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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 
 
 

PORTARIA n.º 1.211 DE 10 DE ABRIL DE 2012. 
 
 
 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS CARAGUATATUBA DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando o que consta da Portaria nº 1.585/2010-GAB, de 09.08.10, 
resolve: 

 
 

Art. 1.º - APROVAR o Regulamento de Atividades Acadêmico-Científico-
Culturais do Curso de Licenciatura em Matemática, bem como todos seus anexos. 
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REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 
 

O Diretor-Geral do Campus Caraguatatuba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, resolve: 

 
Regulamentar as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais do 
Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus 
Caraguatatuba. 
 

Art. 1º O presente tem por finalidade regulamentar o regime da realização e do registro das atividades 
acadêmico-científico-culturais previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Caraguatatuba em 
atendimento a Resolução CNE/CP nº 02/2002. 
 
Art. 2º As atividades acadêmico-científico-culturais são componentes curriculares obrigatórias do Curso e 
se caracterizam pelo conjunto das atividades de formação que proporcionam o enriquecimento 
acadêmico, científico e cultural necessário à aquisição das competências e habilidades que constituem a 
docência, favoreçam a relação entre a teoria e a prática, o contato com as diversas manifestações 
culturais e com outros campos do saber, e a atuação solidária na sociedade. 
 
Art 3º As atividades acadêmico-científico-culturais compreendem 200 (duzentas) horas a serem 
desenvolvidas durante todo o Curso. 
§ 1º - A carga horária deve ser distribuída ao longo do curso entre as atividades acadêmico-cientifico-
culturais de forma diversificada, conforme Deliberação do Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Matemática, a saber: 
I – extensão; 
II – pesquisa; 
III – ensino; 
IV – cultura; 
V – outros. 
§ 2º - A carga horária correspondente a cada categoria de atividades será determinada pelo Colegiado 
do Curso e amplamente divulgada aos alunos. 
 
Art 4º O IFSP oferecerá cursos e demais atividades que poderão ser computadas como atividades 
acadêmico-científico-culturais, entretanto cabe aos discentes a responsabilidade da organização de seu 
percurso formativo.  
 
Art. 5º - Somente serão validadas as atividades desenvolvidas durante o período de matrícula do aluno 
no Curso, que possam ser comprovadas por atestado, certificado ou outro documento idôneo. 
Parágrafo Único – Aos alunos transferidos de outras instituições de Educação Superior, será permitida a 
utilização de créditos de disciplinas que não tenham sido utilizadas para aproveitamento de estudos até 
o máximo de 100 (cem) horas.  
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Art. 6º O pedido de validação das atividades acadêmico-científico-culturais deve ser encaminhado pelos 
discentes em formulário próprio ao Coordenador de Curso, instruído com comprovantes de cada uma 
das atividades e protocolado na Secretaria do Curso Superior a cada semestre, de acordo com o 
calendário escolar.  
 
Art. 7º Os comprovantes das atividades serão validados pelo Colegiado de Curso, e o resultado 
divulgado em data fixada pela Gerência Educacional, ouvido o Colegiado de Curso. O aluno poderá 
recorrer do resultado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. À Secretaria do Curso Superior, 
cabe o registro e arquivamento dos formulários e comprovantes. 
 
Art. 8º Casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo Colegiado de Curso. 
 
Art 9º Cabe, ao Colegiado de Curso, definir quaisquer alterações que sejam necessárias quanto às 
tabelas de referência, aos formulários, e propor à Direção Geral alteração no regulamento, se 
necessário.  
 
Art. 10º O regulamento entra em vigor a partir desta data. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para fins de cômputo de horas em Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais, que o aluno __________________ 

______________________________________________________,  

RM _____________, do Curso de Licenciatura em Matemática participou 

de ______________________________________, no período de 

________________ a ________________ do ano de __________, 

perfazendo um total de ___________ horas. 

Título da Atividade: ______________________________________ 

 

Orientador: _____________________________________________ 

 

Caraguatatuba, _______ de ___________________de _________.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                   

 

 

Publicado no Quadro 
de Avisos do Campus 

Caraguatatuba em:  
 

___/___/___ 

 
 
 
 
 

 
             ANEXO II 

 

Curso de Licenciatura em Matemática  

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC) 
 

NOME: PRONTUÁRIO 
ATIVIDADE:   
DATA DA ATIVIDADE:   QUANTIDADE DE HORAS:  

LOCAL: 
 

DESCREVA SUCINTAMENTE A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. 
 
 

 

INFORME A RELEVÂNCIA DA ATIVIDADE PARA A SUA FORMAÇÃO. 
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CARAGUATATUBA, ___/___/___.  ASSINATURA: ________________________________________ 

DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS CARAGUATATUBA 

 

TABELA DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS  

ANEXO III 

 
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS Carga horária 

 

Atividade Comprovante 
Máx. por 

atividade 
Máxima 

E
N

S
IN

O
 

Curso de Línguas 
Certificado de conclusão do módulo 
constando período e carga horária 

--- 60h totais 

Disciplina/curso extracurricular de áreas 
afins 

Certificado da Instituição constando 
período e a carga horária 

25h/sem. 100h totais 

Grupos de Estudos  Declaração do orientador constando o 
estudo realizado e as horas 30h/sem. 60h totais 

Ministrar palestras e mini-cursos afins à 
área de Matemática 

 

Certificado da instituição constando 
período e a carga horária 

15h/sem. 45h totais 

Monitoria de disciplina do curso 
Declaração da instituição onde 
desenvolveu a monitoria constando o 
período e a carga horária 

40h/sem. --- 

Participação em eventos educacionais 
(mostras, jornadas) 

Certificado da instituição constando o 
trabalho apresentado e a carga horária 

30h/sem. ---- 

P
E

S
Q

U
IS

A
 

Apresentação de trabalho (apresentação 
oral ou poster) 

Certificado da instituição constando o 
trabalho apresentado e a carga horária 

 
8h/sem. -- 

Grupos de Pesquisas Declaração do orientador constando a 
pesquisa realizada e as horas  20h/sem. --- 

Iniciação científica 
Declaração do orientador constando o 
projeto e as horas 

30h/sem. --- 

Participação em eventos científicos 
(workshop, simpósios, encontros, semanas, 
congressos) 

Certificado da instituição 30h/sem. --- 

Trabalho publicado completo 
Certificado da instituição constando o 
trabalho publicado 

10 h/atividade --- 

Trabalho publicado resumo 
Certificado da instituição constando o 
trabalho publicado 

5h/atividade --- 

Artigo publicado em revista acadêmica ou 
capítulo de livro 

Cópia do material 40h/atividade  
 

E Participação em evento de extensão 
(mostras, jornadas, etc.) 
 

Certificado da instituição constando a 
carga horária 20 h/sem. --- 
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Programas de extensão desenvolvidos pelo 
IF junto à rede 

Declaração do orientador constando o 
projeto desenvolvido e carga horária 30 h/sem. --- 

C
U

L
T

U
R

A
 

Assistir palestras de temas diversos 
Certificado ou declaração da 
instituição constando o período e a 
carga horária 

2 h/atividade 6h/sem. 

Excursões multidisciplinares, visitação a 
museus, centros culturais, e outros  

Cópia do ingresso de entrada ou 
recibos, fotos 4 h/atividade 8h/sem. 

Visitação em feira de ciências Cópia do ingresso de entrada ou 
recibos, fotos 2 h/atividade 10h totais 

Filmes e peças teatrais Mediante resenha 2 h/atividade 10h totais 
Livros (obras acerca de matemática, ciência 
e tecnologia, educação e/ou literárias) Mediante resenha 5 h/atividade 50h totais 

Participação em campeonatos Certificado 5 
h/campeonato 

10h totais 

Participação em cursos diversos 
Certificado ou declaração da 
instituição constando o período e a 
carga horária 

5 h/atividade 10h totais 

Shows Cópia do ingresso 2 horas 10h totais 

Ministrar palestras e mini-cursos  Certificado da instituição constando 
período e a carga horária 10 h/sem. 30h totais 

O
U

T
R

O
S

 

Organização da semana dos calouros Declaração da organização do evento 
constando a carga horária --- 12h/anuais 

Organização de eventos científicos 

Certificado ou declaração da 
organização do evento constando a 
carga horária 
 

15 horas 30h/anuais 

Participação em órgãos 
colegiados/organização de Centro 
acadêmico 

declaração comprobatória 15 horas 30 h/anuais 

Colaboração em Olimpíadas acadêmicas Certificado/declaração da organização 
do evento constando Carga horária 4 horas 8h/anuais 

 
 

 
 


