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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO 

DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE GRADUAÇÃO 
 

1. DADOS DO ALUNO 
1.1 Nome:  
1.2 Matrícula:  
 
2. DADOS DA ATIVIDADE 
2.1 Tipo de atividade (assinale “X” em uma única opção): 
(     ) Disciplina cursada e não aproveitada na matriz curricular do curso 
(     ) Curso de Informática ou Língua Estrangeira 
(     ) Monitoria 
(     ) Bolsista ou voluntário em Projeto de Ensino 
(     ) Bolsista ou voluntário em Projeto de Pesquisa 
(     ) Bolsista ou voluntário em Projeto de Extensão 
(     ) Bolsista ou voluntário em Iniciação ao Trabalho Técnico-Profissional e Gestão Acadêmica 
(     ) Bolsista ou voluntário em Projeto de Natureza Cultural e/ou Social 
(     ) Estágio não-obrigatório 
(     ) Autor de resumo em anais de congresso 
(     ) Autor de resumo expandido em anais de congresso 
(     ) Autor de artigo científico completo em anais de congresso 
(     ) Autor de artigo em periódico 
(     ) Autor de livro ou capítulo de livro 
(     ) Participação como ouvinte em banca de TCC ou Mestrado 
(     ) Participação como ouvinte em eventos acadêmicos 
(     ) Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos 
(     ) Participação como conferencista em eventos acadêmicos 
(     ) Ministrante de curso ou mini-curso 
(     ) Organização de curso ou mini-curso 
(     ) Ouvinte de curso ou mini-curso 
(     ) Organização de evento acadêmico 
(     ) Representação discente em órgãos colegiados 
(     ) Representação discente em diretórios acadêmicos 
(     ) Representação do curso em eventos 
(     ) Viagem de estudo ou visita técnica 
(     ) Organização ou participação em evento de natureza cultural e/ou social 
(     ) Organização de campanhas ou outras atividades de caráter social; 
(     ) Trabalho voluntário em organização da sociedade civil 
(     ) Inscrição ou premiação de trabalho acadêmico de ensino, de pesquisa, de extensão ou cultural 
(     ) Outro - Especificar: ____________________________________________________________ 
 
Anexe a este formulário a relação de comprovação solicitada na Relação de Documentos para Solicitação de 
ACG, de acordo com o tipo de atividade. 
 
2.2 Local:  
2.2 Período:   
2.3 Prof. Responsável:   
2.4 Carga Horária Realizada:   
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do aluno, e data 

 
 
3. PARECER DA COORDENAÇÃO (a ser preenchido pela Coordenação de ACG): 
(     ) A atividade solicitada NÃO é aproveitada como Atividade Complementar de Graduação. 
(     ) O aluno poderá aproveitar _______ horas como Atividade Complementar de Graduação. 
 

_____________________________________________ 
Assinatura da Coordenação de ACG, e data 
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Relação de Documentos para Solicitação de ACG. 
 
a) Disciplina cursada e não aproveitada na matriz c urricular do curso 
� Histórico Curricular com comprovação de aprovação na disciplina, fora da UNIPAMPA; 
� Histórico Curricular atualizado do aluno, na UNIPAMPA. 
 
b) Curso de Informática ou Língua Estrangeira 
� Atestado ou instrumento equivalente de aferição de freqüência, com comprovação de carga horária. 
 
c) Monitoria 
� Comprovante de freqüência, com visto do professor responsável; 
� Relatório de atividades de monitoria, com visto do professor responsável; 
� Comprovante de carga-horária. 
 
d) Bolsista ou Voluntário de Projeto de Ensino, Pes quisa, Extensão, Natureza Social e/ou 
Cultural, ou de Iniciação ao Trabalho Técnico-Profi ssional e Gestão Acadêmica 
� Cópia do projeto ao qual está vinculada a atividade; 
� Relatório de atividades, com visto do professor responsável; 
� Comprovante de carga-horária. 
 
e) Estágio não-obrigatório 
� Relatório de atividades, com visto do professor responsável na UNIPAMPA e do supervisor na 
empresa; 
� Comprovante de carga-horária. 
 
f) Autor de resumo em anais de congresso, de resumo  expandido em anais de congresso, de 
artigo científico completo em anais de congresso, o u de artigo científico em periódico 
� Cópia do resumo, resumo expandido ou artigo científico completo; 
� Comprovante de aceite ou cópia da publicação, contendo o título, o(s) autor(es), a periodicidade, o 
editor, a data e a paginação. 
 
g) Autor de livro ou capítulo de livro 
� Cópia da capa e da página de dados de catalogação da publicação, contendo o título, o(s) 
autor(es), o editor, a edição, a data e a paginação. 
 
h) Participação como ouvinte em banca de TCC ou Mes trado 
� Cópia da lista de presença da banca de TCC ou Mestrado. 
 
i) Participação como ouvinte em evento acadêmico 
� Certificado de participação no evento ou instrumento equivalente de aferição de freqüência, com 
comprovação de carga horária e descrição sumária das atividades. 
 
j) Apresentação de trabalhos ou participação como c onferencista em eventos acadêmicos  
� Certificado de participação no evento, ou equivalente, com comprovação de carga horária e 
descrição sumária das atividades ou título da apresentação. 
 
k) Ministrante de curso ou mini-curso 
� Certificado de participação no curso, ou equivalente, com comprovação de carga horária e 
descrição sumária das atividades. 
 
l) Organização de curso ou mini-curso, ou organizaç ão de evento acadêmico 
� Certificado de organização do curso ou evento, ou equivalente, com natureza do curso e período de 
participação na organização. 
 
m) Ouvinte de curso ou mini-curso 
� Certificado de participação no evento ou instrumento equivalente de aferição de freqüência, com 
comprovação de carga horária e descrição sumária das atividades. 
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n) Representação discente em órgãos colegiados 
� Cópia de ata com comprovação de presença em atividade do colegiado. 
 
o) Representação discente em diretórios acadêmicos 
� Cópia da portaria de nomeação como membro de diretório acadêmico. 
 
p) Representação do curso em eventos 
� Comprovante de participação no evento, com visto da Coordenação de Curso. 
 
q) Viagem de estudo ou visita técnica 
� Comprovante de participação no evento, com visto do professor responsável. 
 
r) Organização ou participação em evento de naturez a cultural e/ou social 
� Certificado de organização do evento ou equivalente, com natureza do evento e período de 
participação na organização. 
 
s) Organização de campanhas ou outras atividades de  caráter social 
� Certificado de organização do evento, ou equivalente, com natureza do evento e período de 
participação na organização. 
 
t) Trabalho voluntário em organização da sociedade civil 
� Atestado, ou equivalente, com descrição das atividades e carga horária. 
 
u) Inscrição ou premiação de trabalho acadêmico de ensino, de pesquisa, de extensão ou 
cultural 
� Comprovante de inscrição e/ou certificado, ou equivalente, de premiação. 
 
 
 
Observações: 
 
1. O aluno deve realizar o total de 360h de Atividades Complementares de Graduação. 
2. Somente serão consideradas válidas atividades realizadas no período após o ingresso do aluno em 
um curso de Graduação, independentemente do curso e da instituição. 
3. São considerados comprovantes de participação ou organização de eventos: certificados, 
atestados e similares. 
4. Somente serão considerados válidos os certificados, atestados e similares, emitidos por empresas, 
órgãos, departamentos ou setores, com assinatura de pessoa responsável. 
5. A falta de um ou mais documentos solicitados na Relação de Documentos para Solicitação de ACG implica no 
prévio indeferimento da solicitação. 
6. A critério da Coordenação de ACG, poderá ser feita consulta ao emissor do documento 
comprobatório. 
7. As horas de uma atividade complementar poderão ser aproveitadas uma única vez. 
8. Atividades não previstas na relação de ACGs poderão ser aproveitadas mediante requerimento e 
aprovação da Coordenação de ACG. O aluno deve consultar previamente a Coordenação de ACG 
para verificar a relação de documentos necessários para comprovação da atividade. 
 
 
 


