
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-

CULTURAIS – AACCs OFERTADAS POR COMUNIDADES 

INDÍGENAS E/OU OUTROS EVENTOS EXTERNOS AO CURSO 

LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA DO SUL DA MATA 

ATLÂNTICA 

 

Cada aluno, devidamente matriculado no curso Licenciatura Intercultural 

Indígena do Sul da Mata Atlântica – LII, na UFSC, deverá cumprir uma carga 

horária obrigatória de 252 h/a em Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – 

AACCs, conforme indicação no PPC do curso, aprovado pelo MEC em 2009, 

sem as quais não concluirá o curso. 

O curso LII ofertará o total de horas previstas durante as etapas letivas no 

Tempo Universidade. No entanto, cada aluno/a poderá optar em cumprir 20% 

[correspondente a 50 h/a] em AACCs correlatas ao curso na comunidade, em 

outros centros de ensino e pesquisa, em eventos acadêmicos, científicos ou 

técnicos.  

O certificado será apresentado à coordenação do curso, que o apreciará e, em 

caso de validação, computará ao aluno/a as horas externas ao Curso Licenciatura 

Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. 

No caso das atividades promovidas pelas comunidades indígenas que não 

dispuserem certificação, o aluno deverá providenciar uma declaração conforme 

modelo anexo devidamente assinado pelo cacique da Terra Indígena ou Diretor 

da Escola e pelo promotor do evento. 

 

 

Regimento aprovado na reunião do Colegiado em 31.10.13.  



DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM AACC 

 

Declaro para os devidos fins que o/a acadêmico/a: 

________________________________________________________________________(no-

me completo) _____________________ (nº Matrícula), aluno/a regularmente matriculado/a 

no curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, na Universidade 

Federal de Santa Catarina, participou da Atividade Acadêmico-Científico-Cultural - AACC 

denominada: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Organizado por/pela:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________, na qualidade de (    ) 

Ouvinte; (   ) Assessor; (    ) Observador;   (   ) Outro ________________________________. 

A atividade cumpriu os seguintes objetivos:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Correspondendo a _________ horas (um dia de atividades corresponde a 8 h/a), na data de: 

___________________________ 

 

Local____________________________________Data________________ 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Assinatura do/a Cacique ou Diretor/a da 

Escola 

Assinatura do/a Organizador/a da AACC 



 


