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PRIMEIRA CHAMADA PARA COMPROVAÇÕES E AVALIAÇÃO DE ACGs 2016 

 

A Comissão de Avaliação de Atividades Complementares de Graduação, em 

atendimento à coordenação do curso de Comunicação Social – Jornalismo, torna públicas 

as regras, exigências e prazos para a rotina de entrega 2016 do formulário de ACGs e 

respectivas comprovações, conforme regras e disposições homologadas pelo Colegiado 

deste Curso em sua 51ª reunião ordinária de 26 de julho de 2013. 

1. DOCUMENTOS ANEXOS  

 São documentos integrantes deste edital e que seguem anexos: 

1.1. “Formulário de Atividades Complementares de Graduação”; e 

 

1.2. “Integralização das Atividades Complementares de Graduação”, contendo quadro 

com detalhamentos sobre as atividades que podem ser consideradas como ACGs, 

cargas horárias individuais ou por edição, cargas horárias parciais por tipo, código 

de ACGs, dentre outras. 

 

2. QUEM DEVE ENTREGAR 



Devem entregar a documentação os estudantes com previsão de vencimento da 

carga horária curricular total até julho de 2016 (2016/1). 

 

3. ONDE E QUANDO ENTREGAR 

A entrega deve ocorrer na Secretaria Unificada de Graduação - SUGRAD (sala 

103, prédio central) entre os dias 06 de junho até 22 de junho de 2016 durante o horário 

de atendimento externo do setor que é das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. 

 

4. O QUE E COMO ENTREGAR 

 

Devem ser, obrigatoriamente, entregues: 

 

4.1. Formulário de ACGs preenchido com nome, matrícula, cargas horárias, código da 

atividade, ano e semestre da atividade, horas do certificado/declaração e 

identificação da atividade, seja ela evento, projeto, núcleo, atividade, estágio, 

periódico, comissão ou monitoria (vide tabela de “Integralização das Atividades 

Complementares de Graduação”). O Formulário deve ser assinado ao fim da área 

relativa à competência de preenchimento da/o estudante; 

 

4.2. Certificados, declarações e demais comprovações originais de atividades 

realizadas, exclusivamente, a partir do ingresso no Curso, ou seja, durante o 

período de vigência da atual matrícula da/o estudante;  

 

4.3. Cópias dos Certificados, das declarações e das demais comprovações. 

 



4.4. No espaço do Curso de Jornalismo, no site do Cesnors (www.ufsm.br/cesnors), 

estão disponíveis todos os documentos e informações necessárias ao 

encaminhamento das ACGs 2016, inclusive os anexos e o edital 2016. Também 

estão disponíveis modelos de certificado para as seguintes comprovações: projeto 

de pesquisa em andamento, grupo de pesquisa em andamento, projeto de 

extensão em andamento, monitoria de disciplina em andamento, monitoria de 

laboratório em andamento, atividades pontuais. Certificados de atividades 

concluídas devem ser solicitados junto aos órgãos administrativos responsáveis da 

UFSM. Certificados de estágio são de responsabilidade da empresa concedente 

(com o período e horas trabalhadas descritas e identificação do supervisor).  

 

Os documentos devem ser organizados da seguinte forma: os documentos 

originais devem entregues em envelope com a identificação da/o estudante (nome e 

matrícula) e informando o número de originais para conferência; as cópias e o formulário 

preenchido e assinado devem ser entregues em outro envelope com a identificação da/o 

estudante (nome e matrícula) e informando o número de cópias para conferência. 

Os originais estarão disponíveis para retirada na Secretaria Unificada de 

Graduação, no período entre os dias 27 de junho de 2016 a 29 de junho de 2016. É 

responsabilidade do/a estudante retirar seus originais no período estabelecido, após o 

qual eles seguirão a rotina interna de arquivamento-descarte. 

 

5. INFORMAÇÕES, DÚVIDAS E CASOS OMISSOS 

Serão resolvidos diretamente pela comissão de ACGs. 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES 



A divulgação dos resultados preliminares da avaliação ocorre em 30 de junho de 

2016. 

 

7. PRAZO DE REVISÃO 

Quando da divulgação dos resultados preliminares da avaliação, caso haja 

necessidade de retificação, por parte da/o estudante, dos dados informados no formulário 

ou apresentação de novos documentos, fica estabelecido o prazo de 08 de julho de 2016 

para as/os prováveis formandas/os encaminharem revisões e/ou correções solicitadas 

pela Comissão. A entrega deve ocorrer na Secretaria Unificada de Graduação, 

observando as orientações previstas nos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. 

Para as retificações, um novo formulário deve ser preenchido na íntegra, contendo 

as informações corretas e já avaliadas e as novas/corrigidas, bem como toda a 

documentação referente a elas. 

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS  

Fica estabelecida a data de 11 de julho de 2016 para divulgação dos resultados 

finais da rotina de trabalhos da Comissão de Avaliação de ACGs no ano de 2016. 

 

9. DO NÃO CUMPRIMENTO DA SUBMISSÃO DE FORMULÁRIO, 

COMPROVAÇÕES (ORIGINAIS OU CÓPIAS) OU PRAZOS 

 

A documentação não será conferida no ato de recebimento e a não observância às 

orientações, datas e demais exigências previstas neste edital implicarão na não 

apreciação da documentação pela Comissão de Avaliação de ACG, impedindo a/o 

estudante de concluir o curso até julho de 2016. 
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