
 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE BLUMENAU 
Colegiado do Curso de Graduação em Licenciatura em Matemática 

 
 
 
REGULAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA RELATIVA AO 
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO CENTRO DE 
BLUMENAU 

 
 

I – Das finalidades 
 
Art. 1º. As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC), conforme orientações das 
Resoluções 02/2015-CP/CNE e 03/2003-CES/CNE, constituem parte integrante do currículo do 
curso de graduação em Licenciatura em Matemática do Centro de Blumenau da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC). 
 
§ 1º. As AACC serão desenvolvidas durante o período em que o estudante estiver regularmente 
matriculado no curso, sendo componente curricular obrigatório para a conclusão do mesmo. 
 
§ 2º. Caberá ao estudante participar de AACC que privilegiem a construção de comportamentos 
sociais, humanos, culturais e profissionais. Tais atividades são adicionais às demais atividades 
acadêmicas e devem contemplar as orientações descritas neste Regulamento.  
 
Art. 2º. As AACC têm por objetivo motivar os estudantes às atividades acadêmicas ou práticas 
profissionais, atender demandas sociais específicas e estimular o interesse científico-cultural do 
estudante.  
 

II – Do local e da realização 
 

Art. 3º. As AACC podem ser desenvolvidas na própria UFSC ou em organizações públicas e 
privadas, que propiciem a complementação da formação do estudante, assegurando o alcance dos 
objetivos previstos nos Artigos 1º e 2º deste Regulamento.  
 
Parágrafo único. A participação dos estudantes em AACC não abona falta em outras disciplinas. 
 

III – Das atribuições 
 

SEÇÃO I – Da coordenação de curso 
 
Art. 4º. À Coordenação de Curso compete:  
 

I. Supervisionar o desenvolvimento das AACC;  
II. Fomentar ações que englobem AACC no âmbito do curso de Licenciatura em 

Matemática e indicar professores para coordená-las;  
III. Propiciar condições para o processo de avaliação e acompanhamento das AACC; 



IV. Definir, ouvido o Colegiado de Curso, procedimentos de avaliação, revisão e 
pontuação das AACC em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso de 
Licenciatura em Matemática da UFSC Blumenau; 

V. Orientar o estudante quanto à pontuação e aos procedimentos relativos às AACC. 
 

SEÇÃO II – Da coordenação de AACC 
 
Art. 5º. A Coordenação de AACC é de responsabilidade da Subcoordenação do Curso. 
 
Art. 6º. À Coordenação de AACC compete:  
 

I. Orientar o estudante quanto à pontuação e aos procedimentos relativos às AACC; 
II. Fixar e divulgar locais, datas e horários para atendimento aos estudantes, quanto ao 

recebimento da documentação. O cronograma deverá ser publicado na primeira 
semana de aula e as datas para recebimento da documentação devem ser fixadas 
preferencialmente ao longo dos primeiros 30 (trinta) dias letivos de cada semestre; 

III. Avaliar e pontuar as AACC desenvolvidas pelo estudante, de acordo com os critérios 
estabelecidos, levando em consideração a documentação devidamente apresentada; 

IV. Encaminhar os resultados de avaliação das AACC para ciência da Coordenação do 
Curso;  

V. Encaminhar os documentos entregues pelos estudantes à Secretaria de Curso para que 
esta realize os procedimentos necessários ao arquivamento e registro no Sistema de 
Controle Acadêmico da Graduação (CAGR);  

VI. Informar aos estudantes quanto a aprovação ou não de suas AACC.  
 

SEÇÃO III – Do colegiado de curso 
 
Art. 7º. Ao Colegiado de Curso compete: 
 

I. Propor à Coordenação de Curso procedimentos de avaliação, revisão e pontuação das 
AACC em consonância com o Projeto Pedagógico Curricular do Curso de 
Licenciatura em Matemática da UFSC Blumenau; 

II. Colaborar, quando solicitado pela Coordenação de AACC, com o processo de 
avaliação e pontuação das AACC desenvolvidas pelos estudantes. 

 
SEÇÃO IV – Da secretaria de curso 

 
Art. 8º. À Secretaria de Curso compete: 
 

I. Orientar o estudante quanto à pontuação e aos procedimentos relativos às AACC;  
II. Receber e autenticar a documentação comprobatória das AACC apresentadas pelo 

estudante, levando em consideração este Regulamento e o cronograma proposto pela 
Coordenação de AACC; 

III. Arquivar os documentos entregues pelos estudantes por pelo menos 60 (sessenta) dias 
corridos após a colação de grau dos mesmos;  

IV. Solicitar o registro das AACC desenvolvidas pelo estudante no Sistema de Controle 
Acadêmico da Graduação (CAGR) junto à Secretaria Acadêmica, observando os 
procedimentos administrativos inerentes a esta atribuição.  

 
SEÇÃO V – Do estudante 

 
Art. 9º. Ao estudante da UFSC Blumenau, regularmente matriculado no curso de graduação em 
Licenciatura em Matemática, compete:  
 

I. Informar-se sobre o Regulamento e as atividades oferecidas dentro ou fora da UFSC 
que propiciem pontuações para as AACC; 



II. Inscrever-se e participar efetivamente das atividades;  
III. Providenciar a documentação comprobatória, relativa a sua efetiva participação nas 

atividades realizadas;  
IV. Solicitar a avaliação em AACC, conforme prevê este Regulamento;  
V. Entregar o formulário de Pedido de Validação das AACC (constante no Anexo 2), 

devidamente preenchido, e a documentação necessária para a pontuação e a avaliação 
das mesmas, até a data limite estabelecida no cronograma proposto pela Coordenação 
de AACC; 

VI. Arquivar a documentação comprobatória das AACC e apresentá-la sempre que 
solicitado;  

VII. Retirar a documentação apresentada junto à Secretaria de Curso a partir do registro de 
sua aprovação no CAGR e até 60 (sessenta) dias corridos após o acontecimento de 
sua colação de grau.  
 

§ 1º. A documentação a ser apresentada deverá ser devidamente legitimada pela Instituição 
emitente, contendo carimbo e assinatura, bem como a forma de avaliação e especificação de carga 
horária, período de execução e descrição da atividade desenvolvida pelo estudante.  
 
§ 2º. A documentação não retirada no prazo estabelecido neste Regulamento será destruída. 
 
§ 3º. O estudante que configurar como Abandono de Curso terá toda a documentação referente às 
AACC descartada ao fim do semestre que se identificar tal estado. 
 

IV – Do processo de entrega da documentação 
 
Art. 10º. O estudante deverá protocolar junto à Secretaria de Curso a entrega da documentação 
comprobatória para avaliação de suas atividades. 
 
§ 1º. A entrega da documentação por parte do estudante deverá respeitar o cronograma 
estabelecido pela Coordenação de AACC. 
 
§ 2º. O estudante deverá entregar uma cópia de cada documento e apresentar a versão original para 
autenticação por parte da Secretaria de Curso. 
 
Art. 11º. O estudante poderá entregar a documentação de forma parcial, uma vez a cada semestre, 
para análise e acompanhamento semestral de pontuação por parte da Coordenação de AACC. 
 
Parágrafo único. O estudante poderá entregar a documentação para validação de AACC a partir 
do momento que estiver matriculado em seu quinto semestre no curso de Licenciatura em 
Matemática ou quando tiver cursado, com aprovação, o equivalente a 80 (oitenta) créditos em 
disciplinas. 
 
Art. 12º. Não serão aceitas disciplinas optativas ou disciplinas curriculares de outros cursos em 
AACC. 
 
Art. 13º. Não haverá dispensa ou validação de aproveitamento de AACC de outros cursos de 
graduação. 
 
Art. 14º. O estudante formando que não puder comprovar a pontuação exigida até a data proposta 
em cronograma para a entrega semestral da documentação de AACC, deverá contatar a 
Coordenação de AACC, em caráter de urgência, assim que tiver como comprovar a pontuação 
requisitada em Regulamento. Este procedimento deverá ocorrer antes da finalização do semestre 
letivo em consonância com o Calendário Acadêmico da instituição. 
 

V – Da avaliação das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 
 



Art. 15º. Na avaliação das AACC, desenvolvidas pelo estudante, são considerados:  
 
I. A compatibilidade e a relevância das atividades desenvolvidas, de acordo com o 

Regulamento;  
II. O total de horas dedicadas às atividades. 

 
§ 1º. Somente será considerada, para efeito de pontuação, a participação em atividades 
desenvolvidas a partir do ingresso do estudante no curso de Licenciatura em Matemática da UFSC 
Blumenau. 
 
§ 2º. O estudante deverá realizar suas atividades de forma heterogênea, comprovando experiências 
em atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura ou representação em colegiados que ampliem 
sua formação profissional e pessoal como um todo.  
 
Art. 16º. Poderão ser validados como AACC quaisquer dos itens que se adequam à Tabela de 
Pontuação no Anexo 1. 
 
Parágrafo único. O Estágio Curricular Obrigatório e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
não poderão ser pontuados em AACC, por possuírem carga horária e registro de nota próprios. 
 
Art. 17º. A avaliação e o registro das AACC deverão ser finalizados até a data limite para 
lançamento de notas no CAGR estabelecida para o semestre corrente no Calendário Acadêmico da 
instituição. 
 
§ 1º. Baseada na documentação entregue, a Coordenação de AACC deverá analisar as atividades 
apresentadas, registrar as pontuações referentes e arquivar todos os documentos junto à Secretaria 
de Curso. 
 
§ 2º. A Coordenação de AACC deverá informar aos estudantes que entregarem documentos 
referentes às AACC, a cada semestre, as pontuações acumuladas que forem registradas. Após a 
aprovação e registro no sistema CAGR, este aviso será dado uma única vez.  
 
§ 3º. Quando o estudante completar o número mínimo de pontos exigidos para aprovação em 
AACC (atendendo também aos limites superiores propostos neste Regulamento), o mesmo será 
considerado aprovado.  
 
§ 4º. Cada comprovante de atividade deverá ser entregue uma única vez ao longo do processo 
avaliativo.  
 

VI – Da pontuação 
 
Art. 18º. As AACC serão avaliadas, segundo a carga horária ou por participação efetiva nas 
atividades, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do Art. 9º deste Regulamento.  
 
§ 1º. A Tabela de Pontuação (constante no Anexo 1) deste Regulamento será utilizada como 
referência para distribuição dos pontos em cada atividade avaliada. 
 
§ 2º. As atividades que eventualmente se enquadrem em mais de um item serão pontuadas uma 
única vez, sendo alocadas naquele que propiciar a maior pontuação.  
 
Art. 19º. Na Tabela de Pontuação (constante no Anexo 1), há um limite superior estabelecido para 
cada uma das classes de AACC aceitas. Esta pontuação máxima para cada classe de atividades, em 
conformidade com o parágrafo 2º do Art. 15º, é adotada para que o estudante comprove uma 
participação em AACC de forma ampla e variada.  
 



Parágrafo único. Serão desconsideradas das atividades a pontuação que exceda o limite superior 
definido na Tabela de Pontuação. 
 

VII – Da avaliação 
 
Art. 20º. Será considerado aprovado o estudante que, na avaliação, obtiver pelo menos 210 pontos, 
equivalentes às 210 horas exigidas (14 créditos) pelo Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 
em Matemática da UFSC Blumenau.  
 
Parágrafo único. Para fins de registro acadêmico constará no histórico escolar do estudante que 
completar os 210 pontos referentes às AACC apenas o conceito “aprovado”, não sendo registrado 
o número de pontos que o referido estudante venha a auferir para obtenção de tal conceito.  
 

VIII – Das disposições finais e transitórias 
 
Art. 21º. O estudante ingressante no Curso de Licenciatura em Matemática da UFSC entre os 
semestres 2014/1 e 2016/2 será considerado “aprovado” se obtiver no mínimo 110 pontos, 
equivalentes a 110 horas, e for aprovado nas disciplinas BLU4200 Seminários I e BLU4500 
Seminários II, totalizando 200 horas.  
 
Parágrafo único. Para o estudante mencionado no caput, será aplicada a Tabela de Pontuação 
aprovada na 18ª reunião ordinária do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática da UFSC 
Blumenau, realizada em 14 de dezembro de 2016.  
 
Art. 22º. Os casos omissos neste Regulamento serão tratados pela Coordenação de AACC, ouvidos 
a Coordenação e o Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática da UFSC Blumenau. 
  



ANEXO 1 - Tabela de Pontuação para as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 
  



CÓDIGO ATIVIDADE PONTUAÇÃO TIPO DE COMPROVANTE 
LIMITE 
TOTAL 

1 Iniciação Científica (com ou sem bolsa, 20h semanais) 60 por semestre 
Relatório das atividades cadastrado na respectiva Pró-

Reitoria 
120 

2 Atividades de Extensão (com ou sem bolsa, 20h semanais) 60 por semestre 
Relatório das atividades cadastrado na respectiva Pró-

Reitoria 
120 

3 Iniciação à Docência (com bolsa PIBID ou PIBIT, 20h semanais) 60 por semestre 
Relatório das atividades cadastrado na respectiva Pró-

Reitoria 
120 

4 Bolsa Monitoria ou Monitoria Voluntária (20h semanais) 60 por semestre 
Relatório das atividades cadastrado na respectiva Pró-

Reitoria 
120 

5 Publicação completa, submetida ou no prelo 30 por publicação Cópia da publicação ou Carta de recebimento ou aceite 120 

6 Publicação de Resumo ou Relato de Experiência 10 por publicação Cópia da publicação ou Carta de recebimento ou aceite 40 

7 
Participação em Congressos, Simpósios, Encontros ou Semanas 

Acadêmicas na área de graduação ou afins - na condição de OUVINTE 

1 por hora. Em caso 
de não haver carga 

horária detalhada, 5 
por dia de evento 

(não podendo 
exceder 30 por 

evento) 

Certificado 80 

8 
Participação em Congressos, Simpósios, Encontros ou Semanas 

Acadêmicas na área de graduação ou afins - na condição de responsável 
por uma COMUNICAÇÃO ORAL 

15 por evento Certificado 45 

9 
Participação em Congressos, Simpósios, Encontros ou Semanas 

Acadêmicas na área de graduação ou afins - na condição de 
APRESENTAÇÃO DE PAINEL / PÔSTER. 

10 por evento Certificado 30 

10 Palestras na área de graduação ou afins como OUVINTE 1 por palestra Certificado ou Atestado do palestrante 40 

11 Palestra na área de graduação ou afins como MINISTRANTE 10 por palestra Certificado ou Atestado 40 

12 
Cursos como PARTICIPANTE / OUVINTE na área de graduação ou afins 
e/ou participação em aulas de apoio pedagógico - com carga horária 

discriminada 

1 por hora (não 
podendo exceder 25 

por curso) 
Certificado ou Atestado 100 

13 Cursos e oficinas na área de graduação ou afins - como MINISTRANTE 15 por evento Certificado ou Atestado 60 

14 Participação em cursos de línguas estrangeiras 10 por semestre 
Certificado do curso ou atestado do professor particular 

diplomado na área do idioma 
80 

15 Participação em cursos de informática 10 por semestre Certificado do curso 40 

16 Participação em Órgãos Colegiados 20 por semestre Cópia da ata da Reunião 80 

17 Organização de eventos acadêmicos ou científicos 20 por evento Atestado ou Certificado da Comissão Organizadora 80 

18 Avaliador em feiras de matemática 5 por evento Atestado ou Certificado da Comissão Organizadora 20 

19 
Participação, como voluntário em projetos sociais desenvolvidos em 
escolas públicas ou cursos pré-vestibulares (atividades didáticas, 20h 

semanais) 

60 por semestre ou 
pontuação 

proporcional 
Certificado e Relatório 120 

20 Participação como membro em ONGs ou Instituições Filantrópicas 5 por semestre Certificado ou Atestado 20 

21 
Participação em Associações Estudantis (DCE, Centros Acadêmicos) 

como membro dirigente 
10 por semestre Ata da Posse 40 

22 Participação em eventos esportivos e culturais 4 por evento Certificado de participação 20 

23 
Estágios curriculares optativos ou Estágios não obrigatórios (que não 

estejam contemplados nos itens 1, 2, 3, 4 e 5) - com carga de pelo 
menos 20 h semanais 

60 por semestre ou 
pontuação 

proporcional 
Relatório com atividades vinculadas a área de formação 120 

24 Participação em grupos de estudo e grupos de pesquisa 20 por semestre 
Declaração do coordenador ou líder do grupo com carga 

horária 
40 

 



ANEXO 2 - Formulário de Registro de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 
  



 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE BLUMENAU 

Colegiado do Curso de Graduação em Licenciatura em Matemática 

 
 

 FORMULÁRIO DE REGISTRO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-

CIENTÍFICO-CULTURAIS 

 

Matrícula 
 

Nome do(a)  Acadêmico(a) 
 

Conta de e-mail 
 

Data da Solicitação _____/_____/_____ 

 

Instruções para preenchimento:  
 

1. No campo “código”, utilize a convenção descrita na tabela de pontos do “Anexo I” das 

normas para cumprimento de carga horária relativa ao desenvolvimento de atividades 

acadêmico-científico-culturais.  

2. Descreva cada atividade, individualmente e sucintamente, utilizando o campo “descrição”, 

sem acúmulo de atividades ou de pontuação. Se houver concluído, por exemplo, dois semestres 

como monitor, cada semestre deverá ser inserido em uma linha correspondente da tabela.  

3. Os documentos comprobatórios deverão ser numerados em ordem crescente, e o número do 

documento correspondente a cada atividade deverá ser informado no campo “número da 

referência”, junto à descrição da atividade.  

4. O campo “pontuação atribuída” será preenchido pelo Coordenador de AACC ou por 

docente por ele designado para esta função, ou seja, mantenha-o em branco.  
 

Código Descrição 
Nº da 

ref. 
Carga 

Horária 
Pontuação 

Atribuída 
     

     

     

 

 



Código Descrição 
Nº da 

ref. 
Carga 

Horária 
Pontuação 

Atribuída 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Total de Pontos: 

Semestral 
 

Total de Pontos: 

Acumulado 
 

Situação (   ) Aprovação   (   ) Pendente 

 

Assinaturas: 

Acadêmico(a) 
 

_____/_____/_____ 

Avaliador(a) 
 

_____/_____/_____ 

Coordenador(a) de AACC 
 

_____/_____/_____ 

 


