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APÊNDICE F – Tabela de Atividades

Complementares de Graduação

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Grupo ACG CHmin Atividades Carga Horária Observações Código

Grupo I -
Atividades de
Ensino.

30h

Disciplinas, desde que
aprovado pela comissão

de curso
1h Para cada 1h da disciplina. 1.1

Cursos ou oficinas na área
de interesse em função do
perfil do egresso

2h
2h para cada 1h de curso
ou oficina como ouvinte, no
máximo 75h por semestre.

1.2.1

4h
4h para cada 1h ministrada
de curso ou oficina, no máximo
75h por semestre.

1.2.2

Monitorias em disciplinas
na UNIPAMPA

1h
Para cada 1h de atividade, no
máximo 75h por semestre

1.3

Participação em projetos
de ensino ou em grupos
de ensino/estudo

1h
Para cada 1h de atividade, no
máximo 75h por semestre

1.4

Estágio não obrigatório
ligado à atividade de
ensino.

1h
Para cada 1h de estágio, no
máximo 75h por semestre.

1.5

Organização de eventos
de ensino

1h Por dia de evento. 1.6

Participação como ouvinte
em eventos de ensino,
pesquisa e extensão

1h Para cada 1h de evento local 1.7.1
2h Para cada 1h de evento regional 1.7.2
4h Para cada 1h de evento nacional 1.7.3

5h
Para cada 1h de evento
internacional.

1.7.4

Visitas técnicas institucionais
(fora das atividades normais
das disciplinas de graduação)

4h Por visita no município 1.8.1
15h Por visita na região (<250km) 1.8.2
30h Por visita no estado (>250km) 1.8.3
50h Por visita fora do estado (>250km) 1.8.4

Outras Atividades de Ensino
não especificadas anteriormente,
a critério da Comissão de Curso.

1.9
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Grupo II -
Atividade de
Pesquisa.

30h

Participação em projetos de
pesquisa na Unipampa ou em
outras IES ou em espaço de

pesquisa reconhecido como tal.

1h
Para cada 1h de atividade,
no máximo 75h por semestre.

2.1

Publicação de pesquisa em
evento científico ou publicação

em fontes de referência
acadêmica, impressa ou de
acesso online, na forma de
livros, capítulos de livro,
periódicos, anais, jornais,
revistas, vídeos ou outro
material de referência

acadêmica.

250h Livro. 2.2.1

150h
Periódico científico indexado
pela Capes ou Capítulo de livro.

2.2.2

100h
Periódico científico indexado
não indexado pela Capes.

2.2.3

10h

Por página de trabalhos
completos publicados em anais
de eventos (máximo de 80
horas por documento).

2.2.4

10h

Por página de resumos
publicados em anais de eventos

(máximo de 40 horas por
documento).

2.2.5

20h
Jornais, revistas, vídeos

ou outro material de referência
acadêmica.

2.2.6

40h Relatórios técnicos. 2.2.7

Participação na condição de
conferencista, ou painelista, ou
debatedor, ou com apresentação
de trabalhos em eventos que
tratam de pesquisa, tais como
grupos de pesquisa, seminários,
congressos, simpósios, semanas

acadêmicas, entre outros.

10h
Por apresentação em evento

local.
2.3.1

20h
Por apresentação em evento

regional.
2.3.2

30h
Por apresentação em evento

nacional.
2.3.3

40h
Por apresentação em
evento internacional.

2.3.4

Estágios ou práticas
não obrigatórias em
projetos de pesquisa.

1h
Para cada 1h de estágio,

máximo de 75h por semestre.
2.4

Organização de eventos de
pesquisa.

10h Por dia de evento. 2.5

Outras Atividades de Pesquisa
não especificadas anteriormente,
a critério da Comissão de Curso.

2.6
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Grupo III -
Atividade de
Extensão

30h

Participação em projetos e/ou
atividades de extensão

desenvolvidas na Unipampa ou
outra IES, ou em instituição
governamental ou em

organizações da sociedade civil
com fim educativo, de promoção
da saúde, da qualidade de vida

ou da cidadania, do
desenvolvimento social, cultural

ou artístico.

1h
Para cada 1h de atividade,
no máximo 75h por semestre.

3.1

Estágios e práticas não
obrigatórias em atividades de

extensão.
1h

Para cada 1h de atividade, no
máximo 75h por semestre.

3.2

Organização de eventos de
extensão.

10h Por dia de evento. 3.3

Publicação de atividade de
extensão ou publicação de

material pertinente à extensão
em fontes de referência

acadêmica, impressa ou de
acesso online, na forma de
livros, capítulos de livros,
periódicos, anais, jornais,
revistas, videos ou outro

material de referência acadêmica.

250h Livro 3.4.1

150h
Periódico científico indexado
pela Capes ou capítulo de livro.

3.4.2

100h
Periódico científico não
indexado pela Capes.

3.4.3

10h

Por página de trabalhos
completos publicados em anais
de eventos (máximo 80 horas

por trabalho).

3.4.4

10h

Por página de resumos
publicados em anais de eventos

(máximo 40 horas por
trabalho).

3.4.5

20h
Jornais, revistas, vídeos ou
outro material de referência

acadêmica.
3.4.6

Participação na condição de
conferencista, ou painelista ou
debatedor, ou com apresentação
de trabalho em eventos que
tratam de extensão, como

grupos de estudo, seminários,
congressos, simpósios, semana

acadêmica, entre outros.

10h
Por apresentação em

evento local.
3.5.1

20h
Por apresentação em
evento regional.

3.5.2

30h
Por apresentação em
evento nacional.

3.5.3

40h
Por apresentação em
evento internacional.

3.5.4

Outras Atividades de Extensão
não especificadas anteriormente,
a critério da Comissão de Curso.

3.6
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Grupo IV -
Atividades
Culturais e
Artísticas, Sociais
e de Gestão.

30h

Participação em atividades de
cunho cultural, social ou

artístico.
1h

Por dia de atividade comprovada, no
máximo 15h por semestre.

4.1

Organização de campanhas
beneficiente, educativas,

ambientais ou de publicidade e
outras atividades de caráter
cultural, social ou artístico.

1h
Por 1h de atividade

comprovada, no máximo até
75h.

4.2

Premiação referente a trabalho
acadêmico de ensino, de

pesquisa, de extensão ou de
cultura.

30h Por distinção ou mérito. 4.3

Representação discente em
órgãos colegiados.

25h
Por portaria ao término da
gestão, no máximo 50h.

4.4

Representação discente em
diretórios acadêmicos.

25h
Por ano de gestão, no máximo

50h.
4.5

Participação como bolsista em
atividades de iniciação ao

trabalho técnico-profissional e
de gestão acadêmica.

1h
Para cada 1h de atividade, no
máximo 75h por semestre.

4.6

Participação em estágios não
obrigatórios com atividades na
área cultural, social, artística e
de gestão administrativa e
acadêmica, assim como

atividades técnico-profissionais.

1h
Para cada 1h de atividade, no
máximo 75h por semestre.

4.7

Cursos de linguas estrangeiras. 2h
Para cada 1h de atividade, no
máximo 75h por semestre.

4.8

Aprovação em exame de
proficiência em idioma

estrangeiro.
50h Por idioma. 4.9

Palestras fora de eventos.
10h Por palestra proferida. 4.10.1
1h Por palestra assistida. 4.10.2

Participação em atividades de
iniciação ao trabalho técnico-
profissional e gestão em
empresas juniores.

1h
Para cada 1h de atividade, no
máximo 75 horas por semestre.

4.11

Outras Atividades Culturais
e Artísticas, Sociais e de Gestão
não especificadas anteriormente,
a critério da Comissão de Curso.

4.12


