
AAC - Atividade Acadêmica Complementar 

Atividade complementar pode ser registrada no histórico escolar 

Os alunos de Graduação podem solicitar o registro de Atividades Acadêmicas Complementares 

(AAC) em seu Histórico Escolar. A medida foi aprovada pelo Conselho de Graduação em maio 

de 2014 e começa a valer agora, para as atividades realizadas desde o início de 2015. 

Atividades Acadêmicas Complementares são aquelas realizadas pelos alunos, que não 

pertencem à grade curricular do curso de Graduação, mas contribuem para sua formação 

como, por exemplo, participação em concursos e premiações, visitas técnicas, representação 

em entidades estudantis, semanas acadêmicas, treinamentos técnicos e participação em 

empresas juniores. São registradas as horas dedicadas a essas atividades e não os créditos, e 

a sua inclusão não interfere na média ponderada do aluno. 

A solicitação do registro da AAC é realizada pelo sistema Júpiter, no item 

“Requerimento”, opção “Atividades Acadêmicas Complementares”. Além de descrever a 

AAC, o aluno deve atribuir a carga horária e anexar um arquivo comprobatório da atividade 

acadêmica solicitada. 

O Serviço de Graduação da Unidade realiza a primeira análise do requerimento e, no caso 

deste cumprir os requisitos exigidos, encaminha a solicitação para a Coordenação de Curso, 

responsável por definir a quantidade de horas e deferir o requerimento. A partir do deferimento, 

a AAC passará a constar no histórico escolar e no resumo escolar do aluno. O registro das 

atividades pode ser solicitado em qualquer época do ano, não há um prazo de validade. 

A Comissão de Graduação da EACH determinou que as AACs não poderão substituir os 

créditos exigidos pelos cursos, sejam créditos obrigatórios, eletivos ou livres.  

Diferenças entre AAC e AACC 

É importante ressaltar a diferença entre as Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), 

criadas recentemente pela Pró-Reitoria de Graduação da USP para todos os cursos, e as 

chamadas Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais (AACC), exclusivas dos cursos de 

Licenciatura. 

A AACC é uma determinação do Governo Federal que exige o cumprimento de 200 horas com 

atividades acadêmicas e culturais para o que aluno obtenha o diploma de Licenciatura. Essa 

exigência não se estende aos cursos de Bacharelado. 

Para mais informações os alunos de Licenciatura em Ciências da Natureza deverão procurar 

as Educadoras do Curso. 

 

 



 

Diferenças entre AAC e Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares compõe o currículo do Curso de Bacharelado em Obstetrícia, 

com carga horária de 120 horas equivalentes a 4(quatro) créditos trabalho, estabelecidas no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

Entende-se como Atividades Complementares a realização de atividades que contemplem as 

inovações pedagógicas, metodológicas e tecnológicas, que viabilizem a operacionalização do 

projeto pedagógico do curso de graduação, ampliando as possibilidades de interação 

acadêmica, flexibilização curricular, criação, produção e compartilhamento do conhecimento. 

Existe regulamente específico do curso indicando quais atividades podem ser validadas como 

atividades Complementares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


