclos de debates, palestras) e exposições orientadas/monitoradas e museus ou 

instituições similares: (b) defesas de teses e dissertações na UFRJ ou externas; (c) atividades de 

monitoria; (d) estágios de pesquisa; (e) organização de eventos científico-culturais; (f) cursos extra-

curriculares avulsos ou seriados; (g) publicações científicas; (h) atividades de extensão; (i) atividades 

docentes e tutoriais; (j) trabalhos orientados de campo (incluindo visitas técnicas) não curriculares; 

todos abarcando temáticas concernentes ao Ensino, à Geografia, ou às ciências, artes e cultura de modo 

geral. 

 

Dados do Requisito Curricular Suplementar 

Código Nome Carga Horária 

IGGX08 Atividades Acad Cient 

Culturais 

200 horas 

 

Características do Requisito Curricular Suplementar 

- As Atividades ACC podem ser realizadas fora do horário regular das aulas, inclusive durante as férias 

escolares, desde que sejam respeitados os procedimentos estabelecidos no regulamento. Durante o 

RCS o aluno deverá realizar atividades acadêmico científico-culturais em, no mínimo, três categorias. 

A distribuição de atividades acadêmico-científico-culturais por categoria e o número de horas 

equivalente encontram-se na Ficha de Avaliação. 
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- Para o cômputo das atividades AACC, o aluno deverá entregar um pedido de avaliação e uma ficha 

de avaliação, acompanhados das cópias de comprovantes das participações à Secretaria de Graduação. 

- A homologação do cumprimento de atividades ACC será efetivada mediante análise da ficha de 

registro da atividade composta de relatório, em formulário específico, e do respectivo comprovante. 

As atividades que não representarem aproveitamento satisfatório, de acordo com critérios definidos 

pela coordenação, não serão computadas. 

- Toda a documentação apresentada pelos alunos permanecerá arquivada na Secretaria de Graduação, 

em arquivo exclusivo, até a data em que o crédito do RCS seja registrado no Boletim Escolar. Logo 

após, a documentação será arquivada na pasta geral do aluno até o ato da colação de grau. 

- Os alunos que ingressarem no curso por meio de transferência estão sujeitos ao cumprimento de carga 

horária total das atividades acadêmico-científico-culturais podendo solicitar à Coordenação do Curso 

o cômputo de parte da carga horária atribuída pela instituição de origem. O limite máximo de dispensa 

é de 100 (cem) horas. 

- Os ingressos que comprovam as atividades de visitação a exposições, amostras de arte e cultura, a 

acervos museológicos e arquivísticos devem ser certificados pelo professor proponente ou não serão 

computados. 

- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico do 

curso. 

 

PROCEDIMENTOS: 

 

1 – Completar a carga horária mínima de 200 horas. 

2 - Entregar à Secretaria de Graduação: 

a) o pedido de avaliação acompanhado das cópias dos documentos comprobatórios, 

devidamente ordenadas e numeradas segundo o código da atividade. É indispensável agrupar 

juntos na lista os certificados e declarações pertencentes a um mesmo grupo de atividades. 

b) uma (01) via da ficha de avaliação com quantidade de participações por código de 

atividade. 

 


