
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

 
CRONOGRAMA DAS DISCIPLINAS 2200301, 2200302 e 2200303 

 

CURSO 
BACHARELADO EM ENFERMAGEM (   ) 
BACHARELADO E LICENCIATURA EM ENFERMAGEM ( X ) 

 
Informações gerais das disciplinas 

Códigos e 
Nomes: 

2200301 – Atividades Acadêmico-Científico-Culturais I 
2200302 – Atividades Acadêmico-Científico-Culturais II 
2200303 – Atividades Acadêmico-Científico-Culturais III 

Oferecimento:  
( X ) 1º semestre ( X ) 2º semestre (    ) Anual 

Início: Primeiro dia útil do mês de 
Março ou Agosto 

Término: Último dia útil do mês de 
Março ou Agosto 

 

Duração: 
Carga horária total: Para conclusão do curso, é exigida a realização de, no 
mínimo, 200 horas em atividades acadêmico-científico-culturais. 

Coordenador(es): Comissão de Coordenação do Curso Bacharelado e Licenciatura em 
Enfermagem - CoC Licenciatura 

 
1. Ementa, Objetivos e Programa: no site https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/. 

 
2. Roteiro para integralização de créditos: 

 O aluno deverá preencher o formulário de solicitação de contagem de horas em atividades 
acadêmico-científico-culturais, de posse dos respectivos comprovantes e, quando for o caso, 
relatórios; 
 

 Verificada a totalização da uma carga horária mínima de 70 horas conforme quadro 
aprovado pela Comissão de Graduação (tabela de conversão), o aluno poderá entregar o 
formulário e os respectivos comprovantes no Serviço de Graduação, até o último dia útil dos 
meses de março e/ou agosto. 
 
3. Orientações para preenchimento de formulário e organização de documentos: 

 Preencher o formulário de solicitação agrupando as atividades de acordo com cada código 
correspondente da tabela de conversão, em ordem crescente; 
 

 Numerar sequencialmente cada documento comprobatório de acordo com o preenchimento 
do campo "ordem dos documentos"; 
 

 Anexar os comprovantes e, quando for o caso, os relatórios, na mesma sequência das 
atividades descritas no formulário de solicitação; 
 
4. Método de avaliação: 
Após o término do prazo de entrega dos documentos, o Serviço de Graduação organizará os 
documentos e os enviará à Comissão de Coordenação do Curso Bacharelado e Licenciatura 
em Enfermagem (CoC Licenciatura) para análise dos docentes pareceristas. As horas 
validadas serão cadastradas no Sistema Júpiter, nas disciplinas correspondentes, pelo Serviço 
de Graduação. Caberá ao aluno informar-se junto ao Serviço de Graduação sobre o processo 
de análise, validação e cadastro das horas validadas. Quando houver pendências, o Serviço de 
Graduação as comunicará ao aluno, para regularização. Ao final do processo, o aluno será 
chamado ao Serviço de Graduação para tomar ciência do resultado do processo. 
 
Para maiores informações, acesse o site da EERP, graduação: 
http://www.eerp.usp.br/licenciatura-aacc-apresentacao/ 
 

Data de aprovação pela CoC Licenciatura: 11/05/2015 
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