ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC)
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA – LCN
(Ingressantes a partir de 2015)
Nº

Atividade exercida durante o período de integralização do Curso

Carga horária máxima aceita
para validação

01

Monitoria em disciplinas da graduação (voluntária ou bolsa de monitoria na USP)

Carga horária atestada, até o limite
de 100 horas

02

Estágio em projeto de extensão (voluntário ou bolsista)

Carga horária atestada, até o limite
de 100 horas

03

Monitoria em eventos científicos, culturais e de extensão

Carga horária atestada, até 50 horas
por evento

04

Estágio em escola privada, organização não governamental (ONG) ou empresa/
indústria, desde que as atividades desenvolvidas tenham relação com o curso de
LCN e que as horas não tenham sido utilizadas para compor horas de estágio
obrigatório supervisionado

Máximo de 100 horas

05

Representação estudantil (participação na CoC, CG, CTA, e outras instâncias onde a
representatividade docente é definida por estatuto ou regimento da USP)

Máximo de 30 horas

06

Participação como ouvinte em mostra, apresentação, exposição, feira ou palestra
com foco nas em Ciências Naturais

2 horas / atividade (até o máximo
de 20 horas)

07

Publicação de material de divulgação científica (artigo, cartilha, folder, jornal, etc)

10 horas por produção

08

Participação em comissão organizadora de evento de natureza técnico-científica

Carga horária atestada (até um
máximo de 50 horas)

09

Iniciação científica (voluntária ou bolsa de iniciação científica ou equivalente ou
participação no programa Ciência sem Fronteiras ou similares)

50 horas / ano (até um máximo de
100 horas)

10

Participação em evento com apresentação de trabalho

25 horas / publicação (sem limite
anual)

11

Participação em evento sem apresentação de trabalho

10 horas/ participação (até um
máximo de 5 participações /ano)

12

Participação em publicação técnico-científico em revista indexada ou capítulo de
livro

25 horas / publicação (sem limite
anual)

13

Curso / mini-curso / oficina / grupo de estudo em assuntos correlatos ao Curso de
Graduação

Carga horária atestada (até o
máximo de 100 horas)

14

Visitas a espaço de divulgação e popularização das Ciências e outros espaços museais
(com comprovante carimbado e assinado)

Carga horária atestada / 4
horas/visitação (até um máximo de
5 diferentes espaços visitados)

15

Cursos de Idiomas

Carga horária atestada (até o
máximo de 50 horas)

16

Participação no programa Embaixadores da USP

20 horas

17

Apresentação de palestras, oficinas e atividades afins em escolas, diretorias de ensino
e outras instituições de educação básica

Carga horária atestada, até 10 horas
por atividade

