
2.3.1.1 Atividades Complementares de Graduação (ACG) 

Conforme estabelece as Normas Básicas de Graduação, Controle e Registro das           

Atividades Acadêmicas (UNIPAMPA, 2011), as atividades complementares de graduação         

(ACG) são definidas como atividades desenvolvidas 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.  

O total de horas de ACG obrigatórias exigidas pelo Curso de Enfermagem é de 200               

horas, que devem ser contempladas em 60 horas de atividades de ensino, 60 horas em               

atividades de pesquisa, 60 horas de atividades de extensão e 20 horas de atividades culturais,               

artísticas, sociais e de gestão. Essas atividades deverão ser comprovadas mediante           

apresentação de certificação e declaração original pelos discentes regularmente matriculados          

no oitavo semestre do curso, no requerimento de aproveitamento encaminhado à Secretaria            

Acadêmica e aprovado pela Coordenação de Curso de Enfermagem. Os certificados           

apresentados pelos discentes devem conter carga horária igual ou maior que a exigida para              

cada atividade.  

Os quadros, apresentados a seguir, delimitam o registro acadêmico das ACGs,           

conforme a modalidade e a carga horária (CH). A CH mínima exigida é igual ao mínimo de                 

horas que pode ser pontuado em cada atividade. Isso está expresso na coluna “CH mínima por                

certificação”. Já a CH máxima é a pontuação máxima, que pode ser pontuada em cada               

atividade, disponível na última coluna. 

 

  

*Não serão aceitas mais de 200 horas de ACGs. 
 

 



Quadro 1.  ACGs de Ensino 

ACG na modalidade de ENSINO 
CH máxima 60 horas  

ATIVIDADE CH mínima por 
certificação 

CH máxima 

Apresentação/relatoria de trabalho em evento científico, vinculado a        
projeto de ensino. 

10 horas (quando o    
discente é o apresentador    
do trabalho) 
5 horas (quando o discente     
é coautor do trabalho) 

30 horas 

Autoria ou coautoria de capítulo de livro, vinculado a projeto de           
ensino. 

20 horas 40 horas 

Publicação de livro e/ou capítulo de livro, vinculado a projeto de           
ensino. 

20 horas 40 horas 

Publicação de artigo científico completo em periódico, vinculado a         
projeto de ensino. 

20 horas 40 horas 

Artigo científico completo aceito em periódico, vinculado a projeto de          
ensino. 

15 horas 40 horas 

Submissão de artigo científico completo em periódico, vinculado a         
projeto de ensino. 

5 horas 20 horas 

Resumo simples publicado em anais, vinculado a projeto de ensino. 10 horas (autor) 
5 horas (coautor) 

30 horas 

Resumo expandido publicado em anais, vinculado a projeto de ensino. 20 horas (autor) 
10 horas (coautor) 

40 horas 

Ministrante, organizador e/ou monitor em eventos de ensino. 1 hora a 20 horas 30 horas 
Ouvinte em evento ligado à atividade de ensino  A partir de 1 hora 20 horas 
Participação como ouvinte em eventos científicos (semanas       
acadêmicas, seminários, simpósios, congressos), ligados ao ensino.  

10 horas a 20 horas     
(eventos promovidos pelo   
curso de enfermagem da    
Unipampa; SIEPE) 
10 horas (eventos   
promovidos por outros   
cursos da Unipampa ou    
por outras instituições) 

40 horas 

Monitoria com bolsa em projetos de ensino. 20 horas 40 horas 
Monitoria voluntária em projetos de ensino. 10 horas a 20 horas 40 horas 
Premiações vinculadas a ações/projetos de ensino. 10 horas 40 horas 
Realização de cursos EaD e/ou presenciais de       
atualização/aperfeiçoamento. 
Exemplos: EaD: https://www.unasus.gov.br/; https://avasus.ufrn.br/;    
https://www.einstein.br/ensino/; dentre outros. 
Presenciais: APH, ACLS, minicursos, dentre outros. 

1 hora s 10 horas 40 horas 

Estágio extra-curricular autorizado (mínimo de 120 horas). 40 horas 40 horas 
Realização de cursos de informática (mínimo de 1 hora). 1 hora 20 horas 
Criação de manual técnico ou material educativo   
Realização de cursos de línguas estrangeiras (mínimo de 60 horas). 20 horas 20 horas 

 

  

*Não serão aceitas mais de 200 horas de ACGs. 
 

 

https://www.unasus.gov.br/
https://avasus.ufrn.br/
https://www.einstein.br/ensino/


Quadro 2. ACGs de Pesquisa 

ACG na modalidade de PESQUISA 
CH máxima de 60 horas 

ATIVIDADE CH por certificação CH máxima 

Apresentação/relatoria de trabalho em evento científico, vinculado a        
projeto de pesquisa. 

10 horas (quando o discente     
é o apresentador do    
trabalho) 
5 horas (quando o discente é      
coautor do trabalho) 

30 horas 

Autoria ou coautoria de capítulo de livro, vinculado a projeto de           
pesquisa. 

20 horas 40 horas 

Publicação de livro e/ou capítulo de livro, vinculado a projeto de           
pesquisa. 

40 horas 40 horas 

Publicação de artigo científico completo em periódico, vinculado a         
projeto de pesquisa. 

40 horas 40 horas 

Artigo científico completo aceito em periódico, vinculado a projeto         
de pesquisa. 

15 horas 40 horas 

Submissão de artigo científico completo em periódico, vinculado a         
projeto de pesquisa. 

5 horas 20 horas 

Resumo simples publicado em anais, vinculado a projeto de pesquisa. 10 horas (autor) 
5 horas (coautor) 

30 horas 

Resumo expandido publicado em anais, vinculado a projeto de         
pesquisa. 

20 horas (autor) 
10 horas (coautor) 

40 horas 

Ministrante, organizador e/ou monitor em eventos de pesquisa. 1 horas a 20 horas 30 horas 
Ouvinte em evento ligada à atividade de pesquisa A partir de 1 hora  20 horas 
Participação como ouvinte em eventos científicos locais, nacionais e 
internacionais. 

10 horas à 20 horas (eventos      
promovidos pelo curso de    
enfermagem da Unipampa;   
SIEPE) 
10 horas (eventos   
promovidos por outros   
cursos da Unipampa ou por     
outras instituições). 

40 horas 

Bolsista em projeto de iniciação científica à pesquisa. 20 horas 40 horas 
Voluntário em projeto de iniciação científica à pesquisa. 10 horas a 20 horas 40 horas 
Premiações vinculadas a ações/projetos de pesquisa. 10 horas 40 horas 
Atividades de pesquisa: coleta de dados, transcrição, análise e 
digitação de dados. 

10 horas 60 horas 

Participação em grupo de pesquisa A partir de 10 horas 40 horas 
 

 

 

 

 

 

 

*Não serão aceitas mais de 200 horas de ACGs. 
 

 



Quadro 3.  ACGs de Extensão 

ACG na modalidade de EXTENSÃO 
CH máxima de 60 horas 

ATIVIDADE CH por certificação CH máxima 
Apresentação/relatoria de trabalho científico vinculado a projeto de        
extensão. 

10 horas (quando o discente é      
o apresentador do trabalho) 
5 horas (quando o discente é      
coautor do trabalho) 

30 horas 

Autoria ou coautoria de capítulo de livro vinculado a projeto de           
extensão . 

20 horas 40 horas 

Publicação de livro e/ou capítulo de livro vinculado a projeto de           
extensão. 

40 horas 40 horas 

Publicação de artigo científico completo em periódico vinculado a         
projeto de extensão. 

40 horas 40 horas 

Artigo científico completo aceito em periódico, vinculado a projeto         
de extensão. 

15 horas 40 horas 

Submissão de artigo científico completo em periódico, vinculado a         
projeto de extensão. 

5 horas 20 horas 

Resumo simples publicado em anais, vinculado a projeto extensão. 10 horas (autor) 
5 horas (coautor) 

30 horas 

Resumo expandido publicado em anais, vinculado a projeto        
extensão. 

20 horas (autor) 
10 horas (coautor) 

40 horas 

Ministrante, organizador e/ou monitor em eventos de extensão. 1 horas a 20 horas 30 horas 
Ouvinte em evento ligado à atividade de extensão A partir de 1 hora  20 horas 
Participação em atividades/cursos de extensão. 10 horas a 20 horas (eventos      

promovidos pelo curso de    
enfermagem da Unipampa;   
SIEPE) 
10 horas (eventos promovidos    
por outros cursos da Unipampa     
ou por outras instituições). 

40 horas 

Bolsista em projeto de extensão. 20 horas 40 horas 
Voluntário em projeto de extensão. 10 horas a 20 horas 40 horas 
Premiações vinculadas a ações/projetos de extensão. 10 horas 40 horas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Não serão aceitas mais de 200 horas de ACGs. 
 

 



Quadro 4. ACGs culturais, artísticas, sociais e de gestão 

ACG na modalidade de atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão 
CH máxima de 20 horas  

ATIVIDADE  CH por 
certificação  

CH 
máxima 

Atividades culturais, artísticas e sociais  
 
Inclui-se: Comissão Organizadora do Carnaval, da Semana       
Farroupilha, Participação em Coral, Invernadas Artísticas,      
arrecadação de alimentos e de agasalhos, trabalho voluntário        
(com respaldo de entidades sociais, igrejas, associações, etc),        
Campanhas de vacinação, Outubro Rosa, Novembro Azul,       
dentre outros. 
Exclui-se: ingressos de cinema, carnaval, bailes. 

1 hora a 20 horas 20 horas 

Atividades de gestão 
Exemplos: Participação em conferências, conselhos, diretórios      
acadêmicos, dentre outros.  

1 a 20 horas  20 horas  

Representação discente em órgãos colegiados (1 semestre).  20  horas 20 horas 
 

*Não serão aceitas mais de 200 horas de ACGs. 
 

 


