Requerimento de registro e tabela de pontos das Atividades
Acadêmico-Científico-Culturais (AACCs)

CÓDIGO

ATIVIDADE

PONTUAÇÃO

1

Participante de projeto de iniciação cientifica (com ou
sem bolsa, 20 h semanais)

30/semestre

2

Participante de projeto ou atividades de extensão
(com ou sem bolsa, 20 h semanais)

3

Monitor de disciplina (com ou sem bolsa, 20 h
semanais)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Publicação de resumos em Anais de eventos
científicos
Publicação de trabalhos completos em Anais de
eventos científicos
Publicação em periódico, aceito ou publicado
Participação em Congressos ou Simpósios na
área de graduação ou afins.
Apresentação de painel em Congressos ou
Simpósios na área de graduação ou afins
Comunicação oral em Congressos ou Simpósios
na área de graduação ou afins
Participação como ouvinte em palestras na área
de graduação ou afins
Participação como ministrante em palestras na
área de graduação ou afins
Ministrante de cursos e oficinas na área de
graduação ou afins
Participante de cursos na área de graduação ou
afins, incluindo tutoria

14

Participação em cursos de línguas estrangeira ou
LIBRAS

15

Participação em Órgãos Colegiados

16
17

Organização de eventos acadêmicos ou científico
ou cultural
Participação, como voluntário, em projetos sociais
desenvolvidos em setores públicos e privados

18

Participação em eventos acadêmicos

19

Proficiência em línguas

20

Doação de sangue

21

Participação feiras técnicas

30/semestre

30/semestre

TIPO DE COMPROVANTE
Relatório das atividades
cadastrado na respectiva PróReitoria
Relatório das atividades
cadastrado na respectiva PróReitoria
Relatório das atividades
cadastrado na respectiva PróReitoria

LIMITE
TOTAL

120

120

120

10/atividade

Certificado de publicação

40

20/atividade

Certificado de publicação

80

30/atividade

Cópia da publicação ou Carta de
aceite

90

10/atividade

Certificado

60

10/painel

Certificado

40

20/atividade

Certificado

80

05 cada

Certificado ou Atestado do
palestrante

50

20 cada

Certificado ou Atestado

60

20 cada

Certificado ou Atestado

60

CHT*

Certificado ou Atestado

100

Certificado do curso ou atestado do
professor particular diplomado
na área do idioma

80

20/semestre
10/portaria

Portaria

40

30/atividade

Atestado da Comissão
Organizadora

60

CHT

Certificado e Relatório

120

10/atividade

Certificado ou Atestado

40

Certificado

50

Comprovante de doação

100

Crachá da feira

40

50/língua
20/atividade
5 (visitante)
10 (expositor)

22

Atividade laboral na área

23

Participação como membro em ONGs ou
Instituições Filantrópicas

24

Participação em Associações Estudantis (DCE,
Centros Acadêmicos)

25

Participação em eventos esportivos (como atleta)

26

Estágios não obrigatórios (que não estejam
contemplados nos itens 1, 2 e 3).

27

Participação em eventos culturais (teatro, danças,
concerto, museus, exposição de artes, etc.)

28
29

30

30/semestre

5/participação Certificado ou Atestado

Certificado de participação

20

20/atividade

Relatório com atividades
vinculadas a área de formação

80

5 ouvinte
10
participante

Ingresso/certificado

40

20/atividade

Declaração do coordenador ou
líder do grupo

40

5/atividade

Atestado de participação
fornecido pelo respectivo curso.

20

2/atividade

Atestado de participação
fornecido pelo respectivo curso.

20

31

*

32

Intercâmbio em Universidade/Instituição
estrangeira conveniada com a UFSC.
Obs.: carga horária validada de acordo com o
certificado

*

Realização de disciplina (s) em curso superior, não
prevista (s) no currículo do respectivo curso, com a
devida aprovação, e não validada na UFSC.

34

Participação como mesário em eleições
Reitoria/TSE/TRE

35

Outros**

10/disciplina

8/eleição

Comprovado com apresentação
de relatório certificado no local do
intercâmbio e aprovado pelo
coordenador do curso de
graduação.
Comprovado com apresentação
de relatório certificado no local do
intercâmbio e aprovado pelo
coordenador do curso de
graduação.

Declaração/certificado

40

Limite máximo
20/atividade

Semestre

Data de início:

Data de término:

Data de
protocolo

150

50

Período em que a atividade foi realizada

Assinatura aluno

100

Histórico escolar + histórico com
as validações realizadas

40

* CHT = carga horária total do curso
** Fica a cargo da comissão definir e aceitar a atividade

Data

20
40

5/evento

Participação em grupos de estudo com orientação
docente (não se aplica ao item 1)
Participação como ouvinte de Bancas de defesa
de dissertação de mestrado e tese de doutorado em
Engenharia Têxtil ou em áreas afins.
Participação como ouvinte em apresentação de
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de
Engenharia Têxtil ou em áreas afins

120

Como membro dirigente em
Associações de Estudantes/Ata
da posse

10/atividade

Intercâmbio em Universidade/Instituição brasileira
conveniada com a UFSC (mobilidade acadêmica)
Obs.: carga horária validada de acordo com o
certificado

33

Carteira de trabalho ou contrato
de trabalho

Assinatura responsável

Parecer da coordenação de curso

Pontuação

Carga Horária

Data

Assinatura coordenação

