
 

REGULAMENTO 

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACCs) 

Professora Drª. Graziella Moura 

PREZADOS ALUNOS 

 No intuito de desenvolvermos um trabalho pedagógico compatível com as 

finalidades e intenções dos interessados de forma a não comprometer o processo 

de ensino e aprendizagem da professora e dos estudantes, este termo objetiva 

detalhar alguns procedimentos necessários que devem ser observados e 

aplicados rigorosamente por ambas as partes. A Fatec Bauru oferece: 

• Monitorias 

• Iniciação científica (grupos de pesquisa) 

• Projeto Ágora  (www.batra.org.br) 

• Parceria Oracle e Cisco 

• CIPA  

• Informática para 3ª idade 

• Diretórios acadêmicos e Atlética  

• Projetos de extensão 

• Inova Paula Souza 

• Empresa Junior 

• Ciência sem Fronteiras (http://www.cienciasemfronteiras) 

• Idioma sem Fronteira (http://isf.mec.gov.br/) 

• Intercâmbio EUA (Paula Souza)  

Cursos de Tecnologia/Legislação 

As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACCs) têm por objetivo 

ampliar o repertório de conhecimentos dos futuros tecnólogos e não é presencial. 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf
http://isf.mec.gov.br/


Durante os três anos de curso os estudantes deverão apresentar 40 horas de 

atividades complementares, sendo a maioria, relacionadas a sua área acadêmica. 

Estas atividades consistem em : 

a) Participação em eventos de natureza técnica e científica (palestras, seminários, 

simpósios, congressos, encontros, fóruns, debates...). 

b) Visitas técnicas com os professores das demais disciplinas. 

c)  Atividades com a comunidade. 

d) Filmes ou peças teatrais (entregar o relatório do filme ou peça, por escrito). 

e) Cursos diversos e relacionados à área (Santander, Sebrae, Senac, Sesc, 

outros). 

f) Atividades de iniciação científica, monitorias, desenvolvimento de projetos de 

pesquisa. 

g)Trabalho e ação voluntária (doação de sangue). 

h) Desafio de Sustentabilidade Grupo Santander: 

www.santander.com.br/sustentabilidade.   

i) Prêmio Santander: www.santanderuniversidades.com.br/premios. 

j) Prêmio Jovem Cientista: www.jovemcientista.cnpq.br.  

k) Feira Guia do estudante: www.feiraguiadoestudante.com.br 

l) Desafio Sebrae - http://www.desafio.sebrae.com.br 

m) Feira Tecnológica do Centro Paula Souza 

n) Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica – Fatec/SP  

o) Simpósio de Tecnologia da Informação  

p) Feira e Semana de Tecnologia (SCT Ministério da Ciência e Tecnologia) 

q) Semana de Tecnologia da Fatec Bauru e demais Fatecs ou escolas. 

r) Eventos do Sesc 

s) Projeto Ágora:  

Incentivar o exercício da cidadania ao longo de toda a formação escolar dos 

graduandos. 

http://www.santander.com.br/sustentabilidade
http://www.jovemcientista.cnpq.br/
http://www.feiraguiadoestudante.com.br/
http://www.desafio.sebrae.com.br/


Formar cidadãos que utilizem as ferramentas, de ação popular. 

t) Manual ou cartilhas sobre formatação de trabalhos acadêmicos (Word) e 

confecção de slides (Power point); sobre aulas do curso; sobre conteúdos para o 

ensino fundamental, entre outros. 

u) Campanhas, palestras, desenvolvimento de softwares, slides e práticas sobre a 

conservação ambiental. 

v) Aulas práticas para demais estudantes e professores. 

w) Desafio Inova Paula Souza  (www.inovapaulasouza.sp.gov.br/desafio)  

ATENÇÃO!!  

 Os certificados das atividades deverão ser entregues somente à professora 

Graziella nos horários em que se encontra na faculdade). A quantidade de horas 

do evento deverá ser mencionada no certificado.                                       

OBS: É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE OS ESTUDANTES DESENVOLVAM 

ALGUMAS ATIVIDADES DURANTE OS SEIS SEMESTRES, INICIANDO PELO 

PRIMEIRO. O ACÚMULO DE ATIVIDADES NO FINAL DO CURSO OU EM UM 

SEMESTRE ESPECÍFICO PODE PREJUDICAR O ESTUDO, O ESTÁGIO E O 

TG.  

ATENÇÃO: Os alunos deverão entregar duas xerocópias do comprovante de 

participação no evento. Uma ficará com a professora e a outra ficará de posse do 

aluno com a rubrica da docente. Esta cópia rubricada deverá ser guardada pelo 

indispensável que os estudantes tenham todos estes documentos até o final do 

curso. O aluno será considerado aprovado assim que entregar as 40h. 

OBS: Só serão válidos os certificados com data a partir do início do curso. 

Atividades anteriores ao início das aulas do primeiro semestre não serão aceitas. 

As AACCs não têm nota e nem caráter de aprovação ou reprovação. O aluno deve 

cumpri-las integralmente para ser formado no curso.  

Regulamento das AACCs e modelos de declarações em: 

www.fatecbauru.edu.br/mtg 

 Qualquer dúvida, conversar com a professora pessoalmente na faculdade 

(antes dos horários de aulas e intervalos).  

ribeiro.gra@hotmail.com 

Tenham todos um excelente semestre e bom estudo! 

http://www.inovapaulasouza.sp.gov.br/desafio


 

 

 

 

 


