ANEXO B - Formulário de solicitação de registro de ACG (CONJUNTO A)
Nome Aluno: ________________________________________________________
Número Matrícula: __________________
Carga horária
equivalente

Oficinas transdisciplinares
(certificado de participação)

30h por
oficina

Viagens de estudos (certificado
de participação)

5h por dia de
viagem

Quant.

Total

Listagem das comprovações
(numeradas em sequência)

CONJUNTO A
Mínimo: 60 h
Máximo: 200 h

Modalidade ou Atividade / Tipo
de comprovação

Data solicitação: _________________

1

Deferido

Indeferido

Justificativa

ANEXO B - Formulário de solicitação de registro de ACG (CONJUNTO B)
Nome Aluno: ________________________________________________________
Número Matrícula: __________________
Modalidade ou Atividade / Tipo Carga horária
equivalente
de comprovação
Participação em eventos
3h por dia de
(certificado de comprovação das evento ou carga
atividades)
horária do

Quant.

Total

Data solicitação: _________________
Listagem das comprovações
(numeradas em sequência)

evento
Ouvinte / Participante

CONJUNTO B
Mínimo: 30 h
Máximo: 200 h

Apresentação oral

Apresentação de painel /
banner

Organização

5h por
apresentação

2h por banner

5h por evento

Publicação de trabalhos (cópia
da publicação, contendo nome,
periodicidade, editor, data e
paginação do veículo)
Resumo

Artigo completo

3h por
trabalho

5h por
trabalho

2

Deferido

Indeferido

Justificativa

ANEXO B - Formulário de solicitação de registro de ACG (CONJUNTO C)
Nome Aluno: ________________________________________________________
Número Matrícula: __________________
Modalidade ou Atividade / Tipo Carga horária
equivalente
de comprovação
10h por
Monitoria em disciplina ou
semestre
laboratório
(comprovação de participação via
portal ou emitida pelo professor da
disciplina)

(máximo 2
monitorias por
semestre)

Projetos de ensino

10h por projeto
por semestre
(máximo 2
projetos por
semestre)

CONJUNTO C
Mínimo: 30 h
Máximo: 200 h

(comprovação de participação via
portal ou emitida pelo coordenador
do projeto, caso este não seja
registrado)

Projetos de extensão
(comprovação de participação via
portal ou emitida pelo coordenador
do projeto, caso este não seja
registrado)

Projetos de pesquisa
(comprovação de participação via
portal ou emitida pelo coordenador
do projeto, caso este não seja
registrado)

Quant.

Total

Data solicitação: _________________
Listagem das comprovações
(numeradas em sequência)

Deferido

Indeferido

Justificativa

10h por projeto
por semestre
(máximo 2
projetos por
semestre)

10h por projeto
por semestre
(máximo 2
projetos por
semestre)

Participação em órgãos
colegiados, comissões e
movimentos estudantis (portaria 5h por
de nomeação declaração dos
semestre
colegiados e/ou diretorias
acadêmicas)

(Conjunto C continua na próxima página)

3

ANEXO B - Formulário de solicitação de registro de ACG (CONJUNTO C)
Nome Aluno: ________________________________________________________
Número Matrícula: __________________
Modalidade ou Atividade / Tipo
de comprovação
Estágios extracurriculares
(comprovação da atividade)

Carga horária
equivalente

Quant.

Total

Data solicitação: _________________
Listagem das comprovações
(numeradas em sequência)

5h para cada
15h de estágio

CONJUNTO C
Mínimo: 30 h
Máximo: 200 h

Participação em intercâmbios
em outras IES
(comprovação da atividade)

Outras atividades a critério do
colegiado
(comprovação da atividade)
Cursos de capacitação:
idiomas, softwares, etc
Disciplinas cursadas em
outros cursos ou
instituições afins

2h por mês de
intercâmbio

5h para cada
15h
comprovadas

Participação em
Concursos ou desafios
institucionais

4

Deferido

Indeferido

Justificativa

