
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

Orientações para Solicitação de Aproveitamento de Atividades Complementares de Graduação (ACGs) 

 

De acordo com o Art. 51 da Resolução n° 29/2011,  

   

“as Atividades Complementares de Graduação (ACGs) são atividades desenvolvidas pelo discente, no âmbito de sua formação 
acadêmica, com o objetivo de atender ao perfil do egresso da UNIPAMPA e do respectivo curso de graduação, bem como à 
legislação pertinente”. 
 
 

As ACGs do Curso de Nutrição envolvem 75 horas, distribuídas em atividades nos 4 (quatro) grupos classificados pelo Art. 

104 da Resolução n° 29/2011, respeitando o cumprimento de uma carga horária mínima de 10% (dez por cento) em cada um dos 

grupos conforme o Art. 105 da referida Resolução, 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. 

As ACGs podem ser realizadas ao longo dos oito semestres de duração do curso. O registro da carga horária de ACGs será 

realizado uma única vez durante a graduação, em período determinado pelo calendário acadêmico para este fim, para os alunos 

que estiverem cursando o sétimo semestre. Não havendo completado a carga horária prevista de ACG, o aluno será orientado 

pela coordenação do curso a realizá-las até o final do oitavo semestre. O aluno somente será considerado apto para a formatura 

após o cumprimento da carga horária de ACG exigida.  

Obs.: Todos os documentos necessários para Solicitação de Aproveitamento de ACGs do Curso de Nutrição estão 

disponíveis no site do curso em “Organização Curricular” (http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/nutricao/).  

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/nutricao/


Passo-a-passo 

Passo 1. Tenha em mãos todos os comprovantes de atividades realizadas durante a graduação (certificados e/ou 

atestados); 

  

Passo 2. Baixe toda a documentação necessária para Solicitação de Aproveitamento de ACGs no site do Curso de 

Nutrição, disponíveis em “Organização Curricular”, a saber:  

- Modalidades e formas de integralização das ACGs para o Curso de Nutrição. 

- Solicitação de Aproveitamento de ACGs; 

- Planilha Contabilização de ACGs; 

- Divisão grupos ACGs; 

 

Passo 3. Organize a documentação conforme os grupos de ACGs (Grupo I: Atividades de Ensino; Grupo II: Atividades de 

Pesquisa; Grupo III: Atividades de Extensão; Grupo IV: Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão) que pretendes 

solicitar o aproveitamento e analise as mesmas conforme documento “Modalidades e formas de integralização das ACGs para 

o Curso de Nutrição” = tabela 1; 

Importante: uma atividade pode ser enquadrada em mais de uma categoria (conforme pode ser observado na tabela 1), 

porém, a atividade será validada uma única vez. Veja o exemplo abaixo: 

Ex.: Certificado de Apresentação oral ou em pôster de resumos simples em eventos científicos: primeiro autor – Título do 

trabalho: Avaliação nutricional de idosos do Município de Itaqui/RS.  

Ao analisar a tabela 1, verifica-se que este certificado pode ser validado nos Grupos I, II e III e o mesmo contabiliza 7,5h por 

apresentação (ver “Condições para aproveitamento” – tabela 1).  

 



Passo 4. Digite na “Planilha Contabilização de ACGs”, no espaço em cinza o número correspondente à quantidade de 

certificados que deseja validar no respectivo grupo e, conforme a modalidade. Clique em “enter”. Ao realizar esta ação a planilha 

contabiliza o número de horas validadas que são indicadas na coluna F “Total de horas”. Veja o exemplo abaixo: 

Ex.: O aluno decide validar o certificado descrito no passo 3 como Atividade de Ensino.  

Digite na “Planilha Contabilização de ACGs” no espaço (célula cor cinza E13) que corresponde a este grupo e 

modalidade (Grupo I – Atividades de Ensino; modalidade Apresentação oral ou em pôster de resumos simples em eventos 

científicos: primeiro autor) o número 1. Depois clique em “enter”.  

Na coluna F “Total de horas”, célula F13, aparecerá a carga horária contabilizada para esta atividade, neste caso, 7,5h. 

Obs.: Caso o aluno tenha dois certificados de Apresentação oral ou em pôster de resumos simples em eventos científicos: 

primeiro autor de trabalhos diferentes e deseja validar os dois como Atividade de Ensino, deverá digitar na célula F13 o número 

2. Logo, na célula F13 aparecerá o valor de carga horária contabilizada, neste caso 15h. 

 

Passo 5. Repita os Passos 3 e 4 para todos os certificados/atestados que possuir e no final avalie se, em cada grupo, 

possui no mínimo 7,5h (que corresponde aos 10% em cada um dos grupos conforme o Art. 105 da Resolução nº 29/2011 da 

UNIPAMPA). Caso não obtenha a carga horária mínima em um dos grupos, analise se não há algum certificado que podes validar 

no grupo que precisas de carga horária e, reorganize a apresentação dos certificados. 

Ex.: Após contabilizar todos os certificados/atestados o aluno verificou que obteve a seguinte carga horária: 

Total de horas Aproveitáveis nesse grupo (este total é apresentado por grupo nas células F23, F44, F61 e F75 da “Planilha 

Contabilização de ACGs”): 

Grupo I – Atividades de Ensino: 45h 

Grupo II – Atividades de Pesquisa: 0h 

Grupo III – Atividades de Extensão: 75h 

Grupo IV – Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão: 15h 



Neste caso o aluno não obteve a carga horária mínima (7,5h) no Grupo II – Atividades de pesquisa. O mesmo deve analisar 

novamente os certificados/atestados e identificar qual(ais) ele poderá remanejar e validar neste grupo até atingir a carga 

horária mínima.  

 

Passo 6. Após contabilização da carga horária de todos os certificados/atestados o aluno deve organizar a apresentação 

dos mesmos: documento original e cópia. Estes devem ser separados por grupos de ACGs (Grupo I: Atividades de Ensino; Grupo 

II: Atividades de Pesquisa; Grupo III: Atividades de Extensão; Grupo IV: Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão) na 

mesma sequência que foram contabilizados na “Planilha Contabilização de ACGs”. 

Os grupos devem ser separados por uma folha (A4) indicando cada um dos grupos de ACGs (Divisão grupos ACGs).  

 

Passo 7. Preencher o “Formulário de aproveitamento de ACGs”, indicando a carga horária total obtida em cada um dos 

grupos de ACGs no espaço correspondente. 

 

Passo 8. Os documentos devem ser entregues na Secretaria Acadêmica em um arquivo pasta. No momento da entrega, os 

documentos (cópias dos originais) serão autenticados pelo técnico-administrativo em educação (TAE). Na ausência de um dos 

documentos ou caso os mesmos não sejam apresentados na ordem apresentada abaixo, os mesmos não serão aceitos pela 

Secretaria Acadêmica. 

- Solicitação de Aproveitamento de ACGs; 

- Planilha Contabilização de ACGs; 

- Documentos comprobatórios (originais e cópias) das ACGs. 

O requerimento é protocolado na Secretaria Acadêmica, em 2 (duas) vias, assinadas pelo discente e TAE, onde estão 

listadas todas as cópias de documentos entregues; uma via é arquivada na Secretaria Acadêmica e a outra entregue ao discente 

como comprovante de entrega das cópias. 

 



IMPORTANTE: Conforme Resolução nº 29/2011 da UNIPAMPA: 

 

“Art. 111 É de responsabilidade do discente solicitar, na Secretaria Acadêmica, no período informado no Calendário Acadêmico da 

UNIPAMPA, o aproveitamento das atividades complementares realizadas. 

Art. 112 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. 

Art. 113 Fica a cargo da Secretaria Acadêmica o registro do aproveitamento da ACG no Histórico Escolar do discente conforme 

deferido pela Coordenação do Curso, respeitando os prazos estabelecidos. 

Art. 114 As atividades complementares somente são analisadas se realizadas nos períodos enquanto o discente estiver regularmente 

matriculado na UNIPAMPA, inclusive no período de férias. 

Art. 115 Os casos omissos são apreciados e deliberados pela Comissão de Curso.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Tabela 1. Modalidades e formas de integralização das ACGs para o Curso de Nutrição. 

Modalidades Atividades - 
GRUPOS* 

Validação Condições para 
aproveitamento 

Máximo de 
horas 

validáveis I II III IV 

Cursos de língua Estrangeira (mínimo de 45h/Curso) x    Apresentação de certificado com 
aproveitamento 

15 h / Curso 30 

Curso de Informática (mínimo de 30h/Curso) x    Apresentação de certificado com 
aproveitamento 

15 h / Curso 30 

Monitoria (por semestre) x    Atestado emitido pela UNIPAMPA 15 h / semestre 30 

Monitoria voluntária (por semestre) x    Atestado emitido pela UNIPAMPA 7,5 h / semestre 15 

Componentes curriculares realizadas em outros 
Cursos ou IES, não aproveitadas como DCG (1 
componente curricular = 1 crédito) 

x    Histórico escolar, comprovando 
aprovação 

15 h / 
componente 

curricular 

30 

Estágios não obrigatórios x x x x Relatório final de estágio assinado 
pelo responsável na unidade 
concedente e pelo professor 

orientador 

15 h / 180 h de 
estágio 

30 

Apresentação oral ou em pôster de trabalhos 
completos em eventos científicos: primeiro autor 

x x x  Certificado e anais 30 h / 
apresentação 

30 

Apresentação oral ou em pôster de trabalhos 
completos em eventos científicos: co-autor 

x x x  Certificado e anais 15 h / 
apresentação 

15 

Apresentação oral ou em pôster de resumos 
expandidos em eventos científicos: primeiro autor 

x x x  Certificado e anais 15 h / 
apresentação 

15 

Apresentação oral ou em pôster de resumos 
expandidos em eventos científicos: co-autor 

x x x  Certificado e anais 7,5 h / 
apresentação 

15 

Apresentação oral ou em pôster de resumos simples 
em eventos científicos: primeiro autor 

x x x  Certificado e anais 7,5 h / 
apresentação 

15 

Apresentação oral ou em pôster de resumos simples 
em eventos científicos: co-autor 

x x x  Certificado e anais 3,75 h / 
apresentação 

7,5 

Participação em Colegiados e comissões 
institucionais (por semestre)* 

   x Comprovante emitido pela 
UNIPAMPA 

7,5 h / semestre 15 

Participação Diretório Acadêmico (por gestão)    x Comprovante: validação mediante 
apresentação de atas 

7,5 h / semestre 15 

Participação como ouvinte em eventos técnico-
científicos e Cursos de atualização 

x x x x Certificado, contendo número de 
horas 

7,5 h / 
participação 

30 

Participação como palestrante x x x x Certificado 3,75 h / 
apresentação 

7,5 



Participação como ministrante de minicurso (mínimo 
de 4h) 

x x x x Certificado 15 h / 
apresentação 

15 

Bolsista de Iniciação em Ensino ou Pesquisa ou 
Extensão ou Gestão Acadêmica 

x x x x Comprovante emitido pela 
UNIPAMPA ou órgão de fomento 

15 h / semestre 30 

Participação em projetos e/ou grupos de ensino, 
pesquisa e extensão, em áreas afins ao Curso, como 
voluntário 

x x x x Comprovante emitido pelo 
coordenador do projeto, contendo o 

número de horas/participação 

7,5 h / semestre 15 

Organização, coordenação e responsabilidade por 
eventos técnicos ou científicos. 

x x x x Certificado e/ou atestado pela 
Instituição 

7,5 h / evento 15 

Publicação de artigo científico completo em periódico 
indexado pela CAPES: primeiro autor 

 x   Apresentação de documento 
comprobatório e do artigo 

30 h / artigo 30 

Publicação de artigo científico completo em periódico 
indexado pela CAPES: co-autor. 

 x   Apresentação de documento 
comprobatório e do artigo 

15 h / artigo 15 

Publicação de artigo científico completo em periódico 
não indexado pela CAPES: primeiro autor 

 x   Apresentação de documento 
comprobatório e do artigo 

15 h / artigo 15 

Publicação de artigo científico completo em periódico 
não indexado pela CAPES: co-autor. 

 x   Apresentação de documento 
comprobatório e do artigo 

7,5 h /artigo 7,5 

Premiação referente a trabalho acadêmico x x x x Apresentação de documento 
comprobatório 

3,75 h / 
premiação 

7,5 

Organização e participação de atividades culturais e 
artísticas, sociais e de gestão. 

   x Apresentação de documento 
comprobatório emitido pela 

instituição promotora do evento 

3,75 h / evento 15 

Cursos à distância com CH mínima x     15h / Curso 30 
*GRUPO I: Atividades de Ensino; GRUPO II: Atividades de Pesquisa; GRUPO III: Atividades de Extensão; GRUPO IV: Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão. 
Atividades que se classificam em mais de um grupo serão validadas como apenas um deles. 

 

 


