
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências da Saúde 

Coordenação do Curso de Fonoaudiologia 

 

EDITAL Nº 04/2021 

 

CÔMPUTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

(ACGs) 

 

O Curso de Fonoaudiologia torna pública a abertura do período para a 

solicitação de cômputo de Atividades Complementares de Graduação (ACGs) para os 

acadêmicos do Curso de Fonoaudiologia, conforme segue: 

 

1. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL: 

1.1 O aluno deverá realizar o requerimento de cômputo de ACGs através do Portal 

do Aluno; 

1.2 Concomitante à realização deste requerimento, o aluno deverá preencher a 

planilha de ACGs (ANEXO I), com as atividades realizadas e respectiva carga horária 

considerada e encaminhá-la ao email do curso: fonoaudiologia@ufsm.br; 

1.3 O aluno que não cumprir os critérios presentes no edital terá sua solicitação 

desconsiderada e deverá aguardar novo edital. 

1.4 Haverá a publicação de um Edital para cômputo de ACGs por semestre letivo.  

 

2. PRAZOS 

2.1 O prazo para realizar as solicitações de cômputo de ACGs, conforme critérios 

descritos acima, tem início no dia 18 de agosto e término no dia 07 de outubro de 2021. 

2.2 As solicitações serão analisadas até o dia 26 de novembro de 2021 pela 

Coordenadora/Colegiado de Curso.   

 

3. RESULTADOS 

3.1 O resultado dos pedidos e respectiva carga horária considerada para cada aluno será 

disponibilizado no próprio portal do aluno.  



3.2 caso haja necessidade de ajustes, estes serão recomendados pelo coordenador 

através do portal do aluno e o acadêmico terá uma semana para adequação, caso 

contrário será indeferido. 

  

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 Resolução N. 025/2017 – Regulamenta os processos de dispensa de disciplinas de 

graduação, dispensa de disciplinas por autodidatismo e registro de Atividades 

Complementares de Graduação (ACGs). 

 

Santa Maria, 18 de agosto de 2021 

 

                                                                

                                                                  

Profª. Drª. Karina Carlesso Pagliarin 

Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO (ACG) 

ENCAMINHAR ESTA TABELA PREENCHIDA, CONFORME ADICIONADO NO PORTAL, 
 PARA O EMAIL: fonoaudiologia@ufsm.br 

 
ACADÊMICA(O) ______________________________________________________       MATRÍCULA ________________ 

 

ÁREA ATIVIDADE MÍNIMO MÁXIMO TOTAL CÓDIGO 

1.Eventos  
(participação como ouvinte) 

Jornada Acadêmica Integrada da UFSM (JAI) - 10h  ACG9001 

Semana Acadêmica do Curso de Fonoaudiologia UFSM - 40h  

Palestras, Congressos, Encontros, Seminários, Jornadas de Fonoaudiologia e 
áreas afins (não serão aceitos certificados de eventos que ocorram 
concomitantemente). 

01h 30h  

2. Atividades de extensão Projetos de extensão com certificado emitido pelo GAP Até 100hs - 20hs ACG 

Acima de 100hs – 40hs 

 ACG9002 

3. Atividades de iniciação 
científica e pesquisa 

Projetos de pesquisa e/ou iniciação científica com certificado emitido pelo 
GAP  

 ACG9003 

4. Publicação e Apresentação 
de trabalho 

Publicação de artigos científicos, com apresentação de cópia do artigo 20hs  ACG9004 
 
 

Capítulo de Livro 20hs  

Anais de Evento 05h  

 Apresentação de trabalho científico 10h   

5. Órgãos colegiados Participação em órgãos colegiados com respectiva portaria 10h  ACG9005 

6. Monitoria Monitorias em atividades relacionadas à Fonoaudiologia  Até 100hs - 20hs ACG 

Acima de 100hs – 40hs 

 ACG9006 

7. Outras atividades a critério 
de colegiado 

Participação em Diretório Acadêmico e/ou Diretório Central de Estudantes  30h  ACG9007 

Organização de eventos científicos  02h 15h  

Palestras proferidas, mini-curso ou workshop ministrado 01h 04h  

Suficiência/Proficiência em língua estrangeira  20h  

Cursos de idiomas  10h 100h  

Cursos de informática 05h 20h  

Atividades de Intercâmbio não aproveitadas para dispensa de Disciplinas do 
Currículo regular ou DCGs  

05h 30h  

Estágio de observação em Fonoaudiologia (fora da UFSM) 30h 45h  

Grupo de Estudos  Até 100hs - 20hs ACG 

Acima de 100hs – 40hs 

 

Outras atividades: - Grupo Coral (com a presença de regente),  
                                   - Voluntariado *  

TOTAL DE HORAS REALIZADAS   

ASSINATURA DA(O) COORDENADORA(O)  

* Caso não haja no certificado, descrição da atividade desenvolvida no voluntariado, favor enviar um documento à Coordenação de Curso, descrevendo a mesma e justificando seu 
pedido para inclusão desta como ACG. 
- A carga horária total de ACGs deve ser aprovada pelo Colegiado do Curso de Fonoaudiologia e registrada no histórico escolar do acadêmico para fins de formatura no curso. 



- Somente serão computadas, atividades realizadas durante a graduação em Fonoaudiologia. 
- Os Limites de carga horária mínima e máxima referem-se a cada certificado/comprovante. 
- Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Curso de Fonoaudiologia. 


