Apêndice A: Referência para Registro de Atividades Acadêmicas Complementares

Número máximo
de créditos
trabalho

Comprovante

2

Lista da secretaria do Depto. Monitorias de
bolsas PIEG e EESC serão
automaticamente validadas

REcebimento de bolsas em projetos de modalidade de ensino

2

Termo de outorga (ou similar)
e relatório final aprovado

Premiações acadêmicas na graduação

2

Indicação

Estágios acadêmicos não obrigatórios

2

Comprovante da empresa com
discriminação da quantidade de horas e
menção da função

Participação na organização de eventos de graduação (inclui semanas de engenharia, seminários e
conferências científicas)

2

Participação em programas de atividades extramuros relacionadas à prática profissional do curso de
graduação no qual está matriculado

2

Participação em atividades acadêmicas na Agência USP de Inovação

1

Atividades Acadêmicas Complementares de Graduação (AACG)

Monitoria em cursos de graduação

Participação em atividades de empreendedorismo e mercado financeiro

1

Certificado ou similar com o nome do
aluno
Declaração do supervisor ou equivalente
responsável pela atividade e relatório com
evidências (fotos, vídeos, etc.) assinado
pelo supervisor ou equivalente.
Certificado ou similar com o nome do
aluno
Declaração do responsável e relatório
resumido dos resultados

Participação em visitas acadêmicas, culturais e de extensão monitoradas na Unidade
Organização/apoio a visitas abertas à comunidade

1

Lista de participantes

1

Declaração do responsável pela atividade

Participação na Comissão da Semana de Recepção aos Calouros

1

Certificado ou similar com o nome do
aluno

Atividades Acadêmicas Complementares de Cultura e Extensão Universitária (AACCE)
Participação em edição do Projeto Rondon
Representação discente em colegiados e entidades estudantis (inclui cargos CAASO e diretoria de
secretarias acadêmicas)
Participação em cursos de extensão universitária cursando ou apoiando o oferecimento
Recomendação CoC Produção

Número máximo
de créditos
trabalho

Comprovante

2

Declaração do responsável pela atividade

2

Resultado da eleição

1

Certificado de apoio ou conclusão do
curso
Declaração do presidente da empresa
júnior contendo lista dos integrantes e
horas dedicadas no semestre

Participação em empresas juniores

2

Participação em grupos e organizações que promovam ações sociais

2

Declaração do responsável pelo grupo

Participação em programa de extensão de serviços à comunidade

2

Declaração do responsável pelo grupo

Participação em competição estudantil inclui competição esportiva

2

Declaração do responsável pelo grupo

1

Certificado ou declaração do responsável
pelo grupo

Organização de competições esportivas.

1

Certificado ou declaração do responsável
pelo treinamento

2

Declaração do coordenador do projeto

1

Certificado

Participação em semanas acadêmicas

1

Declaração do docente responsável pela
organização da Semana

Participação em atividades culturais em museus, institutos especializados e centros culturais, e
curadoria

1

Declaração

1

Declaração

Ministrar ou participar de treinamentos técnicos desde que fora de estágio
Recebimento de bolsas em projetos de modalidade cultura e extensão. Obs. contar a bolsa ou o
projeto
Recebimento de premiações sociais/comunitárias

Participação em núcleos de apoio à cultura e extensão

Atividades Acadêmicas Complementares de Pesquisa (AACPq)
Realização de iniciação científica

Número máximo
Comprovante
de créditos
trabalho
Termo de outorga (ou similar para o
3

Sistema USP) e relatório final

Recebimento de bolsas em projetos de modalidade de pesquisa

2

Declaração do coordenador do projeto

Recebimento de premiações científicas

2

Resultado divulgado

Participação em congressos, seminários e conferências científicas com apresentação de trabalhos

1

Certificado de apresentação do trabalho

Participação em atividades de pesquisa na Agência USP de Inovação

2

Declaração da Agência

Participação na autoria de artigos científicos e nos registros de patentes

2

Publicação ou aceite

AACs aprovadas na 418ª reunião da Comissão de Graduação de 14/05/2020 apreciadas pela Comissão de Pesquisa CPq -EESC em 06/07/2020 e Comissão
de Cultura e Extensão CCEx -EESC em 22/07/2020.

