
Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) 
CoC Estatística e Ciência de Dados (CoC-BECD) 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) são obrigatórias e fazem parte da matriz 

curricular dos cursos de graduação, bacharelado e licenciatura, e têm sua exigência embasada no 

Plano Nacional de Educação, bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais e Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, tendo carga horária mínima desempenhada pelo estudante e desenvolvidas 

conforme as regras estabelecidas pela Comissão de Graduação; 

 

Atividades que podem ser realizadas 

1. Atividades de extensão: cursos de difusão cultural, atualização e outras; 

2. Eventos: congressos e eventos científicos, seminários de grupos de pesquisa e grupos 

acadêmicos, mesas redondas, palestras, cursos e minicursos; 

3. Iniciação científica; 

4. Participação em grupos de pesquisa e laboratórios de pesquisa; 

5. Diretoria de Centros Acadêmicos e outro tipo de representação estudantil; 

6. Representação discente em comissões estatutárias na Unidade, órgãos centrais e outros; 

7. Monitoria; 

8. Publicações; 

9. Participação em atividades de apoio da Unidade como Coral, Brigada de Incêndio, Brigada de 

Arboristas, apoio à CIPA, etc; 

10. Participação em atividades do campus como seminário de Coisas Legais, SiM, Technovation, 

Ciência que Elas Fazem, Grace, SEST, SemComp, SiM, etc; 

11. Organização e desenvolvimento de projetos em empresa júnior; 

12. Participação em Projeto Rondon e outros promovidos por órgãos municipais, estaduais e federais. 

 

Objetivos 

Complementar a formação profissional, científica, social e cultural do estudante de Estatística e 

Ciência de Dados. Incentivar e valorizar a participação do estudante em atividades acadêmicas e 

profissionais que ampliem as dimensões dos componentes curriculares relacionados à atuação do 

profissional. 

 

Avaliação 

Método 

Cada aluno deverá cadastrar um requerimento de Atividade Acadêmcia Complementar - AAC no 

sistema Júpiter (ou Graduação em portalservicos.usp.br), anexar uma cópia de cada documento 

comprobatório (certificados, declarações, cópia de publicação), em que conste o nome do aluno e 

o número de horas de atividades desenvolvidas, quando pertinente, e encaminhar para análise e 

avaliação da carga horária a ser atribuída às atividades desenvolvidas. 

 

Critério 

A coordenação do curso fará a contabilização de créditos das atividades desenvolvidas pelos 

alunos, sujeita à aprovação da Comissão Coordenadora do Curso. Os alunos podem escolher as 

atividades que irão realizar, dentre as sugeridas. As horas referentes às AACs analisadas e aceitas 

pela CoC-BECD serão computadas automaticamente no histórico escolar do aluno. 

  

 



Atividades e carga horária que podem ser computadas 

Para obter o número necessário de horas das Atividades Acadêmicas Complementares o aluno 

desenvolverá atividades distribuídas em quatro grupos: Atividades acadêmicas complementares, 

Atividades Complementares de Cultura e Extensão, Atividades Complementares de Pesquisa e 

Atividades Complementares Administrativas, conforme descrito nas Tabelas 1 a 4. O total de carga 

horária do curso é de 3150 horas e as Atividades Acadêmicas Complementares de cada curso 

podem perfazer o máximo de 10% da carga horária, o que justifica a criação de uma disciplina 

obrigatória de 30 horas no sétimo semestre (Atividades Acadêmicas Complementares I) e também uma 

disciplina optativa no oitavo semestre do curso (Atividades Acadêmicas Complementares II). 

As atividades deverão ser cumpridas durante a graduação do aluno. Não serão aceitas atividades 

que tenham sido cumpridas antes do ingresso do aluno ao Curso de Bacharelado em Estatística e 

Ciência de Dados. 

 

As Tabelas 1 a 4 apresentam sugestões de atividades que podem ser utilizadas como componentes 

das Atividades Acadêmicas Complementares, com a carga horária máxima que pode ser atribuída a 

cada atividade, sujeitas a análise da Comissão Coordenadora de Curso de acordo com os 

comprovantes apresentados na ocasião do oferecimento da disciplina. 

 

 

Tabela 1: Atividades Acadêmicas Complementares 
 

Atividades Acadêmicas Complementares 
Carga 

horária 

máxima 

Atividades Esportivas; 15 

Bolsas em Projetos de Modalidade de Ensino; 30 

Premiações Acadêmicas na Graduação; 15 

Disciplinas cursadas no Exterior – Intercâmbio; 30 

Estágios acadêmicos não obrigatórios; 30 

Monitoria em Cursos de Graduação; 30 

Participação na organização de Eventos de Graduação; 30 

Participação em programas de atividades extramuros relacionadas à prática profissional 

do curso de graduação no qual está matriculado; 

 

15 

Participação como estudante ouvinte em disciplina de Programas de Pós-Graduação; 30 

Participação em atividades acadêmicas na Agência USP de Inovação; 15 

Participação em visitas Acadêmicas Monitoradas na Unidade; 15 

Participação na organização da Semana de Recepção dos Calouros. 15 

 

Tabela 2: Atividades Complementares de Cultura e Extensão 
 

Atividades Complementares de Cultura e Extensão 
Carga 

horária 

máxima 

Participação em cursos de Extensão Universitária; 30 

Cursos Extracurriculares; 30 

Participação em Empresas Juniores; 15 

Participação em Grupos e Organizações que promovam ações sociais; 15 



Programa de Extensão de Serviços à Comunidade; 15 

Participação em visitas culturais e de extensão monitoradas na Unidade; 15 

Projeto Rondon; 30 

Treinamentos Técnicos; 30 

Bolsas em Projetos de Modalidade Cultura e Extensão; 30 

Premiações Sociais/Comunitárias; 15 

Semanas Acadêmicas; 15 

Representação discente em colegiados e entidades estudantis; 15 

Atividades culturais em Museus, Institutos Especializados e Centros Culturais; 15 

Participação em Núcleos de Apoio à Cultura e Extensão. 15 

Organização de eventos acadêmicos. 15 

Atividades culturais. 15 

 

Tabela 3: Atividades Complementares de Pesquisa 
 

Atividades Complementares de Pesquisa 
Carga 

horária 

máxima 

Participação em Congressos, Seminários e Conferências Científicas com apresentação 

de 

trabalhos; 

 

15 

Iniciação Científica; 30 

Bolsas em Projetos de Modalidade de Pesquisa; 30 

Premiações Científicas; 15 

Publicações científicas e patentes; 30 

 

 

 

Tabela 4: Atividades Complementares Administrativas 
 

 

Atividades Complementares Administrativas 

Carga 

horária 

máxima 

Participação em comissões como brigada de incêndio, brigada de arboristas, apoio à 

CIPA, etc; 

 

15 

Participação em atividades do campus como seminário de Coisas Legais, SiM, Ciência 

que Elas Fazem, Grace, SEST, SemComp, SiM, etc; 

 

 
15 

 


