Faculdade de Tecnologia “Dom Amaury Castanho” – Fatec Itu
Portaria FATEC – Itu nº 21/2011 de 20/09/2011.

Regulamenta as Atividades AcadêmicoCientífico Culturais na Faculdade de
Tecnologia de Itu.

A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Itu, no uso de suas atribuições legais e
considerando o aprovado pela Comissão de Implantação, baixa a seguinte:
PORTARIA:

Artigo 1º - Esta Portaria tem por finalidade padronizar e regulamentar as atividades
Acadêmico-Científico-Culturais do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da
Tecnologia da Informação para os alunos que ingressaram a partir do 1º semestre de
2010.
Artigo 2º - Ficam fixadas as atividades discentes com as respectivas cargas horárias
conforme Anexo I, para cumprimento das 80(oitenta) horas de atividades AcadêmicoCientífico-Culturais.
Artigo 3º -O aluno deverá comprovar sua participação em cada uma das atividades
através da apresentação da Ficha de Acompanhamento de AACC, disponível no site
da Fatec Itu para preenchimento e impressão, e de outros documentos citados na
tabela , conforme o tipo de atividade desenvolvida .A ficha deverá ser entregue ao
final de cada semestre na Secretaria Acadêmica:
Artigo 4º - A validação de horas dependerá do tipo de atividade e da comprovação
apresentada e sempre estará sujeita à aprovação da Coordenação do Curso.
Artigo 5º - As atividades validadas como Acadêmico-Científico-Culturais não poderão
ser utilizadas para validação das atividades de trabalho de conclusão de curso e viceversa.
Artigo 5º - O não cumprimento das 80(oitenta) horas exigidas nas AtividadesAcadêmicas Científico-Culturais implica na retenção do aluno no curso até a
totalização das horas exigidas.

Profª. Dra. Juliana Augusta Verona
Diretora da Fatec de Itu

Faculdade de Tecnologia “Dom Amaury Castanho” – Fatec Itu
ANEXO I – Portaria Fatec Itu 21/2011

Categoria

Atividades
científicasacadêmicas

Atividades
sóciosculturais

Atividades de
prática
profissional

Atividade

* CARGA
HORÁRIA
(até)

Documento comprobatório

Evento científico: congresso,
simpósio, workshop, oficina,
fórum,debate,ciclo de conferência

20 h

Certificado de participação

Curso de extensão, aperfeiçoamento
e complementação de estudos

40 h

Certificado de participação com
nota e frequência

Apresentação de trabalho em evento
científico

40 h

Certificado

Visita técnica

5h

Relatório com assinatura do
responsável

Participação na Semana de
Tecnologia- comissão

16h

Certificado

Participação na Semana de
Tecnologia- participante

12h

Certificado

Vídeo, filme, peça teatral, exposição,
cinema, feira, mostra, apresentação.
Musical(máximo de 5 por semestre)

02 h

Ingresso ou comprovante

Trabalho voluntário de ação social,
comunitária

40h

Relatório das atividades
desenvolvidas e declaração do
responsável

Doação de sangue

06h

comprovante

Trote solidário

04h

comprovante

Monitoria (voluntária ou não)

40h

Relatório das atividades
desenvolvidas aprovada pela
Coordenação

Estágio não curricular

40h

Relatório das atividades
desenvolvidas aprovada pela
Coordenação

( * ) – CARGA HORÁRIA MÁXIMA ATRIBUÍDA À ATIVIDADE OU CONJUNTO DE ATIVIDADES DA
MESMA NATUREZA. OUTRAS ATIVIDADES A CRITÉRIO DA COORDENAÇÃO DO CURSO

