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1 Do objetivo 
 
As Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais são atividades que 

objetivam o enriquecimento curricular do acadêmico com aproveitamento de 
conhecimentos e de experiências vivenciadas no decorrer do curso por meio de 
estudos e práticas independentes e presenciais. 

 
2 Da carga horária e registro 
 
A carga horária relativa ao aproveitamento de conhecimentos e 

experiências vivenciadas pelos alunos realizar-se-á sob forma de disciplinas 
optativas, participação em congressos, jornadas, palestras, mesas redondas, 
cursos, projetos de extensão, monitoria, voluntariado em projetos de cunho 
social, estágios extra-curriculares, publicação em eventos científicos, 
publicação de artigo científico, representação em órgãos colegiados, atividade 
de representação estudantil e atividades culturais, comprovados com 
certificados, diplomas, declarações originais ou outro documento válido, a 
critério da comissão de avaliação, que ateste a participação do acadêmico. 
Para tanto, o acadêmico deverá apresentar o documento original, 
acompanhado de uma cópia, devendo somente esta ficar em sua pasta 
individual.  

Atendendo à legislação, essas atividades complementares visam ao 
enriquecimento do processo formativo do licenciado e contará com 200 horas. 
Por uma questão de funcionalidade, os registros de cumprimento de carga 
horária serão efetuados semestralmente sob a responsabilidade de um 
professor a ser designado pelo colegiado de curso, respeitando as normas 
(carga horária entre outros) por este estabelecido. 

Vale ressaltar que as AACCs não apresentam caráter de disciplina 
curricular não impondo, portanto, a reprovação do aluno; entretanto o não 
cumprimento da carga horária total (200h) ao final do curso, implica a não 
conclusão do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3 Modalidades de atividades e aproveitamento 
 
As atividades terão os aproveitamentos abaixo listados, para a 

computação das horas de atividades acadêmico-científico-culturais: 
 

Eventos / Modalidades Aproveitamento 

Área Acadêmica e Científica (85% da carga horária: 170 horas) 

Disciplinas Optativas.  Até 90 horas, respeitando o limite 
máximo de 30 horas/aula por 
disciplina. 

Iniciação Científica, Iniciação a Docência/Monitoria, 
Participação em Projeto de Extensão, Estágio Não 
Obrigatório, Bolsa Atividade, Programa de Educação 
Tutorial-PET, Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência-PIBID, Programa de 
Consolidação das Licenciaturas-PRODOCÊNCIA e 
demais Projetos Institucionais. 

A cada 4 horas de atividade, com 
bolsa, corresponderão a 1 hora de AC 
ou AACC, respeitando o limite máximo 
de 90 horas. 
 

Participação em Eventos oficiais de natureza 
acadêmico-científico-tecnológicas (Congresso, 
Seminário, Simpósio, Fórum, Jornada). 

A cada 4 horas, com apresentação de 
trabalho, corresponderão a 2 horas de 
ACC ou AACC e 8 horas, sem 
apresentação de trabalho, 
corresponderão a 2 horas de AC ou 
AACC, respeitando o limite máximo de 
90 horas. 
 

Participação em eventos sem a declaração de carga 
horária no certificado do evento. 
 

Será considerada para cada dia de 
participação, 1 hora de AC ou AACC, 
respeitando o limite máximo de 40 
horas. 

Conferência, Mesa Redonda, Palestra. Até 30 horas, respeitando o limite 
máximo de 3 horas por 
evento/modalidade. 

Curso na área da Educação Física. Até 80 horas, respeitando o limite 
máximo de 10 horas por curso. 

Curso extra à Educação Física. Até 40 horas, respeitando o limite 
máximo de 10 horas por curso. 

Oficina, Mini-Curso na área da Educação Física.. Até 60 horas, respeitando o limite 
máximo de 5 horas por oficina/mini-
curso. 

Oficina, Mini-Curso extra à Educação Física. Até 30 horas, respeitando o limite 
máximo de 5 horas por oficina/mini-
curso. 

Participação em grupo de estudo. Até 60 horas. 

Participação em evento de extensão. Até 60 horas, respeitando o limite 
máximo de 10 horas por evento. 

Organização de evento de ensino, pesquisa ou 
extensão. 

Até 60 horas, respeitando o limite 
máximo de 20 horas por evento. 

Participação voluntária em atividades de caráter 
solidário/social em Creches, Escolas, ONGs, Projetos 

Até 60 horas. 



Sociais, Hospitais, Asilos, Associações, Comunidades, 
Centros de recuperação e outros. 
 

Participação em Órgãos Colegiados da UFVJM Para cada ciclo de participação 
corresponderá a 15 horas de AC ou 
AACC, com o máximo de até 45 
horas. 

Participação em comissões, designada por portaria. 
 

 

Corresponderá a 5 horas de AC ou 
AACC, com o máximo de 15 horas. 

Participação em atividade de representação estudantil. Cada ciclo de gestão corresponderá a 
20 horas de AC ou AACC, com o 
máximo de 40 horas. 

Publicação de artigo científico na área de Educação 
Física ou área afim, em revista indexada pelo sistema 
Qualis. 

30 horas por artigo publicado, 
respeitando o máximo de 90 horas. 

Comunicação Oral em evento científico. 20 horas por trabalho apresentado, 
respeitando o máximo de 60 horas. 

Comunicação Visual (pôster) em evento científico. 10 horas por trabalho apresentado, 
respeitando o máximo de 60 horas. 

Outros a critério da comissão de avaliação. Até 30 horas. 

Área Cultural (15 % da carga horária: 30 horas) 

Participação em atividades culturais, participação em 
recitais, espetáculos (teatro, coral, dança, ópera, circo, 
mostras de cinema), festivais, mostras ou outros 
formatos de eventos culturais (relacionados ao folclore, 
artesanato, artes plásticas, artes gráficas, fotografias e 
patrimônio). 
 

A cada 12 horas de participação 
corresponderão a 1 hora de AC ou 
AACC, respeitando o limite máximo de 
20 horas. 

Participação em as atividades físicas como dança, 
ginástica, lutas e esportes realizados sob orientação 
profissional e desenvolvidos em escolas, clubes, 
academias ou espaços culturais. 
 

A cada 12 horas de participação 
corresponderão a 1 hora de AC ou 
AACC, respeitando o limite máximo de 
20 horas. 

Visitas a centros culturais, museus, feiras culturais, 
exposições artísticas e centros históricos. 

Até 10 horas, respeitando o limite 
máximo de 2 horas por visita. 

Curso de artes (artes plásticas, música, teatro e 
outros), idiomas, informática. 
 

Até 20 horas. 

Outros a critério da comissão de avaliação Até 30 horas. 

 
 
4 Considerações finais 

 
• Somente será reconhecida como AACC a atividade aprovada e registrada 
pela Comissão de Avaliação das AACCs. 
 
• Não são consideradas as AACCs as atividades promovidas pelos professores 
como parte integrante do conteúdo programático de sua disciplina. 
 
• O pedido de reconhecimento das AACCs poderá ser encaminhado em 
qualquer época do ano civil, respeitando o semestre letivo. 
 
• As AACCs podem ser desenvolvidas dentro ou fora do semestre letivo 
regular, porém não pode ser considerada, para efeito de reconhecimento de 
AACC a atividade concluída antes do ingresso do aluno no Curso de Educação 
Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. 



 
• O aluno assinará um termo de compromisso se responsabilizando pela 
autenticidade e pela responsabilidade de arquivamento dos comprovantes 
apresentados. 
 
• Casos omissos neste regulamento serão analisados e julgados pela 
Comissão de Avaliação das AACC e, se necessário, pelo Colegiado do Curso 
de Educação Física da UFVJM. 
 
 
 

Coordenação Didática do Curso de Educação Física – UFVJM 
Coordenação de Acompanhamento e Avaliação das AACCs 


