
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

 

Normatiza a realização das atividades 

complementares de graduação (ACG) pelos 

discentes dos cursos de graduação da Unipampa. 

 

A Pró-Reitora Adjunta de Graduação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), no uso 

de suas atribuições dadas pela Portaria xxxxxxxxxxxxxx e CONSIDERANDO os  pareceres (CNE?), 

Parecer CNE/CES n° 8/2007, de 12 de junho de 2007 e Resolução n° 2 de 18 de junho de 2007 

do Conselho Nacional de Educação, resolve: 

 

Art. 1º Definir as atividades complementares de graduação (ACG) na UNIPAMPA como 

componentes curriculares que possibilitem, por avaliação documental, o reconhecimento de 

habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do aluno, inclusive adquiridos fora do 

ambiente acadêmico. 

 

Art. 2º As atividades complementares compreendem as práticas não previstas na matriz 

curricular do Curso, cujo objetivo seja o de proporcionar aos discentes uma participação mais 

ampla em atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, culturais e sociais, que contribuam 

para a complementação da sua formação acadêmica, em consonância com o Projeto 

Institucional (PI) da Universidade. 

 

Art. 3º Caberá a Comissão de Curso definir, no seu Projeto Pedagógico, a carga horária a ser 

cumprida na forma de ACG como requisito obrigatório para a colação de grau. 

 

Art. 4º As atividades complementares classificam-se em 04 (quatro) grupos: 

I - Grupo I: Atividades de Ensino 

II - Grupo II: Atividades de Pesquisa 

III - Grupo III: Atividades de Extensão 

IV - Grupo IV: Atividades Culturais e Sociais 

 

Art. 5º As atividades do GRUPO I – Atividades de Ensino – incluem, entre outras, as seguintes 

modalidades: 

I - Disciplinas cursadas na UNIPAMPA ou em outras IES, desde que aprovadas pela Comissão do 

Curso e não previstas na matriz curricular de disciplinas do Curso; 

II - Cursos nas áreas de informática e/ou língua estrangeira; 

III - Monitorias de disciplinas pertencentes ao Curso; 

IV - Participação em Projetos de Ensino da UNIPAMPA. 

 

Art. 6º As atividades do GRUPO II – Atividades de Pesquisa – incluem, entre outras, as 

seguintes modalidades: 

I - Participação em projetos de pesquisa da UNIPAMPA, ou de outras instituições de ensino 

superior, ou de centros de pesquisa de nível equivalente ou superior; 

II - Publicação de resumo em anais de congressos; 

III - Publicação de resumo expandido em anais de congressos; 



IV - Publicação de artigo científico em revistas, jornais e/ou anais de congressos; 

V - Publicação de livro e/ou capítulo de livro. 

VI - Participação, como ouvinte, em eventos (seminários, simpósios, congressos, semanas 

acadêmicas, palestras, entre outros) das áreas afins ao Curso; 

VII - Apresentação de trabalhos em eventos (seminários, simpósios, congressos, semanas 

acadêmicas, entre outros) das áreas afins ao Curso; 

 

Art. 7º As atividades do GRUPO III – Atividades de Extensão – incluem, entre outras, as 

seguintes modalidades: 

I - Participação em projetos de extensão da UNIPAMPA, ou de outras instituições de ensino 

superior, ou de centros de pesquisa de nível equivalente ou superior relacionados com os 

objetivos do Curso; 

II - Estágios não-obrigatórios; 

III - Organização e ministração de cursos e/ou mini-cursos; 

IV - Trabalho voluntário em organizações da sociedade civil; 

V - Participação, como ouvinte, em eventos (seminários, simpósios, congressos, semanas 

acadêmicas, palestras, entre outros) das áreas afins ao Curso; 

VI - Apresentação de trabalhos em eventos (seminários, simpósios, congressos, semanas 

acadêmicas, entre outros) das áreas afins ao Curso; 

VII - Organização de eventos; 

VIII - Participação como conferencista em eventos (conferências, palestras, mesas redondas, 

entre outros) das áreas afins ao Curso; 

IX - Representação discente em órgãos colegiados; 

X - Representação discente em diretórios acadêmicos; 

XI - Participação, como bolsista, em atividades de iniciação ao trabalho técnico-profissional e 

de gestão acadêmica. 

 

Art. 8º As atividades do GRUPO IV – Atividades Culturais e Sociais – incluem, entre outras, as 

seguintes modalidades: 

I - Organização e/ou participação em sessões de cunho cultural; 

II - Participação na organização de campanhas e outras atividades de caráter social; 

III - Premiação referente a trabalho acadêmico, de pesquisa, de extensão ou de cultura. 

 

Art. 9º Caberá à Comissão de Curso fixar uma carga horária mínima a ser cumprida dentro de 

cada um dos grupos relacionados no Art. 4º, desde que não inferior a 10% do total previsto 

para as ACG no Projeto Pedagógico, de maneira a permitir uma formação de sujeitos 

conscientes das exigências éticas e da relevância pública e social dos conhecimentos, 

habilidades e valores adquiridos na vida universitária e de inseri-los em seus respectivos 

contextos profissionais de forma autônoma, solidária, crítica, reflexiva e comprometida com o 

desenvolvimento local, regional e nacional sustentáveis, objetivando a construção de uma 

sociedade justa e democrática. 

 

Art. 10. Os critérios para equivalência e aproveitamento da carga horária serão definidos pela 

Comissão de Curso, considerando o perfil do egresso definido em seu PPC. 



Parágrafo 1º: Para o atendimento ao caput deste artigo a Comissão de Curso utilizará 

instrumentos de avaliação específicos para a modalidade, que poderão ser comprovantes, 

declarações, cópias, certificados ou afins, autenticadas no ato do protocolo da solicitação de 

aproveitamento. 

Parágrafo 2º: A Comissão de Curso deverá elaborar uma planilha para avaliação da solicitação, 

conforme o modelo do Anexo I deste regulamento, constando a carga horária individual e a 

máxima permitida por modalidade, que deverá ser amplamente divulgada aos acadêmicos. 

 

 

Art. 11. É de responsabilidade do discente solicitar por meio da Secretaria Acadêmica, no 

período informado no calendário acadêmico da UNIPAMPA, o aproveitamento das atividades 

complementares realizadas, resultando na acumulação das horas correspondentes às 

atividades consideradas válidas no seu histórico escolar. 

Parágrafo 1º: O discente deverá anexar ao seu requerimento (Anexo II) os comprovantes 

cabíveis. 

Parágrafo 2º: Ao entregar os documentos na Secretaria Acadêmica, deverá ser preenchido um 

protocolo, em duas vias, no qual estarão listadas todas as cópias de documentos entregues e 

autenticadas por um técnico em assuntos educacionais, assinadas pelo discente e pelo técnico; 

uma via será arquivada na secretaria e a outra entregue ao discente como comprovante de 

entrega das cópias.  

 

Art. 12. Caberá à Comissão de Curso analisar a validade dos pedidos de aproveitamento de 

carga horária de atividades complementares de graduação. 

Parágrafo Único: A Comissão de Curso poderá recusar a atividade se considerar em desacordo 

com este regulamento, bem como em relação aos objetivos do curso previstos em seu Projeto 

Pedagógico. 

 

Art. 13. Ficará a cargo da Secretaria Acadêmica a tarefa de divulgar o resultado ao discente e 

de registrar no seu currículo a carga horária das atividades desenvolvidas que forem deferidas. 

 

Art. 14. A Comissão de Curso poderá alterar ou complementar este regulamento, desde que 

não cause prejuízo aos discentes que já realizaram ou estão realizando atividades 

complementares de graduação. 

 

Art. 15. As atividades complementares somente serão analisadas se forem realizadas nos 

períodos enquanto o discente estiver regularmente matriculado na UNIPAMPA ou outra IES, 

inclusive no período de férias. 

 

Art. 16. Os casos omissos serão apreciados e deliberados pela Comissão de Curso. 

 

Art. 17. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

  



ANEXO I 

ATIVIDADES DE ENSINO 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 

individual 
Carga horária 

máxima 
Instrumentos 
de Avaliação 

Disciplinas do ensino superior 
Áreas afins ao 

curso 
 

 
Comprovante de 
aprovação na 
disciplina Outras áreas  

Cursos de língua estrangeira Qualquer idioma   
Comprovante de 

aprovação 

Cursos de informática 
Cursos de 
informática 

  
Comprovante de 

aprovação 

Monitorias Monitorias   
Declaração do 
orientador 

Projetos de ensino 

Participação na 
equipe de 
trabalho 

  

Declaração do 
professor 

responsável pelo 
projeto 

Participação 
como público-alvo 

  Certificado 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA  

Modalidade Discriminação 
Carga horária 

individual 
Carga horária 

máxima 
Instrumentos 
de Avaliação 

Participação em pesquisa 
Projeto de pesquisa 
institucionalizado 

  
Declaração do 
orientador 

Publicação de artigo 
científico (ou com aceite 
final de publicação) em 
periódico especializado com 
comissão editorial 

Publicação nacional  

 
Cópia do trabalho 
ou carta de aceite Publicação 

Internacional 
 

Trabalho completo publicado 
em evento 

Evento nacional  
 

Anais (publicação 
do trabalho) Evento internacional  

Resumo expandido publicado 
em evento (na área ou áreas 
afins) 

Evento nacional  
 

Anais (publicação 
do trabalho) Evento internacional  

Resumo publicado em evento 
(na área ou áreas afins) 

Evento nacional  
 

Anais (publicação 
do trabalho) Evento internacional  

Publicação de artigo de 
opinião, assinado, em 
periódico de divulgação 
popular, jornal ou revista 
não-científica 

Áreas afins ao curso  

 Cópia do artigo 

Outras áreas  

Publicação de livro 

Áreas afins ao curso  

 

Cópia da capa do 
livro ou da folha 
de rosto que 
conste o(s) 

nome(s) do(s) 
autor(es) 

Outras áreas  

Publicação de capítulo de 
livro 

Áreas afins ao curso  

 

Cópia da ficha 
catalográfica, do 
sumário e da 

página inicial do 
capítulo 

 

Outras áreas  

 



ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

Modalidade Discriminação 
Carga horária 

individual 
Carga horária 

máxima 
Instrumentos 
de Avaliação 

Participação em projetos de 
extensão 

Projeto de 
extensão 

institucionalizado 
  

Declaração do 
orientador 

Estágios não-obrigatórios 
Estágio não 
obrigatório 

  

Contrato e 
atestado/certifica
do com descrição 
das atividades 
desenvolvidas 

Ministração de cursos e mini-
cursos 

Curso ministrado   
Comprovante / 
certificado 

Trabalho voluntário em 
escolas 

Trabalho 
voluntário 

  
Comprovante e 

relatório 

Participação em eventos 
Áreas afins ao 

curso 
 

 
Certificado 

/comprovante 
Outras áreas  

Apresentação de trabalhos 
em eventos 

Áreas afins ao 
curso 

 
 

Certificado 
/comprovante 

Outras áreas  

Organização de eventos 

Eventos da 
Unipampa 

 
 

Comprovante e 
descrição das 
atividades 
realizadas 

Eventos externos  

Participação como 
conferencista (conferências, 
palestras, mesas-redondas) 

Áreas afins ao 
curso 

 
 

Comprovante / 
certificado 

Outras áreas  

Representação em órgãos 
colegiados 

Representação em 
órgãos colegiados 

  

Convocação com 
pauta e Ata 
assinada das 
reuniões 

Representação em diretórios 
acadêmicos 

Representação em 
diretórios 
acadêmicos 

  

Convocação com 
pauta e Ata 
assinada das 
reuniões 

 

ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 

individual 
Carga horária 

máxima 
Instrumentos 
de Avaliação 

Atuação em atividades 
culturais 

Eventos da 
Unipampa 

 
 Comprovante 

Eventos Externos  

Participação em atividades 
culturais (expectador) 

Eventos da 
Unipampa 

 
 Comprovante 

Eventos Externos  

Organização de atividades 
culturais 

Eventos da 
Unipampa 

 
 Comprovante 

Eventos Externos  
Premiação referente a trabalho 
acadêmico, de pesquisa, de 
extensão ou de cultura 

Premiação   Comprovante 

Organização de campanhas e 
outras atividades de caráter 
social 

Organização de 
campanhas 

  Comprovante 



ANEXO II 

 


