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APÊNDICE A – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO E 

EQUIVALÊNCIAS DA CARGA HORÁRIA DE ACGS 

A Comissão de Curso de Engenharia Química (COMCEQ) APROVOU, em reunião 

realizada no dia 09 de maio de 2019 a presente norma que institui as regras de aproveitamento 

de Atividades Complementares de Graduação (ACG) para o curso de Engenharia Química, 

Campus Bagé, da Universidade Federal do Pampa. 

 

Art. 1º As ACGs podem ser desenvolvidas em qualquer período no qual o discente esteja em 

situação regular no curso de Engenharia Química. 

 

Art. 2º As ACGs são divididas em grupos, a saber: 

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 

 

Art. 3º Para integralização curricular são exigidas 200 (duzentas) horas de atividades 

complementares aproveitadas, distribuídas da seguinte forma: 

I -  Atividades do Grupo I:  mínimo de 20 horas, máximo de 120 horas. 

II -  Atividades do Grupo II:  mínimo de 20 horas, máximo de 120 horas. 

III -  Atividades do Grupo III:  mínimo de 20 horas, máximo de 60 horas. 

IV -  Atividades do Grupo V:  mínimo de 20 horas, máximo de 60 horas. 

 

§1º As atividades passíveis de aproveitamento, dentro dos grupos listados nos incisos de I a V 

estão nos Quadro 5 a 8 correspondentes e disponíveis ao final deste apêndice. 

§2º É vedada a colação de grau de discentes que não completaram as horas exigidas, em cada 

um dos grupos. 
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Art. 4º As solicitações de aproveitamento de ACG devem ser entregues pelo discente na 

Secretaria Acadêmica, exclusivamente nos períodos previstos pelo Calendário Acadêmico, 

juntamente com os comprovantes das atividades. 

 

Art. 5º O aproveitamento das ACG é feito pelo Coordenador de Curso, ouvida a COMCEQ, e 

registrado no currículo do discente pela Secretaria Acadêmica. 

 

Art. 6º Casos omissos serão avaliados pela COMCEQ. 

Quadro 5 – Atividades de ensino – Grupo I. 

Nº Atividade Discriminação 
CH 

registrada 

CH 

máxima 

(horas) 

Instrumento de 

avaliação 

1 
Componente 

curricular de 

graduação 

Áreas afins ao 

curso 
50 % 

100 Histórico escolar 

2 Outras áreas 20 % 

3 
Curso de língua 

estrangeira 

Inglês 50 % 

50 

Certificado 

incluindo carga 

horária 
4 Outro idioma 20 % 

5 
Proficiência em 

língua estrangeira 
- 4 h / prova 20 Certificado 

6 
Curso de 

informática 
- 20 % 10 

Certificado 

incluindo carga 

horária 

7 
Curso online de 

aperfeiçoamento 

Áreas afins ao 

curso 
50 % 50 

Certificado 

incluindo carga 

horária 

8 

Monitoria em 

componentes 

curriculares 

- 50 % 100 

Certificado 

incluindo carga 

horária 

9 
Participação em 

projeto de ensino 

cadastrado no 

SIPPEE, como 

bolsista ou 

voluntário 

Áreas afins ao 

curso 
100 % 

20 

Certificado 

incluindo carga 

horária 10 Outras áreas 10 % 

11 
Participação 

como palestrantes 

ou conferencista 

Áreas afins ao 

curso 
100 % 

10 

Certificado 

incluindo carga 

horária 12 Outras áreas 50 % 
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em eventos de 

ensino 

13 
Participação 

como ouvinte em 

evento, palestra 

ou minicurso 

voltado ao ensino 

(além de Semana 

Acadêmica) 

Semana 

Acadêmica de 

Engenharia 

Química da 

UNIPAMPA 

50 % 

50 

Certificado 

incluindo carga 

horária 

14 
Áreas afins ao 

curso 
20 % 

15 Outras áreas 10 % 

16 Visita técnica 
Áreas afins ao 

curso 
4 h / visita 20 Certificado 

17 

Participação no 

grupo PET 

Engenharias 

- 50 % 100 

Certificado 

incluindo carga 

horária 

18 

Publicação de 

trabalho em 

evento de ensino 

- 

5 h / 

trabalho 

publicado 

20 

Cópia do trabalho 

conforme 

publicado nos 

Anais 

19 

Apresentação de 

trabalho em 

evento de ensino 

- 

5 h / 

trabalho 

publicado 

50 
Certificado da 

apresentação 

CH: carga horária. 

 

Quadro 6 – Atividades de pesquisa – Grupo II. 

Nº Atividade Discriminação 
CH 

registrada 

CH 

máxima 

(horas) 

Instrumento de 

avaliação 

20 

Participação em 

projeto de 

pesquisa 

cadastrado no 

SIPPEE 

Bolsista ou 

voluntário 
50 % 100 

Certificado, 

declaração do 

orientador ou termo 

de compromisso da 

bolsa, incluindo 

carga horária 

21 
Publicação de 

artigo científico 

Periódico 

nacional 
10 h / artigo 100 

Cópia do trabalho 

conforme publicado 
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22 
em periódico com 

ISSN 

Periódico 

internacional 
20 h / artigo 

no periódico 

23 Publicação de 

artigo completo 

em evento de 

pesquisa 

Evento 

nacional 
5 h / artigo 

100 

Cópia do trabalho 

conforme publicado 

nos Anais 24 
Evento 

internacional 
10 h / artigo 

25 Publicação de 

resumo expandido 

em evento de 

pesquisa 

Evento 

nacional 

3 h / 

resumo 

expandido 
60 

Cópia do trabalho 

conforme publicado 

nos Anais 
26 

Evento 

internacional 

7 h / 

resumo 

expandido 

27 Publicação de 

resumo simples 

em evento de 

pesquisa 

Evento 

nacional 

2 h / 

resumo 
60 

Cópia do trabalho 

conforme publicado 

nos Anais 28 
Evento 

internacional 

5 h / 

resumo 

29 Publicação de 

livro 

Áreas afins ao 

curso 

100 h / 

livro 100 

Cópia da capa do 

livro e ficha 

catalográfica 30 Outras áreas 2 h / livro 

31 

Publicação de 

capítulo de livro 

Áreas afins ao 

curso 

20 h / 

capítulo 

100 

Cópia da capa do 

livro, página inicial 

do capítulo e ficha 

catalográfica 32 
  

Outras áreas 

 

1 h / 

capítulo 

33 

Apresentação de 

trabalho em evento 

de pesquisa 

- 

5 h / 

trabalho 

apresentado 

50 
Certificado da 

apresentação 

34 

Depósito de 

patente de produto 

inovador 

- 
20 h / 

patente 
60 

Comprovante de 

depósito no INPI 

 CH: carga horária. 
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Quadro 7 – Atividades de extensão – Grupo III. 

Nº Atividade Discriminação 
CH 

registrada 

CH 

máxima 

(horas) 

Instrumento de 

avaliação 

35 

Participação em 

projeto de extensão 

cadastrado no 

SIPPEE 

Bolsista ou 

voluntário 
50 % 50 

Certificado, 

declaração do 

orientador ou termo 

de compromisso da 

bolsa, incluindo 

carga horária 

36 
Estágio não-

obrigatório 

Áreas afins ao 

curso 
100 % 

50 

Contrato e 

certificado, 

incluindo carga 

horária 37 Outras áreas 10 % 

38 

Publicação de 

trabalho em evento 

de extensão 

- 

5 h / 

trabalho 

publicado 

20 

Cópia do trabalho 

conforme publicado 

nos Anais 

39 

Apresentação de 

trabalho em evento 

de extensão 

- 

5 h / 

trabalho 

apresentado 

50 

Certificado da 

apresentação 

40 

Para 

divulgação 

externa do 

curso 

2 h / 

divulgação 

Certificação de 

participação 

41 
Participação como 

ouvinte em evento, 

palestra ou 

minicurso voltado 

à extensão 

Áreas afins ao 

curso 
100 % 

50 

Certificado 

incluindo carga 

horária 42 Outras áreas 50 % 

43 
Participação como 

palestrante ou 

conferencista em 

eventos de 

extensão 

Áreas afins ao 

curso 

10 h / 

evento 

50 

Certificado 

incluindo carga 

horária 44 Outras áreas 2 h / evento 

45 Organização de 

eventos 

Eventos da 

UNIPAMPA 
50 % 

50 

Certificado 

incluindo carga 

horária 46 Eventos 10 % 
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externos 

47 
Participação em 

Empresa Júnior 
- 

20 h / 

semestre 
60 

Certificado incluindo 

período de tempo e 

carga horária 

Quadro 8 – Atividades culturais e artísticas, sociais e de gestão – Grupo IV. 

Nº Atividade Discriminação 
CH 

registrada 

CH 

máxima 

(horas) 

Instrumento de 

avaliação 

48 Participação como 

ouvinte em 

atividades culturais 

ou artísticas 

Eventos da 

UNIPAMPA 
100 % 

20 

Comprovante 

incluindo carga 

horária 49 
Eventos 

externos 
50 % 

50 Organização de 

eventos culturais ou 

artísticos 

Eventos da 

UNIPAMPA 
50 % 

50 

Certificado 

incluindo carga 

horária 51 
Eventos 

externos 
10 % 

52 

Participação como 

bolsista em 

atividades de 

iniciação ao 

trabalho técnico-

profissional e de 

gestão acadêmica 

- 
15 h / 

semestre 
30 

Certificado 

incluindo carga 

horária 

53 
Trabalho voluntário 

em entidade social 
- 100 % 50 

Certificado 

incluindo carga 

horária 

54 Doação de sangue - 5 h / doação 10 

Comprovante 

nominal com data 

e local 

55 

Participação nos 

Jogos 

Universitários 

- 100 % 10 

Certificado 

incluindo carga 

horária 

56 
Participação em 

Associação Atlética 

Associação da 

UNIPAMPA 

20 h / 

semestre 
60 

Certificado 

incluindo período 
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57 
ou Cultural 

Externa 
10 h / 

semestre 

de tempo e carga 

horária 

58 

Representação em 

órgãos colegiados e 

comissões da 

UNIPAMPA 

- 
10 h / 

semestre 
30 

Ata da reunião 

que tomou posse 

indicando período 

ou portaria de 

nomeação 

59 

Participação em 

Diretório 

Acadêmico 

- 
20 h / 

semestre 
60 

Certificado 

incluindo período 

de tempo e carga 

horária 

60 

Premiação de 

trabalho acadêmico 

apresentado em 

evento de ensino, 

pesquisa ou 

extensão 

- 2 h / prêmio 10 
Certificado da 

premiação 

61 

Expectador de 

sessões de cinema, 

teatro ou jogos 

oficiais 

- 

1 h / filme, 

espetáculo 

ou jogo 

5 Ingresso 

62 

Visitas a museus, 

planetários, feiras 

ou exposições 

- 2 h / visita 10 Ingresso 

CH: carga horária. 

 

 

  


