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 As Atividades Acadêmico Científico-Culturais (AACCs) são atividades
complementares obrigatórias no curso e a sua incorporação curricular
parte do pressuposto de que a formação de administradores(as)
públicos(as) não se realiza exclusivamente nos espaços acadêmicos
formais de ensino. Além disso, entende-se que essa formação supõe,
também, a autoformação por meio da capacidade de, conscientemente,
os(as) discentes produzirem escolhas que correspondam aos seus
interesses e que sejam adequadas à profissão de administrador(a)
público(a).

  Estas atividades teóricas e práticas totalizam 60 horas, correspondentes
a 2% da carga horária total, conforme o Regulamento das Atividades
Acadêmico Científico-Culturais, disposto no Anexo D do projeto
pedagógico do curso. As AACCs visam o enriquecimento da formação
dos(as) discentes por meio da participação em atividades acadêmicas,
científicas e culturais, que serão desenvolvidas no decorrer do curso,
devendo englobar as atividades de iniciação científica, pesquisa e
extensão, participação em eventos científicos e culturais, participação
em órgãos colegiados da UFOP e em processos de avaliação do curso,
dentre outras, desenvolvidas dentro e fora da universidade.

  Assim, as AACCs são práticas acadêmicas apresentadas em múltiplos
formatos, tendo em vista: a) complementar a formação dos alunos,
possibilitando o aprofundamento em áreas específicas do curso; b)
fomentar a iniciativa dos(as) discentes em participar de atividades
culturais, profissionais e acadêmicas relacionadas ao curso e ao campo
de atuação dos(as) administradores(as) públicos(as); c) incentivar a
participação dos(as) discentes nas atividades de ensino, extensão e
pesquisa realizadas na UFOP; e, d) estimular a tomada de iniciativa e
investimento profissional dos(as) discentes, incitando-os(as) a
participarem da vida acadêmica e cultural da Universidade.



   Essas atividades devem ser desenvolvidas no decorrer do curso, dentro
ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer
outra atividade formativa, sendo que estão devidamente
regulamentadas em concordância com o PPC. Os(as) discentes devem
efetuar a comprovação do cumprimento das referidas atividades por
meio da apresentação da documentação comprobatória, conforme
orientações e formulário disponibilizados na “Área de Interação Virtual”
do curso, disponível no Moodle. O(a) discente solicitará a inclusão das
horas obtidas no sistema de controle acadêmico, por meio de
documentação comprobatória das atividades realizadas entregues à
Comissão Permanente de Avaliação das AACCs. A partir da avaliação e
aprovação por parte dessa comissão, as horas de AACCs serão incluídas
no histórico escolar do(a) discente com o código ATV100. Os(as)
discentes deverão realizar no mínimo 60 horas de AACCs.

  A comprovação das AACCs será realizada em qualquer período do
curso, devendo, o(a) estudante, apresentar as atividades desenvolvidas no
semestre letivo corrente ou aquelas realizadas no semestre anterior.
Após passados dois semestres letivos de realização das atividades e sem
sua devida avaliação e validação, estas caducam e não podem mais ser
aproveitadas para cômputo das horas de AACCs. 

 Para conhecer o Regulamento das AACCs, consulte o Projeto
Pedagógico do Curso.

Para mais informações acesse o Projeto Pedagógico do Curso disponível em: 
http://www.cead.ufop.br/index.php/cursos-de-graduacao/administracao-publica-presencial
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