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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO – 110 h 

 

Curso: Bacharelado em Enfermagem 

 

 O presente documento se constitui na tabela de conversão de atividade em carga horária, para 

fins de atribuição de crédito em Atividades Complementares de Graduação (ACG). 

 Destaca-se que a ausência de período de participação, carga horária e assinatura em 

certificados ou declarações implicam em desconsideração do material. 

 

Código 

do item 
Atividade Horas convertidas 

I 

- Participação em projeto de Iniciação Científica/ 

Tecnológica. 

- Participação em projetos de extensão. 

- Participação em grupos PET. 

- Participação em projeto e programa promovidos 

pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

(bolsista ou voluntário - inclui bolsas no Hospital 

Universitário de Santa Maria). 

20 horas/ano 

Obs.: para períodos inferiores a 

um ano, o cálculo de horas será 

proporcional ao tempo realizado. 

II - Participação no Projeto Rondon. 15 horas 

III 

- Participação, em grupo de estudos/pesquisa. 10 horas/ano 

Obs.: para períodos inferiores a 

um ano, o cálculo de horas será 

proporcional ao tempo realizado. 

IV 

- Representação discente em entidades estudantis e 

colegiados. 

5 horas/ano 

Obs.: para períodos inferiores a 

um ano, o cálculo de horas será 

proporcional ao tempo realizado. 

V 

- Participação em atividades de extensão à 

comunidade (campanhas de vacinação, atividades 

educativas, dentre outras). 

5 horas/evento 

Teto: 10 horas 

VI Participação no Descubra UFSM. 5 horas/evento 

 

 

VII 

- Apresentação de trabalho em evento 

científico/cultural. 

- Trabalho completo (publicado ou aceito para 

publicação em periódico científico ou anais de 

eventos científicos). 

- Resumo/resumo expandido publicado em anais 

de evento científico. 

 

5 horas/trabalho* 

 

VIII 
- Participação em evento científico: (congresso, 

jornada, simpósio, palestra, conferência, mesa- 

3 horas de participação em evento 

equivalem a uma hora convertida 



redonda, semana de estudos, colóquio, entre 

outros). 

Teto: 15 horas 

IX 

- Cursos extracurriculares com duração de 3 horas  

(presencial ou a distância, desde que certificados 

por Instituições de Ensino Superior vinculadas ao 

Ministério da Educação ou Ministério da Saúde). 

3 horas de curso equivalem a uma 

hora convertida. 

Teto: 15 horas 

X 

- Curso de Línguas Estrangeiras (presencial ou a 

distância, desde que ofertado pelas entidades 

federais/vinculadas à UFSM). 

 - Programa Idiomas sem Fronteiras da UFSM. 

3 horas de curso equivalem a uma 

hora convertida. 

Teto: 15 horas 

XI 
- Participação em eventos esportivos ligados à 

Universidade Federal de Santa Maria. 

1hora/evento 

Teto: 10 horas 

XII 

-Participação na organização 

(monitoria/comissões) de eventos científicos, 

culturais ou de extensão. 

5 horas /evento 

Teto: 10 horas 

XIII 

-Participação em atividades culturais (teatro, cine-

PET, movimentos estudantis, visita a museus, 

recitais, exposições, entre outras). 

1 hora/evento 

Obs.: o aluno deve apresentar 

certificado ou comprovante de 

participação 

Teto: 5 horas 

 

* Constará para cômputo das horas o certificado de apresentação de trabalho no evento 

científico/cultural. 


