ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES (AACC)
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1- APRESENTAÇÃO
Com base no Nr 17 do PPC do curso de Ciências Contábeis da AEDB, aprovado pela portaria Nr 16
de 23/01/2013, do MEC; está regulado as AACC, nas seguintes condições:
“As atividades Acadêmicas Curriculares Complementares envolvem aquelas realizadas pelo aluno, vinculadas a sua formação e /ou
promovidas pelo Curso de Ciências Contábeis, visando à complementação dos conteúdos ministrados e/ou à atualização
permanente dos alunos acerca de temas emergentes ligados à Ciências Contábeis.
As AACC’s do Curso de Ciências Contábeis da AEDB visam estimular o aluno a realizar, desde os primeiros períodos do
Curso, ações práticas relacionadas à profissão do Contador, possibilitando uma melhor qualificação para o mercado de trabalho,
sendo promovidas com os seguintes objetivos:
•
Enriquecer os conteúdos programáticos das disciplinas;
•
Introduzir novas metodologias de aprendizagem;
•
Estimular no estudante o exercício da reflexão e o desejo de aprender, articulando os diferentes conteúdos e
compreendendo o caráter mutável do conhecimento;
•
Estimular a necessidade de educação permanente.
•
Atualizar permanentemente os alunos envolvidos nos cursos oferecidos pela Instituição, estimulando a prática
do pensamento científico, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de novas habilidades comportamentais,
políticas e sociais;
•
Estimular o aluno para verificar a utilidade e a aplicabilidade dos conteúdos ministrados nas diferentes
disciplinas de cada ano;
•
Ampliar os mapas mentais dos alunos; e
•
Contribuir para a melhoria do perfil do egresso desejado pelo curso.
As Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares do Curso de Ciências Contábeis da AEDB possuem uma carga
horária de 100 (cem) horas gregorianas (60 minutos), computadas para fins de integralização curricular. Estas atividades deverão
ser desenvolvidas de forma paralela ao Curso, indicando ao aluno o cumprimento de uma carga horária de 25 horas por período
letivo.”

Atividades Complementares como componentes curriculares possibilitam o reconhecimento, por
avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do
ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais,
opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as
ações de extensão junto à comunidade“
As atividades Acadêmicas Curriculares Complementares (AACC) envolvem aquelas realizadas pelo
aluno, vinculadas a sua formação e /ou promovidas pelo Curso de Contabilidade, visando à
complementação dos conteúdos ministrados e/ou à atualização permanente dos alunos acerca de
temas emergentes ligados à Administração e Negócios.
A AACC é um instrumento pedagógico importante na formação do aluno, influenciando o processo
de ensino-aprendizagem da seguinte forma:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação ampla, envolvendo novas habilidades e competências.
Incentivo à produção científica.
Favorece a atualização permanente dos alunos e professores.
Complementa os conteúdos das disciplinas da Matriz Curricular.
Desenvolve a autonomia no processo de aprendizagem.
Estimula a formação acadêmica além dos limites da sala de aula.
Compatibilidade com a disponibilidade do aluno.
Permite ao aluno escolher as atividades de maior interesse.
Desenvolvimento de habilidades extra-curriculares.

O sistema é flexível, podendo haver inclusão ou exclusão de atividades, assim como, alterações
na pontuação. A coordenação do curso deve sugerir as alterações, de acordo com as necessidades
pedagógicas.
Os professores também devem apresentar propostas de atividades
complementares, com as respectivas pontuações. Estas, somente serão implementadas com a
aprovação da coordenação do curso.

2- CARGA HORÁRIA E RELAÇÃO DE ATIVIDADES
As Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares do Curso de Contabilidade da AEDB serão
reguladaspela tabela a seguir que contém a relação das atividades com suas respectivas cargas
horárias.
ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES
PALESTRAS / MESA REDONDA
SIMPÓSIOS (com fotocópia do certificado)
SEMINÁRIOS OU FÓRUNS (com fotocópia do certificado)
CONGRESSOS (com fotocópia do certificado)
MONITORIAS (por hora)
PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA (com professor)
TRABALHO INDICADO PELO PROFESSOR
PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE PESQUISA (com professor)
VISITA TÉCNICA ORIENTADA (com professor)
VIAGENS DE ESTUDOS
CURSOS RECOMENDADOS
CURSOS DE EXTENSÃO
CURSOS ON-LINE
CURSOS OFERECIDOS PELO EMPREGADOR (EMPRESA)
PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS
PARTICIPAÇÃO NO SEGET OU SIMPED (com certificado)
PUBLICAÇÃO NO SEGET OU SIMPED
MONOGRAFIA (premiação, apresentação fora da AEDB)
PARTICIPAÇÃO NO SEAC (por dia)
APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO SEAC (individual)
APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO SEAC (equipe)
PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA JUNIOR (por projeto)
ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
ATIVIDADE CULTURAL

CARGA HORÁRIA (EM HORAS)
3
5
5
5
2
10
3
5
5
5
O número de horas do curso limitado
ao máximo de 5 horas

20
5
20
15
2
5
3
15
10
5

OBSERVAÇÕES:

•

O limite máximo de aproveitamento de horas para cada atividade é de 20% da carga
horária total exigida para as atividades acadêmicas complementares no Curso, ou seja, 20
horas para cada tipo de atividade. Essa consideração tem por finalidade minimizar a
concentração de atividades em um único tipo de atividade complementar, contribuindo,
dessa forma, para que haja um mix de diferentes tipos de atividades no portfólio do aluno
e, conseqüentemente, um enriquecimento de suas atividades;

•

As atividades de Responsabilidade Social, Atividade Cultural e Viagens de Estudos deverão
ter AUTORIZAÇÃO PRÉVIA da Coordenação para serem efetuadas.

3- NORMAS E PROCEDIMENTOS
I) O aluno só poderá colar grau após a conclusão da carga horária das atividades acadêmicas
curriculares complementares previstas para o seu curso;
II) A apresentação dos comprovantes de participação em atividades acadêmicas
curriculares complementares será de inteira responsabilidade do aluno, cabendo à
Coordenação do curso deferir a validade e consonância das mesmas em relação ao curso de
Contabilidade;
III) O aluno deverá acompanhar/controlar o seu progresso nas atividades acadêmicas
complementares, onde será de sua inteira responsabilidade o controle das horas cumpridas ao
longo do curso, até que seja atingido o número mínimo de horas exigido;

IV) O aluno deverá manter consigo a segunda via do formulário de AACC de todas as atividades
realizadas. Tal procedimento tem por finalidade dirimir quaisquer tipos de divergências que,
porventura, possam existir sobre o cômputo dessas atividades ao longo do curso;

V) Ao final do curso, o aluno deve somar 100 horas de AACC, subdivididos em um mínimo de cinco
tipos distintos de atividades;
VI) Os alunos que ingressarem por matrícula sem vestibular, deverão cumprir a carga horária total
de atividades complementares, independente do período letivo em que forem matriculados ou
mesmo que seja para cursar uma 2ª habilitação;
VII) Todo aluno que ingressar por Transferência Externa, mesmo que seja para cursar segunda
habilitação, ou Transferência Interna, deverá cumprir a carga horária total de atividades
complementares referente ao curso de Contabilidade independente do período letivo em que for
matriculado;
Observação: No caso dos alunos que ingressarem por Transferência Externa, as atividades
realizadas, antes do ingresso na AEDB, poderão ser contabilizadas para o aluno, considerando
que:

•
•
•

Sejam em sua área de formação;
Tenham sido realizados após o seu ingresso no curso na outra instituição;
Devem ser aprovadas pelo coordenador do curso.

VIII) Todo aluno, ao realizar uma AACC, deverá entregar fotocópia que comprova a participação
do aluno na referida atividade.
IX) Por fim, ressalta-se que os casos omissos nesse tópico deverão ser analisados pela
coordenação do curso de Contabilidade

