
1. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

 

Atividades Complementares de Graduação (ACG): constitui parte do Currículo e 

caracteriza-se por atividades complementares extraclasse, realizadas pelo aluno, durante 

o período que estiver vinculado ao Curso, devendo ser relacionadas com a sua 

formação, em consonância com as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Engenharia, 

indicadas pelo MEC e tem por objetivo “desenvolver posturas de cooperação, 

comunicação e liderança”. São consideradas ACG: Atividades de Ensino, Atividades de 

Pesquisa, Atividades de Extensão e Atividades Culturais e Sociais. O aluno deverá 

cumprir 105 horas-aula de ACG, sendo obrigatório atingir 10% em cada um dos grupos 

de atividades. Todas as solicitações de aproveitamento de atividades complementares 

deve ser feito pelo próprio aluno interessado, através do preenchimento do Formulário 

de Solicitação de ACG, o qual deve ser entregue à Secretaria Acadêmica. Junto a este 

formulário, deve-se anexar os documentos comprobatórios, de acordo com o 

Regulamento das Atividades Complementares de Graduação da UNIPAMPA do curso 

de Engenharia Civil aprovadas pela Comissão de Curso. Os originais dos documentos 

comprobatórios devem ser apresentados no ato da solicitação para conferencia dos 

mesmos. A decisão de registro e do cômputo de horas é proferida pela Comissão de 

Curso, que informará a secretaria acadêmica por meio de ofício, indicando o nome e o 

número de matrícula do aluno, a classificação da atividade de acordo com o 

regulamento vigente, o semestre de referência, e se for o caso, o número de horas a ser 

computado. Nas tabelas abaixo apresentam-se os grupos de atividades a serem 

cumpridas pelo aluno, as cargas horárias individuais e máxima das atividades e os 

critérios de equivalência e aproveitamento das cargas horárias validáveis para 

Atividades Complementares de Graduação, conforme  estabelecidas pelo regulamento e 

aprovados pelo Comissão de Curso.  

 

Tabela 7 – Grupos de Atividades. 

 

GRUPOS DE ATIVIDADES 

GRUPO I – ATIVIDADES DE ENSINO 

GRUPO II – ATIVIDADES DE PESQUISA 

GRUPO III – ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

GRUPO IV – ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8 - Carga horária Individual e Máxima das Atividades de Ensino 

 
 

GRUPO I - ATIVIDADES DE ENSINO 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 

individual 

Carga 

horária 

máxima 

Instrumento de 

Avaliação 

Disciplinas do ensino 

superior 

Áreas afins ao 

curso 

2 horas para cada 

15 horas de 

atividades 
20 

Comprovante de 

aprovação na 

disciplina 
Outras áreas 

1 horas para cada 

15 horas de 

atividades 

Curso de língua 

estrangeira 
Qualquer idioma 

1 horas para cada 3 

horas de atividades 
30 

Comprovante de 

aprovação 

Curso de informática 
Cursos de 

infomática 

1 horas para cada 3 

horas de atividades 
30 

Comprovante de 

aprovação 

Monitorias Monitorias 

11 horas por 

semestre de 

atividade 

40 
Declaração do 

orientador 

Projetos de ensino 

Participação na 

equipe de trabalho 

1 hora para cada 4 

horas de atividades 
40 

Declaração do 

professor 

responsável pelo 

projeto 

Participação como 

público-alvo 

1 hora para cada 8 

horas de atividades 
20 Certificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 9 - Carga horária Individual e Máxima das Atividades de Pesquisa 
 

 

GRUPO II - ATIVIDADES DE PESQUISA 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 

individual 

Carga 

horária 

máxima 

Instrumento de 

Avaliação 

Participação em 

pesquisa 

Áreas afins ao 

curso 

11 horas por 

semestre 
40 

Declaração do 

orientador 

Publicação de artigo 

científico (ou com 

aceite final de 

publicação) em 

periódico especializado 

com comissão editorial 

Publicação nacional 30 horas 

40 
Cópia do trabalho 

ou carta de aceite Publicação 

internacional 
40 horas 

Trabalho completo 

publicado em evento 

Evento nacional 20 horas 

40 
Anais (publicação 

do trabalho) Evento 

internacional 
25 horas 

Resumo expandido 

publicado em evento 

(na área ou áreas afins) 

Evento nacional 11 horas 

20 
Anais (publicação 

do trabalho) Evento 

internacional 
15 horas 

Resumo publicado em 

evento (na área ou 

áreas afins) 

Evento nacional 6 horas 

20 
Anais (publicação 

do trabalho) Evento 

internacional 
11 horas 

Publicação de artigo de 

opinião, assinado, em 

periódico de divulgação 

popular, jornal ou 

revista não-científica 

Áreas afins ao 

curso 
12 horas 

20 Cópia do artigo 

Outras áreas 6 horas 

Publicação de livro 

Áreas afins ao 

curso 
40 horas 

40 

Cópia da capa do 

livro ou da folha de 

rosto que conste o(s) 

nomes(s) do(s) 

autor(es) 
Outras áreas 30 horas 

Publicação de capítulo 

de livro 

Áreas afins ao 

curso 
30 horas 

40 

Cópia da ficha 

catalográfica, do 

sumário e da página 

inicial do capítulo 
Outras áreas 20 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 10 - Carga horária Individual e Máxima das Atividades de Extensão 
 

 

GRUPO III - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 

individual 

Carga 

horária 

máxima 

Instrumento de 

Avaliação 

Participação em 

Projetos de extensão 

Projeto de extensão 

institucionalizado 

11 horas por 

semestre 
40 

Declaração do 

orientador 

Estágios não-

obrigatório 

Estágio não 

obrigatório 

2 horas para cada 

20 horas de estágio 
40 

Contrato e 

atestado/certificado 

com descrição das 

atividades 

desenvolvidas 

Ministração de cursos 

e mini-cursos 
Curso ministrado 2 horas por curso 10 

Comprovante/      

certificado 

Trabalho voluntário 

em escolas 
Trabalho voluntário 

1 hora para cada 

20 horas de 

atividades 

10 
Comprovante e 

relatório 

Participação em 

eventos 

Áreas afins ao curso 
2 horas para cada 

4 horas de evento 

20 
Comprovante / 

certificado 

Outras áreas 
1 horas para cada 

4 horas de evento 

Apresentação de 

trabalhos em eventos 

Áreas afins ao curso 
4 horas por 

trabalho 
20 

Comprovante / 

certificado 
Outras áreas 2 hora por trabalho 

Organização de 

eventos 

Eventos da 

UNIPAMPA 
4 horas por evento 

20 

Comprovante e 

descrição das 

atividades realizadas Eventos externos 2 horas por evento 

Participação como 

conferencista 

(conferências, 

palestras, mesas-

redondas) 

Áreas afins ao curso 
2 horas por 

participação 
20 

Comprovante / 

certificado 
Outras áreas 

1 hora por 

participação 

Representações em 

órgão colegiados 

Representações em 

órgão colegiados 

6 horas por 

semestre 
15 

Convocação com 

pauta e Ata assinada 

das reuniões 

Representações em 

diretórios acadêmicos 

Representações em 

diretórios acadêmicos 

6 horas por 

semestre 
15 

Convocação com 

pauta e Ata assinada 

das reuniões 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 11 - Carga horária Individual e Máxima das Atividades Culturais e Sociais 
 

 

ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 

individual 

Carga 

horária 

máxima 

Instrumento de 

Avaliação 

Atuação em atividades 

culturais 

Eventos da 

UNIPAMPA 

1 hora para cada 4 

horas de atividades 

20 Comprovante 

Eventos externos 
1 hora para cada 8 

horas de atividades 

Participação em 

atividades culturais 

(expectador) 

Eventos da 

UNIPAMPA 

2 horas por 

atividade 

20 Comprovante 

Eventos externos 1 hora por atividade 

Organização de 

atividades culturais 

Eventos da 

UNIPAMPA 

4 horas por 

atividade 

20 Comprovante 

Eventos externos 
2 horas por 

atividade 

Premiação referente a 

trabalho acadêmico, de 

pesquisa, de extensão 

ou de cultura 

Premiação 
11 horas por 

distinção ou mérito 
20 Comprovante 

Organização de 

campanhas e outras 

atividades de caráter 

social 

Organização de 

campanhas 

2 horas por 

atividade 
20 Comprovante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 12 – Critérios para equivalência e aproveitamento da carga horária da 

ACG das Atividades de Ensino 
 

ATIVIDADES DE ENSINO 

Modalidade Discriminação Critérios 

Disciplinas 

do ensino 

superior 

Áreas afins ao 

curso 

Cada 15 horas correspondem a 2 horas de ACG. Disciplinas cursadas 

em outros cursos em instituições de ensino superior reconhecidas pelo 

MEC, que não foi solicitada em aproveitamento de estudos. A 

solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio de 

Formulário de Solicitação de ACG, anexando o conteúdo 

programático da disciplina e o histórico escolar do aluno, emitido por 

instituição de nível superior. Somente serão consideradas as 

disciplinas em que o aluno obteve o status de aprovado. 

Outras áreas 

Cada 15 horas correspondem a 1 hora de ACG. Disciplinas cursadas 

em outros cursos em instituições de ensino superior reconhecidas pelo 

MEC, que não foi solicitada em aproveitamento de estudos. A 

solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio de 

Formulário de Solicitação de ACG, anexando o conteúdo 

programático da disciplina e o histórico escolar do aluno, emitido por 

instituição de nível superior. Somente serão consideradas as 

disciplinas em que o aluno obteve o status de aprovado. 

Curso de 

língua 

estrangeira 

Qualquer idioma 

Cada 3 horas de atividades equivale a 1 hora de ACG, máximo de 15 

horas por semestre. A solicitação de registro e cômputo de horas deve 

ser feita por meio de Formulário de Solicitação de ACG. Anexar como 

comprovante a cópia de certificado emitido por curso de língua 

conceituado contendo o número de horas e o período do curso. 

Curso de 

informática 

Cursos de 

infomática 

Cada 3 horas de atividades equivale a 1 hora de ACG, máximo de 15 

horas por semestre. A solicitação de registro e cômputo de horas deve 

ser feita por meio de Formulário de Solicitação de ACG. Anexar como 

comprovante a cópia de certificado emitido por curso de informática 

conceituado contendo o número de horas e o período do curso. 

Monitorias Monitorias 

Cada semestre de participação equivale a 10 horas de ACG. Se não for 

cumprido um semestre inteiro, considerar pontuação proporcional. A 

solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio de 

Formulário de Solicitação de ACG, anexando os seguintes 

documentos: declaração do professor orientador ou comprovante da 

bolsa de monitoria; comprovante de freqüência do monitor conferido 

pelo professor responsável; relatório de atividades e comprovante de 

carga-horária. 

Projetos de 

ensino 

Participação na 

equipe de trabalho 

Cada 4 horas de atividades corresponde a 1 hora de ACG, máximo de 

20 horas por semestre. A solicitação de registro e cômputo de horas 

deve ser feita por meio de Formulário de Solicitação de ACG, 

anexando os seguintes documentos: cópia do projeto ao qual está 

vinculada a atividade; relatório detalhado da sua atividade; 

recomendação do orientador e comprovante de carga-horária. 

Participação como 

público-alvo 

Cada 8 horas de atividades corresponde a 1 hora de ACG, máximo de 

10 horas por semestre. A solicitação de registro e cômputo de horas 

deve ser feita por meio de Formulário de Solicitação de ACG, 

anexando os seguintes documentos: cópia do projeto ao qual está 

vinculada a atividade; relatório detalhado da sua atividade; 

recomendação do orientador e comprovante de carga-horária. 

 



Tabela 13 – Critérios para equivalência e aproveitamento da carga horária da 

ACG das Atividades de Pesquisa 
 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

Modalidade Discriminação 
Critérios 

Participação em 

pesquisa 

Áreas afins ao 

curso 

Cada semestre de participação equivale a 10 horas de ACG. 

Se não for cumprido um semestre inteiro, considerar 

pontuação proporcional. A solicitação de registro e 

cômputo de horas deve ser feita por meio de Formulário de 

Solicitação de ACG, anexando os seguintes documentos: 

cópia do projeto ao qual está vinculada a atividade; 

relatório detalhado da sua atividade; recomendação do 

orientador e comprovante de carga-horária. 

Publicação de artigo 

científico (ou com 

aceite final de 

publicação) em 

periódico 

especializado com 

comissão editorial 

Publicação nacional 

A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita 

por meio de Formulário de Solicitação de ACG, anexando 

o seguinte documento: comprovante da publicação; cópia 

da publicação, contendo o nome, a periodicidade, o editor, 

a data e a paginação do veículo. Em caso de co-autores na 

graduação, as cargas-horárias equivalentes dos trabalhos 

descritas no quadro de ACG, serão divididas. 

Publicação 

internacional 

Trabalho completo 

publicado em evento 

Evento nacional 

Evento 

internacional 

Resumo expandido 

publicado em evento 

(na área ou áreas 

afins) 

Evento nacional 

Evento 

internacional 

Resumo publicado em 

evento (na área ou 

áreas afins) 

Evento nacional 

Evento 

internacional 

Publicação de artigo 

de opinião, assinado, 

em periódico de 

divulgação popular, 

jornal ou revista não-

científica 

Áreas afins ao 

curso 

Outras áreas 

Publicação de livro 

Áreas afins ao 

curso 

Outras áreas 

Publicação de 

capítulo de livro 

Áreas afins ao 

curso 

Outras áreas 

 

 

 

 



Tabela 14 – Critérios para equivalência e aproveitamento da carga horária da 

ACG das Atividades de Extensão 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Modalidade Discriminação Critérios 

Participação em 

Projetos de 

extensão 

Projeto de extensão 

institucionalizado 

Cada semestre de participação equivale a 10 horas de ACG. Se 

não for cumprido um semestre inteiro, considerar pontuação 

proporcional. A solicitação de registro e cômputo de horas deve 
ser feita por meio de Formulário de Solicitação de ACG, 

anexando os seguintes documentos: cópia do projeto ao qual está 

vinculada a atividade; relatório detalhado da sua atividade; 

recomendação do orientador e comprovante de carga-horária. 

Estágios não-

obrigatório 

Estágio não 

obrigatório 

Cada 20 horas corresponderá a 1 hora de ACG, sendo máximo de 
15 horas por semestre. A solicitação de registro e cômputo de 

horas deve ser feita por meio de Formulário de Solicitação de 

ACG, anexando os seguintes documentos: relatório elaborado pelo 

aluno, com a assinatura do professor encarregado da avaliação do 
estágio não-obrigatório e do responsável pelo aluno na empresa ou 

órgão; recomendação do Engenheiro responsável pelo aluno na 

empresa ou órgão; comprovante de carga-horária. 

Ministração de 

cursos e mini-

cursos 

Curso ministrado 

A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por 

meio de Formulário de Solicitação de ACG, anexando o relatório 

sumário das atividades e o certificado de atuação na atividade ou 
instrumento equivalente de aferição de freqüência, contendo a 

natureza e o período de participação. 

Trabalho voluntário 

em escolas 
Trabalho voluntário 

Cada 20 horas de atividades corresponderá a 1 hora de ACG. A 

solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio 

de Formulário de Solicitação de ACG, anexando o relatório 

sumário das atividades e o certificado de atuação na atividade ou 
instrumento equivalente de aferição de freqüência, contendo a 

natureza e o período de atuação. 

Participação em 

eventos 

Áreas afins ao curso 

A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por 

meio de Formulário de Solicitação de ACG, anexando os 
seguintes documentos: certificado de participação no evento ou 

instrumento equivalente de aferição de freqüência; comprovante 

de carga-horária; relatório sumário das atividades Outras áreas 

Apresentação de 

trabalhos em 

eventos 

Áreas afins ao curso 
A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por 
meio de Formulário de Solicitação de ACG, anexando os 

seguintes documentos: certificado da apresentação no evento ou 

instrumento equivalente de aferição da apresentação e cópia do 

trabalho apresentado. 
Outras áreas 

Organização de 

eventos 

Eventos da 

UNIPAMPA 

A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por 
meio de Formulário de Solicitação de ACG, anexando o relatório 

sumário das atividades e o certificado de organização da atividade 

ou instrumento equivalente de aferição de freqüência, contendo a 

natureza e o período de organização. 
Eventos externos 

Participação como 

conferencista 

(conferências, 

palestras, mesas-

redondas) 

Áreas afins ao curso 
A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por 

meio de Formulário de Solicitação de ACG, anexando o relatório 

sumário das atividades e o certificado de atuação na atividade ou 

instrumento equivalente de aferição de freqüência, contendo a 
natureza e o período de participação. 

Outras áreas 

Representações em 

órgão colegiados 

Representações em 

órgão colegiados 

Cada semestre de atividade corresponde a 5 horas de ACG. A 

solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio 

de Formulário de Solicitação de ACG, anexando o seguinte 

documento: cópia da portaria de nomeação como membro de 

orgão colegiado ou comissão. A Comissão de Curso poderá, se 
entender necessário, consultar o secretariado do órgão, comissão 

ou diretório que emitiu a portaria, a fim de formar sua convicção 

sobre a pertinência do cômputo de horas. 

Representações em 

diretórios 

acadêmicos 

Representações em 

diretórios acadêmicos 



Tabela 15 – Critérios para equivalência e aproveitamento da carga horária da 

ACG das Atividades Culturais e Sociais 
 

ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIAIS 

Modalidade Discriminação Critérios 

Atuação em 

atividades 

culturais 

Eventos da 

UNIPAMPA 
A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio 

de Formulário de Solicitação de ACG, anexando o relatório sumário 

das atividades e o certificado de atuação na atividade ou instrumento 

equivalente de aferição de freqüência, contendo a natureza e o 

período de atuação. 
Eventos 

externos 

Participação em 

atividades 

culturais 

(expectador) 

Eventos da 

UNIPAMPA 
A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio 

de Formulário de Solicitação de ACG, anexando o relatório sumário 

das atividades e o certificado de atuação na atividade ou instrumento 

equivalente de aferição de freqüência, contendo a natureza e o 

período de participação. 
Eventos 

externos 

Organização de 

atividades 

culturais 

Eventos da 

UNIPAMPA 
A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio 

de Formulário de Solicitação de ACG, anexando o relatório sumário 

das atividades e o certificado de organização da atividade ou 

instrumento equivalente de aferição de freqüência, contendo a 

natureza e o período de organização. 
Eventos 

externos 

Premiação 

referente a 

trabalho 

acadêmico, de 

pesquisa, de 

extensão ou de 

cultura 

Premiação 

A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio 

de Formulário de Solicitação de ACG., anexando como comprovante 

a cópia do certificado/atestado/declaração emitido pela instituição 

promotora. 

Organização de 

campanhas e 

outras 

atividades de 

caráter social 

Organização de 

campanhas 

A solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio 

de Formulário de Solicitação de ACG, anexando o comprovante 

contendo a natureza e o período de participação na organização da 

atividade e o relatório sumário das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outras atividades definidas pela Comissão de Curso, que também serão 

consideradas Atividades Complementares de Graduação: 

1) Visitas técnicas institucionais, que não fazem parte de atividades de 

disciplinas: a solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio de 

Formulário de Solicitação de ACG. Anexar como comprovante o atestado assinado pelo 

professor responsável pela visita e o relatório sumário de viagem elaborado pelo aluno. 

 

Tabela 16 – Carga horária para cada tipo de visita técnica 

Tipo Carga-horária 

Visita no município 2 horas por visita 

Visitas na região (raio até 250 km) 5 horas por visita 

Visitas no estado (raio maior que 250 km) 7 horas por vista 

Visitas fora do estado 10 horas por visita 

 

2) Palestras técnicas assistidas fora de eventos: a solicitação de registro e 

cômputo de horas deve ser feita por meio de Formulário de Solicitação de ACG. Anexar 

como comprovante a cópia do atestado/certificado de participação. Cada palestra 

corresponderá a 2 horas de ACG.  

3) Aprovação em exame de suficiência ou proficiência em idioma estrangeiro: a 

solicitação de registro e cômputo de horas deve ser feita por meio de Formulário de 

Solicitação de ACG. Anexar como comprovante a cópia do certificado de aprovação em 

exame realizado por instituição de nível superior ou equivalente. Para cada idioma o 

aluno terá 15 horas de ACG. 

4) Assistir à apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso ou 

apresentação de Estágio Obrigatório: a solicitação de registro e cômputo de horas deve 

ser feita por meio de Formulário de Solicitação de ACG. Anexar como comprovante a 

cópia da declaração ou atestado emitido pela instituição promotora. Cada apresentação 

corresponderá a 1 hora de ACG. 

A carga horária máxima para essas outras atividades é de 30 horas. 

 


