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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

(ACGs) CURSO MÚSICA - LICENCIATURA 

 

O presente regulamento normatiza as atividades 
complementares de graduação do Curso de Música 
- Licenciatura da Universidade Federal do Pampa – 
UNIPAMPA, Campus Bagé, sendo observada para 
efetivação deste regulamento a Resolução nº 29 de 
28 de abril de 2011/CONSUNI/UNIPAMPA.    

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Atividade Complementar de Graduação (ACG) é definida como 

atividade desenvolvida pelo discente no âmbito de sua formação humana e 

acadêmica, com o objetivo de atender ao perfil do egresso da UNIPAMPA e do 

respectivo curso de graduação, bem como a legislação pertinente. 

Art. 2º As ACGs são desenvolvidas dentro do prazo de conclusão do curso, 

conforme definido em seu Projeto Pedagógico, sendo componente curricular 

obrigatório para a graduação do discente. 

Art. 3º Caberá ao discente participar de ACGs que privilegiem a construção 

de práticas sociais, humanas, culturais e profissionais. Tais atividades deverão 

contemplar todos os grupos de atividades descritos nesse regulamento. 

 



CAPÍTULO II  

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º As ACGs têm por objetivo enriquecer os processos de ensino e de 

aprendizagem, privilegiando atividades de complementação da formação social, 

humana e cultural, das atividades de cunho comunitário de interesse coletivo, de 

atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DAS ACGs 

 

Art. 5º As ACGs classificam-se em 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 Artísticas, Sociais e de Gestão.  

Parágrafo primeiro - As atividades do GRUPO I - Atividades de Ensino - 

incluem as seguintes modalidades: 

I. Componentes curriculares de graduação cursados além da carga 

horária mínima exigida no PPC; 

II. Participação em cursos/eventos promovidos por instituições públicas 

e/ou privadas; 

III. Monitorias em componentes curriculares de cursos da UNIPAMPA;  

IV. Participação em Projetos de Ensino promovidos por instituições públicas 

e/ou privadas; 

V. Participação em programas institucionais (PIBID, PET ou equivalente); 

VI. Estágios não obrigatórios ligados a atividades de ensino (remunerado 

e/ou voluntário);  

VII. Outras atividades de ensino. 

Parágrafo segundo - As atividades do GRUPO II - Atividades de Pesquisa - 

incluem as seguintes modalidades:  

I. Participação em cursos/eventos de pesquisa promovidos por 

instituições públicas e/ou privadas; 

II. Apresentação de trabalhos em eventos; 

III. Resumo publicado em anais de eventos; 

IV. Resumo expandido publicado em anais de eventos; 

V. Trabalho completo publicado em anais de eventos; 



VI. Participação em projetos de pesquisa promovidos por instituições 

públicas e/ou privadas; 

VII. Publicação de artigo científico em periódico especializado com 

comissão editorial; 

VIII. Prêmios e títulos referentes a trabalhos de pesquisa; 

IX. Estágios não obrigatórios ligados a atividades de pesquisa 

(remunerado e/ou voluntário); 

X. Outras modalidades de pesquisa ou publicações.  

Parágrafo terceiro - As atividades do GRUPO III - Atividades de Extensão - 

incluem as seguintes modalidades:  

I. Participação em projetos e/ou programas de extensão; 

II. Apresentação de trabalhos em eventos de extensão; 

III. Publicação de trabalhos em eventos de extensão; 

IV. Estágios e práticas não obrigatórios como atividades de extensão; 

V. Prêmios e títulos relativos à extensão; 

VI. Outras modalidades de extensão.  

Parágrafo quarto - atividades do GRUPO IV - Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão- incluem as seguintes modalidades: 

I. Participação em atividades de cunho cultural, social ou artístico, 

como espectador (shows, recitais, peças teatrais, cinema, concertos, 

workshops, exposições artísticas e saraus); 

II. Apresentação musical em atividades de cunho cultural, social 

e/ou artístico;  

III. Organização de atividades de cunho cultural, artístico, social ou 

de gestão; 

IV. Premiação em atividade de cunho cultural, social ou artístico; 

V. Publicação de artigo de opinião, assinado, em periódico de 

divulgação popular, jornal ou revista não científica, com comissão editorial; 

VI. Representação discente na comissão de curso ou em outros 

órgãos colegiados; 

VII. Representação discente em diretórios acadêmicos; 

VIII. Participação em estágios não obrigatórios em atividades na área 

cultural, social, artística e de gestão administrativa e acadêmica; 

IX. Participação em intercâmbios; 

X. Outras modalidades de Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão. 

 



CAPÍTULO IV 

DO LOCAL E DA REALIZAÇÃO 

 

Art. 6º As ACGs poderão ser desenvolvidas na própria UNIPAMPA ou em 

organizações públicas e privadas, que propiciem a complementação da formação do 

aluno, assegurando o alcance dos objetivos previstos.  

Art. 7º Cabe à Comissão de Curso analisar e definir no respectivo Projeto 

Pedagógico do Curso a carga horária de cada atividade complementar realizada como 

requisito obrigatório para a integralização curricular e para a colação de grau, bem 

como os critérios de aproveitamento e equivalências da carga horária.  

Parágrafo único - Considerando o Projeto Pedagógico de Curso e a 

Resolução CNE/CP 2/2015, a carga horária mínima a ser realizada em ACGs é de 200 

horas. Parágrafo segundo - Considerando a Resolução nº29/2011, a carga horária 

mínima em cada um dos grupos previstos é de 10%, ou seja, 20horas.    

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 8º São atribuições específicas da Comissão do Curso de Música - 

Licenciatura: 

I. Indicar à Coordenação Acadêmica o professor responsável por 

coordenar a avaliação e homologação das ACGs no âmbito do curso; 

II. Propiciar condições para o processo de avaliação e acompanhamento 

das ACGs; 

III. Incentivar e supervisionar o desenvolvimento das ACGs; 

IV. Definir os procedimentos de avaliação das ACGs, constantes no PPC 

do curso; 

V. Avaliar as ACGs não previstas neste regulamento. 

Art. 9º São atribuições específicas do professor responsável pelas ACGs 

do Curso de Música - Licenciatura:  

I. Analisar e validar a documentação entregue pela Secretaria 

Acadêmica, considerando o disposto nas tabelas de ACGs;  

II. Orientar os alunos quanto à realização, encaminhamento e avaliação 

das ACGs;  

III. Encaminhar à Secretaria Acadêmica o resultado da avaliação das 

ACGs;  

IV. Participar de reuniões necessárias referentes às ACGs;  



V. Encaminhar à Comissão de Curso e ao NDE, quando necessário, 

propostas referentes às ACGs;  

VI. A carga horária a ser computada ao professor responsável pelas 

ACGs será de um (1) crédito semestral. 

Art. 10º São atribuições específicas do discente do Curso de Música - 

Licenciatura: 

I. Informar-se sobre o regulamento e as modalidades de ACGs do 

presente curso; 

II. Inscrever-se e participar de atividades de seu interesse que contemplem 

os grupos propostos neste regulamento; 

III. Organizar e encaminhar a documentação necessária para avaliação das 

ACGs junto à Secretaria Acadêmica, observando as datas estabelecidas no 

Calendário Acadêmico; 

IV. Retirar a documentação apresentada junto à Secretaria Acadêmica, 

respeitando os prazos estabelecidos pela mesma; 

V. Arquivar a documentação comprobatória das ACGs e apresentá-la 

sempre que necessário. 

 

CAPÍTULO V 

DOS DOCUMENTOS 

 

Art. 11º O discente deverá protocolar junto à Secretaria Acadêmica a 

entrega da documentação comprobatória para a avaliação das ACGs.  

Art. 12º É de responsabilidade do discente solicitar na Secretaria 

Acadêmica, no período informado no Calendário Acadêmico, o aproveitamento das 

ACGs realizadas. 

Parágrafo único - Sugere-se que o discente entregue os documentos 

comprobatórios quando já tiver concluído no mínimo 50% da integralização curricular. 

Art. 13º O discente deverá preencher o requerimento próprio da 

universidade para registro das ACGs, listando todas as atividades realizadas e carga 

horária das mesmas.  

Art. 14º Ao formulário de requerimento, o discente deverá anexar cópia dos 

documentos comprobatórios.  

I. No momento de entrega da documentação, o discente deverá levar 

também os originais para que os servidores técnicos possam autenticar as 

cópias.  



II. Os documentos não retirados na Secretaria Acadêmica no prazo 

solicitado serão destruídos.  

Art. 15º O formulário será protocolado na Secretaria Acadêmica, em duas 

vias, assinadas pelo discente e pelo servidor técnico. Uma via é arquivada na 

Secretaria e a outra é entregue ao discente como comprovante de entrega das cópias.    

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 16º A avaliação ocorrerá de acordo com a tabela correspondente a 

cada um dos grupos de atividades, localizada logo após este regulamento. Para 

avaliação das ACGs desenvolvidas pelo discente, serão considerados:  

I. A compatibilidade das atividades desenvolvidas com o presente 

regulamento e as tabelas de descrição das mesmas.  

II. A carga horária das atividades e a carga horária a ser considerada, de 

acordo com as tabelas.  

Art. 17º As atividades complementares somente serão analisadas se 

realizadas no período enquanto o discente estiver regularmente matriculado na 

UNIPAMPA, inclusive no período de férias.  

Art. 18º É de responsabilidade do discente indicar o grupo a que 

corresponde cada atividade apresentada. As atividades que se enquadram em mais 

de um item serão computadas de acordo com a avaliação final do coordenador das 

ACGs. 

Art. 19º O discente deverá cumprir a carga horária prevista neste 

regulamento em Atividades Complementares de Graduação para conclusão do curso.  

Parágrafo único - Para fins de registro acadêmico, constará no histórico 

escolar do discente o conceito “aprovado” ou “reprovado” em Atividades 

Complementares de Graduação, não sendo registrado o número de horas que o aluno 

auferiu para obtenção de tal conceito.  

Art. 20º É de responsabilidade da Secretaria Acadêmica o registro do 

aproveitamento das ACGs no Histórico Escolar do discente conforme deferido pelo 

professor responsável e Comissão de Curso, respeitando os prazos estabelecidos.  

Art. 21º Não haverá dispensa ou consolidação das Atividades 

Complementares de Graduação.  

Art. 22º Os casos omissos serão apreciados, avaliados e deliberados pela 

Comissão de Curso. 

 



GRUPO I – Atividades de Ensino 

Grupo I Atividade Área CH Registrada 
(em cada 

atividade) 

CH Máxima 
(computada por 

item) 

Comprovante 

01. Componentes 
curriculares de 
graduação 
cursados além da 
carga horária 
mínima exigida 
no PPC 
(componentes 
curriculares 
obrigatórios e 
eletivos). 

Música 

 

50% da carga 
horária do 
componente 
curricular 

60 horas Comprovante de 
aprovação. 

Áreas afins 

 

25% da carga 
horária do 
componente 
curricular 

02. Participação em 
cursos/eventos 
promovidos por 
instituições 
públicas e /ou 
privadas 

Música 

 

 

100% da carga 
horária do curso 

60 horas Declaração ou 
certificado de 
participação. 

Áreas afins 

 

50% da carga 
horária do curso 

03. Monitorias em 
componentes 
curriculares de 
cursos da 
UNIPAMPA. 

Música 

 

100% da carga 
horária da 
monitoria 

80 horas Certificado ou 
declaração do 
orientador. 

Áreas afins 50% da carga 
horária da 
monitoria 

04. Participação em 
Projetos de 
Ensino 
promovidos por 
instituições 
públicas e /ou 
privadas 

Música 100% da carga 
horária do 
projeto 

60 horas Certificado ou 
declaração do 
professor 
responsável pelo 
projeto. 

Áreas afins 50% da carga 
horária do 
projeto 

05. Participação em 
programas 
Institucionais 
(PIBID, PET ou 
equivalente). 

Música 100% da carga 
horária do 
certificado 

80 horas Certificado ou 
declaração do 
professor 
responsável pelo 
programa. 

Áreas afins 50% da carga 
horária do 
certificado 

06. Estágios não 
obrigatórios 
ligados a 
atividades de 
ensino 
(remunerado 
e/ou voluntário). 

Música 100% da carga 
horária do estágio 

100 horas Contrato e 
certificado ou 
atestado 
contendo 
descrição das 
atividades 
desenvolvidas e 
número de horas. 
Apresentação de 
relatório 
conforme anexo 
III, junto com o 
programa da 
atividade 
assinado pela 
organização ou 
outro documento 
comprobatório. 

07. 

 

Outras atividades 
de ensino 

Música Conforme 
avaliação da 
Comissão de 
Curso. 

100 horas Documento 
comprobatório. 



 

IES: Instituição de Ensino Superior 
Áreas afins/conhecimento: Lingüística, Letras e Artes. 
Lingüística: (Teoria e Análise Lingüística, Fisiologia da Linguagem, Lingüística Histórica, Sociolingüística 
e Dialetologia, Psicolingüística, Lingüística Aplicada); Letras: (Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras 

Modernas, Línguas Clássicas, Línguas Indígenas, Teoria Literária, Literatura Brasileira, Outras Literaturas 
Vernáculas, Literaturas Estrangeiras Modernas, Literaturas Clássicas, Literatura Comparada); Artes: 

(Fundamentos e Crítica das Artes,Teoria da Arte,História da Arte,Crítica da Arte); Artes Plásticas: (Pintura, 
Desenho, Gravura, Escultura, Cerâmica, Tecelagem); Música: (Regência, Instrumentação Musical, 
Composição Musical, Canto); Dança: (Execução da Dança, Coreografia); Teatro:(Dramaturgia, Direção 
Teatral, Cenografia, Interpretação Teatral; Ópera; Fotografia; Cinema: (Administração e Produção de 
Filmes, Roteiro e Direção Cinematográficos, Técnicas de Registro e Processamento de Filmes, 
Interpretação Cinematográfica, Artes do Vídeo); Educação Artística. 

Modalidades de participação em eventos/cursos/projetos e/ou programas de ensino pesquisa e 
extensão: Participação na equipe executora, ministrante de curso, palestrante, painelista, conferencista, 

ouvinte. 

GRUPO II – Atividades de Pesquisa 

Grupo II Atividade Área CH Registrada 
(em cada 

atividade) 

CH Máxima 
(computada por 

item) 

Comprovante 

01. Participação em 
cursos/eventos 
de pesquisa 
promovidos por 
instituições 
públicas e /ou 
privadas. 

Música 100% da carga 
horária do 
certificado 

60 horas Certificado de 
participação. 

02. Apresentação de 
trabalhos em 
eventos. 

Música 10 horas 100 horas Certificado de 
apresentação. 

03. Resumo 
publicado em 
anais de eventos 

Música 8 horas 100 horas Cópia da 
publicação ou 
carta de aceite. 

04. Resumo 
expandido 
publicado em 
anais de eventos. 

Música 10 horas 100 horas Cópia da 
publicação ou 
carta de aceite. 

05. Trabalho 
completo 
publicado em 
anais de eventos. 

Música 20 horas 100 horas Cópia da 
publicação ou 
carta de aceite. 

06. Participação em 
projetos de 
pesquisa 
promovidos por 
instituições 
públicas e /ou 
privadas 

Música 100% da carga 
horária do 
certificado 

100 horas Apresentação de 
relatório 
conforme anexo 
III, junto com o 
programa da 
atividade 
assinado pela 
organização ou 
outro documento 
comprobatório. 

Áreas afins 50% da carga 
horária do 
certificado 

07. Publicação de 
artigo científico 
em periódico 
especializado 
com comissão 
editorial. 

Música 30horas 100 horas Cópia do trabalho 
publicado ou 
carta de aceite. 



Grupo II Atividade Área CH Registrada 
(em cada 

atividade) 

CH Máxima 
(computada por 

item) 

Comprovante 

08. Prêmios e Títulos 
referentes a 
trabalhos de 
pesquisa. 

Música 10horas 40horas Documento 
comprobatório. 

09. Estágios não 
obrigatórios 
ligados a 
atividades de 
pesquisa 
(remunerado 
e/ou voluntário). 

Música 100% da carga 
horária do 
certificado 

100horas Contrato e 
certificado ou 
atestado 
contendo 
descrição das 
atividades 
desenvolvidas e 
número de horas. 

10. Outras 
modalidades de 
pesquisa ou 
publicações. 

Música Conforme 
avaliação da 
Comissão de 
Curso. 

100 horas Cópia do trabalho 
publicado ou 
outro documento 
comprobatório. 

 

Outras modalidades de pesquisa ou publicações: Publicação de livro, capítulo de livro, produção áudio 

visual. 

GRUPO III – Atividades de Extensão 

 

Grupo III Atividade Área CH Registrada 
(em cada 

atividade) 

CH Máxima 
(computada por 

item) 

Comprovante 

01. Participação em 
projetos e/ou 
programas de 
extensão. 

Música 100% da carga 
horária do 
certificado 

100 horas Certificado ou 
declaração do 
orientador. 

Áreas afins 50% da carga 
horária do 
certificado 

02. Apresentação de 
trabalhos em 
eventos de 
extensão. 

Música  10 horas  100 horas Certificado de 
participação. 

Áreas afins 5 horas 

03. Publicação de 
trabalhos em 
eventos de 
extensão. 

Música  20 horas 100 horas Cópia da 
publicação. 

Áreas afins 10 horas 

04. Estágios e 
práticas não 
obrigatórios 
como atividades 
de extensão. 

Música 100% da carga 
horária do 
certificado 

100 horas Contrato e 
certificado ou 
atestado 
contendo 
descrição das 
atividades 
desenvolvidas e 
número de horas. 

Áreas afins 50% da carga 
horária do 
certificado 

05. Prêmios e títulos 
relativos à 
extensão. 

Música  10 horas 40 horas Documento 
comprobatório. 

Áreas afins 5 horas 



Grupo III Atividade Área CH Registrada 
(em cada 

atividade) 

CH Máxima 
(computada por 

item) 

Comprovante 

06. Outras 
modalidades 
extensão. 

Música  Conforme 
avaliação da 
Comissão de 
Curso. 

100 horas Cópia do trabalho 
publicado ou 
outro documento 
comprobatório. 

Áreas afins Conforme 
avaliação da 
Comissão de 
Curso. 
 

Tópicos de publicações de extensão: 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. 
 

GRUPO IV – Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão 
 

Grupo IV Atividade Área CH Registrada 
(em cada 

atividade) 

CH Máxima 
(computada por 

item) 

Comprovante 

01. Participação em 
atividades 
diversas de cunho 
cultural, social ou 
artístico, como 
espectador 
(shows, recitais, 
peças teatrais, 
cinema, 
concertos, 
workshops, 
exposições 
artísticas e 
saraus). 

Música 2 horas 40 horas Programa da 
atividade 
assinado pela 
organização ou 
outro documento 
comprobatório. 

Áreas afins  

02. Apresentação 
musical em 
atividades de 
cunho cultural, 
social e/ou 
artístico. 

Música 4 horas 60 horas Programa da 
apresentação 
e/ou outros 
documentos 
comprobatórios. 

Áreas afins  

03. Organização de 
atividades de 
cunho cultural, 
artístico, social ou 
de gestão. 

Música 6 horas 60 horas Documento 
comprobatório da 
atividade. Áreas afins 

04. Premiação em 
atividade de 
cunho cultural, 
social ou artístico. 

Música 10 horas 40 horas Documento 
comprobatório da 
atividade. 

 
Áreas afins 5 horas 

05. Publicação de 
artigo de opinião, 
assinado, em 
periódico de 
divulgação 
popular, jornal ou 
revista não 
científica, com 
comissão 
editorial. 

Música 4 horas 20 horas Cópia da 
publicação. 



Grupo IV Atividade Área CH Registrada 
(em cada 

atividade) 

CH Máxima 
(computada por 

item) 

Comprovante 

06. Representação 
discente na 
comissão de 
curso ou em 
outros órgãos 
colegiados. 

Na UNIPAMPA 40 horas por ano 80 horas Declaração da 
comissão de 
curso ou outro 
documento 
comprobatório. 

07. Representação 
discente em 
diretórios 
acadêmicos. 

Na UNIPAMPA 40 horas por ano 80 horas Documento 
comprobatório. 

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

Música 100% da carga 
horária do 
certificado 

100 horas Contrato e 
certificado ou 
atestado 
contendo 
descrição das 
atividades 
desenvolvidas e 
número de horas. 

Áreas afins 50% da carga 
horária do 
certificado 

09. Participação em 
intercâmbios. 

Música Conforme 
avaliação da 
comissão 
responsável 

120 horas Documento 
comprobatório. 

Áreas afins Conforme 
avaliação da 
comissão 
responsável 

10. Outras 
modalidades de 
Atividades 
Culturais e 
Artísticas, Sociais 
e de Gestão. 

Música e áreas 
afins 

Conforme 
avaliação da 
comissão 
responsável 

100 horas Documento 
comprobatório 

 

 
Outras modalidades de Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão: Publicação de 

partitura, produção de CD, áudio visual, arranjos, composições, entre outras. 


