
Observações:

• Premissa do Regulamento de ACGs do Fórum das Engenharias: 
“Art. 9º Caberá à Comissão de Curso fixar uma carga horária mínima a ser cumprida dentro de 
cada um do s 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.”

• Acumular mínimo de 10% da carga horária total de ACGs em cada um dos quatro 

grupos (Ensino, Pesquisa, Extensão e Culturais e Sociais) 

• Premissa do PPC da EC: 

• Acumular no mínimo 120 horas em ACGs 

• Necessidade: 

• Definir registros de carga horária compatível com as duas premissas, de modo que o aluno seja  

estimulado a experimentar diferentes Modalidades nos vários Grupos ou pelo menos uma atividade 
de grande relevância em cada grupo



ANEXO I

TABELA DE APROVEITAMENTO DE ACGs

Grupo I – Atividades de Ensino (mínimo 12h, máximo 60h)
Atividade CH  máxima Comprovante

por atividade
por tipo de 
atividade

Disciplina de graduação 10 30 Histórico escolar
Cursos de idiomas estrangeiros

10/sem
20/

idioma
Certificado

Cursos de extensão 25% CH, 
Max 

20/curso
30

Certificado

Monitoria CH semanal/
semestre

60
Certificado

Participação em projetos de 
ensino

CH semanal/
semestre

30
Comprovantes de pagamento 
de bolsas ou declaração do 
orientador

Cursos de aperfeiçoamento 25% CH, 
Max 10h

30
Certificado

Participação em eventos 50% CH 
evento, Max 
4h/evento

30
Certificado



Grupo II – Atividades de Pesquisa (mínimo 12h, máximo 60h)
Atividade CH  máxima Comprovante

por atividade
por tipo de 
atividade

Participação em projetos de 
pesquisa

CH semanal/
semestre

30
Comprovantes de pagamento 
de bolsas ou declaração do 
orientador

Publicação em eventos de 
iniciação científica

2h 6h

Cópia do trabalho, com os 
anais do evento para 
conferência pela Secretaria 
Acadêmica

Publicação em eventos nacionais 
(primeiro autor)

4h 12h
Cópia do trabalho, com os 
anais do evento

Publicação em eventos nacionais
2h 6h

Cópia do trabalho, com os 
anais do evento

Publicação em eventos 
internacionais (primeiro autor)

8h 24h
Cópia do trabalho, com os 
anais do evento

Publicação em eventos 
internacionais

4h 12h
Cópia do trabalho, com os 
anais do evento

Publicação em periódico 
nacional (primeiro autor)

16h 48h
Cópia do trabalho, com o 
exemplar do periódico

Publicação em periódico 
nacional

8h 24h
Cópia do trabalho, com o 
exemplar do periódico

Publicação em periódico 
internacional (primeiro autor)

20h 60h
Cópia do trabalho, com o 
exemplar do periódico

Publicação em periódico 
internacional

10h 30h
Cópia do trabalho, com o 
exemplar do periódico

Publicação de capítulo de livro 
(primeiro autor)

16h 48h
Cópia do trabalho, com o 
exemplar  do livro

Publicação de capítulo de livro
8h 24h

Cópia do trabalho, com o 
exemplar do livro

Publicação de livro
20h 60h

Cópia da ficha catalográfica, 
com o exemplar do livro

Apresentação de trabalhos em 
eventos de iniciação científica

1h 3h
Certificado de apresentação 
nominal

Apresentação de trabalhos em 
eventos nacionais

2h 6h
Certificado de apresentação 
nominal

Apresentação de trabalhos em 
eventos internacionais

4h 12h
Certificado de apresentação 
nominal

Artigo completo 100% da CH, resumo expandido 50% do valor da CH, resumo 25% da CH, 
pôster 10% da CH.

Premiação (melhor artigo de evento):  CH da atividade vale o dobro.



Grupo III – Atividades de Extensão (mínimo 12h, máximo 60h)
Atividade CH  máxima Comprovante

por atividade
por tipo de 
atividade

Participação em projetos de 
extensão

CH 
semanal/se

mestre
30

Comprovantes de pagamento 
de bolsas ou declaração do 
orientador

Estágios não obrigatórios na 
área de Engenharia de 
Computação

15h/sem 30
Termo de compromisso de 
estágio, com relatório e 
avaliação final

Ministrante de curso de extensão 100%CH, 
Max 

4h/curso
20

Certificado

Monitor de curso de extensão 50%CH, Max 
2h/curso

20
Certificado

Organização de eventos 
acadêmicos que promovam 
divulgação do conhecimento

4h/evento 20
Certificado

Participação em eventos que 
promovam a divulgação da 
UNIPAMPA para a comunidade

CH evento, 
Max 

4h/evento
10

Certificado ou atestado de 
participação

Representação em órgãos 
colegiados da comunidade

1h/ata 20h
Atas das reuniões

Outras atividades relativas à 
extensão

A definir 10h
Documento comprobatório



Grupo IV – Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão (mínimo 
12h, máximo 60h)
Atividade CH  máxima Comprovante

por atividade
por tipo de 
atividade

Representação em órgãos 
colegiados

1h / ata 20h
Atas das reuniões

Participação em comissões da 
UNIPAMPA

1h / ata 20h
Portaria de designação e atas 
das reuniões

Participação em diretórios 
acadêmicos

1h / ata 10h
Comprovante da eleição e 
atas de reunião

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

15h / sem 30h

Comprovantes de pagamento 
de bolsas ou declaração do 
orientador

Organização de eventos ou 
atividades culturais ou artísticas

Max 5h / 
evento

15h
Certificado ou atestado de 
participação

Organização de ações 
beneficentes ou de cunho social

Max 5h / 
ação

40h
Certificado ou atestado de 
participação

Trabalho voluntário de cunho 
social ou ambiental

Max 10h / 
sem

40h
Certificado ou atestado de 
participação

Expectador de sessões de 
cinema, teatro ou espetáculos 
musicais

0,5h 5h
Ingresso

Participação em sessões de 
cinema, teatro ou saraus que 
envolvam discussão de obras ou 
autores

1h 10h

Ingresso e programação

Visita a museus ou exposições
1h 5h

Ingresso e programação ou 
atestado de participação

Outras atividades A definir A definir Documento comprobatório

Aprovado em 26/06/2013 na reunião 01/2013 da Comissão de Curso da Engenharia 
da Computação.


