
Atividades Complementares de Graduação



ACGs são atividades
desenvolvidas pelos
discente, no âmbito de

sua formação
acadêmica, que têm
como principal objetivo
complementar ou

suplementar a formação
discente, através do
incentivo a participação
dos alunos em

atividades de ensino,
pesquisa e extensão,
bem como em atividades
culturais, artísitcas,
sociais e de gestão.

(Art.51  Resolução 29

do Consuni).

O que são ACGs?
(Atividades Complementares de Graduação)



Importante!

Todas as ações devem ser certificadas e/ou atestadas.

Essas ações devem ter, no mínimo, uma hora de duração.
 

No caso das atividades de pesquisa, o discente deverá apresentar 
declaração do orientador.

A carga horária
em ACGs
 é de 200h;

Em cada um dos grupos é necessário
fazer pelo menos 10% da carga
horária em ACGs, ou seja 20h.

As Acgs estão 
divididas em
 4 grupos

1.Atividades de Ensino;
   2.Atividades de Pesquisa;

     3.Atividades de Extensão e 
4.Atividades Culturais, 

       Artísiticas e de Gestão.



Solicitando o registro das ACGs

Os discentes devem se dirigir ao seu  
polo com os certificados originais e  a

suas cópias. 
A pessoa responsável fará a conferência e

autenticará a cópia. 
No momento oportuno a secretaria

acadêmica irá solicitar ao polo que seja
enviado.

Atenção! 
Cabe à Coordenação de Curso de Graduação validar
ou não o aproveitamento da ACG requerida pelo
discente, de acordo com documentos comprobatórios
e os critérios estabelecidos pela Comissão de Curso.

Junto com estes documentos você deve
preencher um formulário.

Este formulário está disponível em:https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/201

8/10/requerimento_aproveitamento_acg.pdf



Atividades de Ensino

Categoria DocumentaçãoDiscriminação Carga Horária

Componentes Curriculares do
ensino superior

Componentes Curriculares do
ensino superior

Cursos de língua estrangeira

Cursos de informática

Monitorias

Projetos de ensino

Projeto de ensino

Cursos de aperfeiçoamento
Projetos ou Programas

Institucionais de Iniciação à
Docência

Participação de eventos
acadêmicos como ouvinte

Áreas afins aos Cursos

Outras Áreas

Qualquer idioma

Cursos de Informática

Monitorias

Participação na equipe de trabalho

Participação como público-alvo

Áreas afins aos Cursos

PIBID ou Equivalentes

Eventos acadêmicos 

C. H. do Componente curricular

50% da C.H. do componente
curricular.

C. H. do curso (máximo de
120h)

C.H. do curso (máximo de 80h)

Máximo de 120h

C.H.  definida no projeto (máximo
de 80h)

C.H. discriminada no certificado 
 (máximo de 40h)

C.H. do curso (máximo de 80h) 

C.H. máximo de 120h

C.H. máximo de 60 horas

Comprovante de
aprovação no componente curricular

Comprovante de aprovação no
componente curricular.

Comprovante de aprovação

Comprovante de aprovação

Declaração do orientador

Declaração do professor responsável
pelo projeto

Certificado/ Comprovante 

Certificado/Comprovante 

Certificado

Certificado

                     É de responsabilidade dos discentes:

 a) realizar as atividades acadêmico-científico- culturais visando à
complementação de sua formação como Licenciado em Licenciatura em

Geografia EAD;

b) requerer por escrito (de acordo com modelo específico) a averbação da
carga horária em seu histórico escolar; 

c) anexar ao seu requerimento os comprovantes cabíveis, podendo a
comissão responsável recusar a atividade se considerá-la em desacordo

com as atividades previstas no PPC; 



Atividades de Pesquisa 

Categoria DocumentaçãoDiscriminação Carga Horária

Participação em pesquisa

Publicação de artigo científico (ou
com aceite final de publicação) em
periódico especializado, com

comissão editorial

Publicação de artigo científico (ou
com aceite final de publicação) em
periódico especializado, com

comissão editorial

Trabalho completo publicado em
evento

Trabalho completo publicado em
evento

Resumo expandido publicado
em evento

Resumo expandido publicado
em evento

Resumo publicado em evento

Apresentação de trabalho em evento

Participação na condição de
conferencista, ou painelista, ou

debatedor, ou com apresentação de
trabalho em eventos que tratam de
pesquisa, tais como grupos de
pesquisa, seminários, congressos,
simpósios, semanas acadêmicas,

entre Outros

Estágios ou práticas não
obrigatórios em atividades de

pesquisa

Projeto de pesquisa
institucionalizado

Publicação Nacional

Publicação Internacional

Evento Nacional

Evento Internacional

Evento Nacional

Evento Internacional

Evento Nacional

Eventos de Geografia ou áreas afins

Evento Nacional ou Internacional

Temas afins ao Curso

Máximo de 100h

60h

80h

40h

50h

20h

30h

10h

10 h

Carga horária
discriminada no

certificado (máximo 40h)

Carga horária
discriminada no
certificado

(máximo de 40h

Declaração do orientador

Cópia do trabalho publicado ou carta de aceite.

Cópia do trabalho publicado ou carta de aceite.

Anais de publicação do trabalho

Anais de publicação do trabalho

Anais de publicação do Trabalho

Anais de publicação do Trabalho

Anais de publicação do Trabalho

Certificado de apresentação de trabalho

Comprovante, Certificado ou Declaração

Certificados



Participação em projetos de extensão

Organização e participação em eventos de
extensão

Apresentação oral em evento de nível
Nacional sobre atividade de extensão

Publicação de atividade de extensão ou
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 acadêmica

Apresentação de trabalhos em eventos que
se referem à extensão

Participação em projetos de extensão
desenvolvidos tanto pela

UNIPAMPA quanto por outras
IES

Eventos acadêmicos de nível Nacional e
Internacional, também podendo ser nas

abrangências locais e regionais

Evento Nacional

Evento nacional ou Internacional

Eventos como seminários, congressos,
simpósios, semana acadêmica, etc.

C.H. do projeto (máximo
de  80h)

Máximo de 30h

Máximo de 20 h

Máximo de 20h

Máximo de 30h

Declaração do coordenador do
projeto

Declaração da comissão da
organizadora do evento ou

certificado

Cópia do trabalho e
comprovante de publicação

Cópia do trabalho e
comprovante de publicação

Certificado de
participação e Anais

Atividades de Extensão 

Categoria DocumentaçãoDiscriminação Carga Horária

Tem dúvida?
Você poderá tirá-las no PPC do curso 

ou ainda no site da prograd. 
Acessa lá: 

https://sites.unipampa.edu.br/prograd/files/2018/10/guia-pac-
aproveitamento-de-atividades-complementares-de-

graduacao.pdf



Atividades Culturais, 
Artísticas e de Gestão 

Categoria DocumentaçãoDiscriminação Carga Horária

Organização e/ou participação ou
premiação em atividades com finalidade

cultural, social e artística.

Organização e/ou campanhas beneficentes,
educativas, ambientais ou de publicidade e
outras atividades de caráter cultural,

social ou artístico

Premiação referente a trabalho acadêmico
de ensino, de pesquisa, de  extensão ou

de cultura

Representação discente em órgãos
colegiados

Representação discente em diretórios
acadêmicos

Participação, como bolsista, em
atividades de iniciação ao trabalho técnico-
profissional e de gestão acadêmica

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

acadêmica

Participação como ouvinte de atividades
de cunho cultural

Eventos Nacionais e Internacionais em
todas as abrangências

Projeto
Institucionalizado

(de órgãos públicos, privados e de
Organizações Não Governamentais)

Eventos Nacionais e Internacionais

Instituição ligada à Universidade.
Colegiados para fins acadêmicos

Ligados à Universidade

Atividades de cunho  educacional em
órgãos  comunitários e Públicos

Estágios com atividades ligadas a
órgãos públicos e comunitários

Participação em atividades culturais

Máximo de 30h

Máximo de 30h

Máximo de 20h

Máximo de 20h

Máximo de 20h

Máximo de 20h

Máximo de 30h

Máximo de 20 h

Certificado de participação

Certificado de participação

Certificado de premiação

Declaração do coordenador de curso

Declaração do coordenador de curso

Declaração do orientador

Declaração do orientador

Declaração da instituição responsável
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Atividades de Ensino

O que fiz Carga Horária

O que ainda me falta fazer



Atividades de Pesquisa

O que fiz Carga Horária

O que ainda me falta fazer



O que fiz Carga Horária

O que ainda me falta fazer

Atividades de Extensão



O que fiz Carga Horária

O que ainda me falta fazer

Atividades de Arstísitcas,

Culturais, e de Gestão



Bons estudos!
                                               

   

Estude!, Dê o melhor de si todos os dias .
Faça do teu sacrifício e esforço uma
consequência para teu sucesso.

                                      Marilice
                                                                                    

Fonte: PPC Geografia EaD-UAB

Organização:Marilice Cortes


