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Assunto. Sobre a contabilização das Atividades Acadêmicas Complementares para o curso 

de engenharia de produção. 

1 Objetivo 
Este critério visa uniformizar o tratamento dos pedidos de registro de Atividade Acadêmica 

Complementar (AAC) para os alunos do curso de Engenharia de Produção, complementando 

o procedimento aprovado pela USP. 

2 Abrangência 
Deve ser aplicado nos casos de pedidos de alunos regularmente matriculados no  curso de 

Engenharia de Produção. 

3 Definições  
  Atividades acadêmicas complementares são aquelas realizadas pelos alunos e não 

pertencem à grade curricular do curso de Graduação, mas contribuem para sua 

formação. A USP permite desde 2015 que as horas dedicadas a essas atividades, e 

não os créditos, sejam registrados e sua inclusão não interfere na média ponderada 

do aluno (SALA DE IMPRENSA, USP, 2015).  

4 Objetivos e Responsabilidades 
A contabilização das AAC´s é um reconhecimento de horas trabalhadas pelo aluno, para fins 

de demonstração de sua dedicação e diferencial na formação. Elas auxiliam também a 

coordenação do curso na contabilização de relatórios que possam apoiar a melhoria do 

curso, e auxiliar no dimensionamento da carga horária de trabalho dos alunos. 

A USP implementou um procedimento geral, no apêndice 01 que detalha o trâmite geral, a 

ser obedecido na universidade. Os detalhes não contidos no procedimento foram delegados 

para as Unidades e, no caso da EESC, para que as CoCs desenvolvam padrões que orientem a 

aprovação dos pedidos.  

Há três aspectos que necessitam de orientações específicas: a) Identificação de qual(is) 

categoria(as) presentes no sistema serão ou não reconhecidas para o caso específico dos 

alunos da Engenharia de Produção; b) Padrões mínimos e máximos de horas a serem 

reconhecidas pelas atividades; e c) Cronograma de implantação. 
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5 Tipo de atividade reconhecida para o curso de Engenharia de 

Produção 
Tipo de Atividade Aplicável Condições Documento comprobatório 

Atividades 
esportivas 

Não   

Bolsas diversas Sim  Termo de outorga (ou similar) 
Relatório final Aprovado 

Congressos 
seminários 

Sim Apresentação de trabalho Certificado ou similar com o nome 
do aluno. 

Cooperativas 
estudantis 

Não   

Cursos de difusão Sim  Certificado 

Cursos 
extracurriculares 

Sim  Certificado 

Empresa Junior Sim Atestado de horas oficial, emitido 
pelo presidente da empresa 

junior 

Documento assinado do presidente 
da empresa junior contendo lista 

dos integrantes e horas dedicadas 
no semestre. 

Estágios não 
obrigatórios 

Sim Regulamente registrado na seção 
de estágio 

Comprovente da empresa com 
discriminação da quantidade de 

horas e menção da função 
 

Iniciação 
científica 

Sim  Termo de outorga (ou similar) 
Relatório final 

Monitoria Sim  Carta do docente 

Atividades da 
Agência de 
inovação 

Não Essas atividades devem ser 
enquadradas nas demais. Por 
exemplo, caso tenha sido um 

curso na agência de inovação, 
inclua como curso. Caso não seja 

possível reclassificar, entre em 
contato com a coordenação. 

 

Participação em 
Liga, grupos 
científicos 

Não No caso de grupos de 
competições como fórmula SAE, 

Mini Baja etc., classifiquem no 
item “Grupos e organizações de 

ação social”.  

 

Participação em 
visitas 
monitoradas da 
universidade 

Sim Evento oficial da EESC Certificado 

Participação / 
Grupos e 
organizações de 
ação social 

Sim Atividade com reconhecimento 
notório pela comunidade 

Certificado (ou similar) 
Descrição oficial ou site da 

organização* 

Participação / 
Organização de 
eventos 

Sim Eventos com conteúdo científico 
ou profissional 

Certificado 

Programa 
embaixadores 

Sim  Certificado 

Programa de 
tutoria  

Sim  Certificado 

Programa PET Sim Programa FApesp Certificado do orientador 

Projeto Rondom Sim  Presença na lista do tutor Ceritificado 

Publicação dos 
graduandos 

Sim Considerando a restrição de 
horas segundo tabela (8h – 40h)  
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Tipo de Atividade Aplicável Condições Documento comprobatório 

Representação 
discente 

Sim Orgão ou comissão pertencente à 
Universidade de Sâo Paulo 

Comprovante expedido pelo órgão 
ou cópia de ata oficial 

Representação 
em entidades 
estudantis 
 

Sim   

Treinamentos 
Técnicos 
 

Sim Relacionado com atividade 
científica ou profissional 

Certificados 

Visitas técnicas Sim Desde que não pertencentes às 
disciplinas regulares de visitas 

técnicas 1 e 2 
Desde que não sobrepostas à 

participação em um congresso 

Certificado ou similar 

 

Presença na lista do tutor. O reconhecimento das AACs de grupos organizados deverá ser 

solicitado pelo aluno via sistema com carta ou certificado. No caso de grupos com grande 

quantidade de alunos, para evitar a grande quantidade de atestados, a sua aprovação será 

condicionada à presença em uma lista, separada, e entregue pelo responsável do grupo com 

a anuência do tutor da atividade. Esta lista deve ser relativa a períodos (por exemplo, 

semestres ou ano), indicando o nome completo e número USP de cada membro, 

acompanhada da quantidade de horas trabalhadas naquele período.  

6 Padrões mínimos e máximos de horas 
Atividades de longa duração não devem extrapolar o número de 15 horas por semana 

durante o período de aulas.  

Pode-se contemplar cargas horárias completas 40 horas por semana em atividades 

realizadas nas férias.  

7 Período válido para a solicitação 
 Os alunos podem realizar solicitações de qualquer atividade da seção 5 realizada à partir de 

1º. de janeiro de 2015. Caso o aluno tenha iniciado a atividade antes e tenha dado 

prosseguimento em 2015, ele deve solicitar o intervalo a partir de 2015.  

As atividades anteriores não serão contabilizadas pois o Sistema Jupiter não permite a 

contabilização. Caso haja alteração neste sentido os alunos serão comunicados e um novo 

período. 
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8 Implantação na Engenharia de Produção 
A implantação deverá acontecer conforme o cronograma de fases: 

Fase 1 – Experimental. Divulgação da versão final deste documento entre alunos e 

cadastramento das atividades que se iniciaram em 2015 (lançado em final de 2015). 

Fase 2 – Apresentação dos resultados parciais e experiências para a CoC, revisão deste 

procedimento (metade de 2016) .  

Fase 3 – Estudo da ampliação do processo para contemplar atividades anteriores para os 

alunos com previsão de se formar em 2015 (final de 2016). 

Fase 4 – Ajustes para todos os alunos. 
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