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CRONOGRAMA DA DISCIPLINA 2200105 

 

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

 
Informações gerais da disciplina 

Código e Nome: 2200105 Atividade Acadêmico-científico Cultural 

Oferecimento:  

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

Início: Primeiro dia útil do mês 
de maio 

Término: Último dia útil do mês de maio 

 

Duração: 

Total de créditos: 01 Carga horária total: 30 

Carga horária teórica:  Carga horária prática total:  

Carga horária em laboratório:  Carga horária cenário clínico: 

Coordenador(es) da disciplina: CoC Bacharelado 

 
1. Ementa, Objetivos, Estratégias de ensino-aprendizagem, Critérios de avaliação, 
Critérios de recuperação e Bibliografia encontram-se no site 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/. 

 
2. Roteiro para integralização de créditos. 
- O aluno deverá preencher o formulário de solicitação de integralização de créditos em 
atividade acadêmico-científico-cultural, de posse dos respectivos comprovantes.  
 
- Verificada a totalização da carga horária mínima de horas convertidas (30 horas) segundo 
tabela aprovada pela Comissão de Graduação, o Serviço de Graduação efetuará a matrícula e 
inclusão de frequência e nota na disciplina correspondente.  

 
- Até o último dia útil de maio, o aluno deverá entregar no Serviço de Graduação, 
pessoalmente ou por intermédio de portador, o formulário impresso e os respectivos 
comprovantes. No formulário de solicitação de créditos, as atividades deverão ser numeradas e 
apresentadas de acordo com os tipos de atividade descritos na tabela de conversão.  Devem 
ser apresentadas, em anexo, cópias de todos os comprovantes, na mesma sequência das 
atividades descritas.  

 
- Na impossibilidade de comparecimento ao Serviço de Graduação, o aluno poderá enviar pelo 
correio o formulário e os respectivos comprovantes, observando o prazo estipulado no item 
anterior.  

 
- A não apresentação do formulário e dos respectivos comprovantes até o último dia útil de 
maio implicará na exclusão automática da matrícula nessa disciplina, pelo Serviço de 
Graduação. 
 
Para maiores informações, acesse o site da EERP, graduação: 
http://www.eerp.usp.br/bacharelado-aacc-apresentacao/ 
 

Data de aprovação pela CoC Bacharelado: 18/05/2015  
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