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Universidade Federal do PampaUniversidade Federal do Pampa

Campus de São GabrielCampus de São Gabriel

Engenharia FlorestalEngenharia Florestal

NORMAS DE APROVEITAMENTO DAS 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE 

GRADUAÇÃO

Comissão de ACG’s

Carga Horária

• Mínima 210 horas, sendo que:

Atividade complementar de 

graduação (ACG)

Carga horária  mínima (h) *

I – Atividades de Ensino 21

II – Atividades de Pesquisa 21

III – Atividades de Extensão 21

IV – Atividades Culturais e Artísticas,

Sociais e de Gestão

21
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Grupos

Grupo I: Atividades de Ensino;

Grupo II: Atividades de Pesquisa;

Grupo III: Atividades de Extensão;

Grupo IV: Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de 

Gestão.

Grupo I: Atividades de Ensino

1. Componente curricular de graduação:

� Disciplina oferecida pelo docente, não constante na 

grade curricular e aprovada pela comissão do curso 

como ACG;

� 15 horas por componente curricular;

� Atestado e/ou histórico respectivos
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Grupo I: Atividades de Ensino

2. Participação em cursos na área de interesse:

� Cursos não vinculados a eventos ou a outros itens 

dessa normativa;

� Total de horas de cada curso;

� Certificado.

Grupo I: Atividades de Ensino

3. Monitoria:

� Monitoria não subsidiada e monitoria subsidiada;

� 25 horas por monitoria;

� Atestado próprio, no caso de monitoria subsidiada 

(PBDA), e de atestado emitido pela Coordenação 

Acadêmica, no caso de monitoria não subsidiada.
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Grupo I: Atividades de Ensino

4. Participação em projetos de ensino:

� Vinculada a projetos de ensino, com professor 

orientador responsável;

� 15 horas por projeto;

� atestado ou por declaração assinada pelo professor 

orientador responsável.

Grupo I: Atividades de Ensino

5. Estágios não obrigatórios ligados a atividades de ensino:

� atividades de caráter prático-profissional desenvolvidas em órgãos 
públicos, empresas privadas, instituição de ensino superior de origem, 
ou outra instituição de ensino superior conveniadas à esta Instituição, 
que constituam experiência na área de ensino, com vistas à 
profissionalização do aluno;

� Estágios de 20 até 40 horas - serão computadas 15 horas;

� Estágios com mais de 40 – serão computadas 30 horas;

� certificado ou atestado assinado pelo responsável no órgão público, na 
empresa e ou instituição, acompanhado do TERMO de COMPROMISSO 
firmado entre a coordenação acadêmica do Campus e o órgão público, 
empresa e/ou instituição em que o aluno desenvolverá o estágio.
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Grupo I: Atividades de Ensino

6. Organização de eventos de ensino:

� Organização de eventos sediados ou com a participação da 

UNIPAMPA, sendo considerados eventos de ensino: 

seminários, congressos, conferências, simpósios, jornadas, 

encontros, cursos de longa duração e semanas acadêmicas;

� 20 horas por evento organizado;

Grupo I: Atividades de Ensino

7. Palestras ou cursos de curta duração:

� 10 horas por evento organizado;

� Atestado ou documento assinado pela chefia imediata.
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Grupo I: Atividades de Ensino

8. Participação em eventos de ensino, pesquisa e 
extensão:

� Seminários, os congressos, as conferências, os simpósios, as 

jornadas acadêmicas, os encontros, cursos de longa duração 

e semanas acadêmicas, palestras ou cursos de curta 

duração;

� Número de horas do evento;

� Certificado de participação no evento.

Grupo II: Atividades de Pesquisa

1. Participação em projetos de pesquisa:

� Vinculada a projetos de pesquisa, com professor orientador 

responsável;

� 35 horas por projeto;

� Atestado ou declaração assinada pelo professor orientador 

responsável.



16/10/2012

7

Grupo II: Atividades de Pesquisa

2. Publicação de pesquisa em evento científico ou 

publicação em fontes de referência acadêmica:

� Impressa ou de acesso online, na forma de livros, capítulos 

de livros, periódicos, anais, jornais, revistas, vídeos ou outro 

material de referência acadêmica;

� 25 horas a cada publicação;

� Comprovação desta atividade deverá ser feita através das 

respectivas publicações impressas ou online.

Grupo II: Atividades de Pesquisa

3. Conferencista, ou painelista, ou debatedor, ou com 
apresentação de trabalho:

� Em eventos que tratam de pesquisa, tais como grupos de 

pesquisa, seminários, congressos, simpósios, semanas 

acadêmicas, entre outros;

� 20 horas por participação;

� Respectivos certificados ou atestados.
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Grupo II: Atividades de Pesquisa

4. Estágios ou práticas não obrigatórios em atividades 
de pesquisa:

� 20 horas por estágio;

� Respectivos certificados ou atestados.

Grupo III: Atividades de Extensão

1. Projetos e/ou atividades de extensão:

� Desenvolvidos 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;

� 35 horas por participação/projeto;

� certificados ou atestados emitidos pelas IES/instituição 

governamental/organização e reconhecidos pela UNIPAMPA.
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Grupo III: Atividades de Extensão

2. Estágios e práticas não obrigatórios, em atividades 
de extensão:

� 20 horas por participação por estágio/prática;

� atestados emitidos pelas IES/instituição 

governamental/organização e reconhecidos pela UNIPAMPA.

Grupo III: Atividades de Extensão

3. Organização de eventos de extensão:

� A participação do acadêmico em comissão de organização de 

eventos sediados ou com a participação da UNIPAMPA;

� 20 horas por evento organizado;

� atestado ou documento assinado pela chefia imediata.
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Grupo III: Atividades de Extensão

4. Participação em eventos de extensão:

� 10 horas por participação;

� certificado ou atestado do evento.

Grupo III: Atividades de Extensão

5. 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, vídeos ou outro material de referência 

acadêmica;

� 25 horas por publicação

� respectivos documentos impressos ou online.
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Grupo III: Atividades de Extensão

6. Participação na condição de conferencista, ou 
painelista, ou debatedor, ou como apresentador
de trabalho em eventos que tratam de extensão:

� Como grupos de estudos, seminários, congressos, simpósios, 

semana acadêmica, entre outros;

� 10 horas por participação ou apresentação;

� respectivos documentos comprobatórios.

Grupo IV: Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão
1. Organização ou participação ou premiação em 

atividades de cunho cultural, social ou artístico:

� Cultural - concurso de crônicas/poesia, feira de ciências, 
participação como ouvinte em defesas de Estágios curriculares e/ou 
Trabalhos de Conclusão de Curso. A contabilização será de 5 (cinco) 
horas por evento e, na participação como ouvinte, 5 (cinco) horas a 
cada 3 (três) defesas; 

� Social – gincanas, doação de sangue e medula; a contabilização 
será de 5 (cinco) horas por evento;

� Artístico – Concursos de canto, dança folclórica; apresentações 
artísticas regionais e estaduais. A contabilização será de 5 (cinco) 
horas por evento.

� Documento comprobatório (atas, lista de freqüência, atestados, 
certificados).
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Grupo IV: Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão
2. Organização de campanhas beneficentes, 

educativas, ou ambientais e outras atividades de 
caráter cultural, social ou artístico:

� Campanhas beneficentes: do agasalho, de doação de sangue e 

medula, doação de alimentos, de vacinação.

� Campanhas educativas e/ou ambientais serão consideradas: 

de coleta seletiva de lixo, de educação ambiental em escolas 

da rede pública e privada.

� 5 horas por atividade desenvolvida;

� Documento comprobatório (lista de freqüência, atestados, 

certificados).

Grupo IV: Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão

3. Premiação referente a trabalhos acadêmicos de 
ensino, de pesquisa, de extensão ou de cultura:

� 5 horas por atividade desenvolvida;

� Documento comprobatório.
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Grupo IV: Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão

4. Representação discente em órgãos colegiados:

� Compreende a participação em colegiados, conselho do 

centro e comissões institucionais;

� 10 horas por participação semestral;

� Atestados devidamente registrados ou ata ou portaria.

Grupo IV: Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão

5. Representação discente em diretórios acadêmicos:

� 5 horas por participação semestral;

� Atestados devidamente registrados ou por ata ou por 

portaria.
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Grupo IV: Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão

6. Bolsista, em atividades de iniciação ao trabalho 
técnico-profissional e de gestão acadêmica :

� 5 horas por participação semestral;

� Atestados devidamente registrados ou portaria.

Grupo IV: Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão

7. Participação em estágios não obrigatórios com 
atividades na área cultural, social, artística e de 
gestão administrativa e acadêmica:

� 5 horas por estágio;

� atestados devidamente registrados.
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Carga horária mínima a ser computada 

para as ACG’s

Atividade complementar de 

graduação (ACG)

Carga horária  mínima (h) *

I – Atividades de Ensino 21

II – Atividades de Pesquisa 21

III – Atividades de Extensão 21

IV – Atividades Culturais e Artísticas,

Sociais e de Gestão

21

Total

Registro e cômputo das horas como ACG’s

1. Requerimento padrão;

2. Cópias da documentação comprobatória;

3. Documentação original para autenticação.


