
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenciatura

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO (ACGs)

NORMATIZAÇÃO E REGISTRO

Considerando o teor  da  Resolução n.  025/2017 da UFSM que trata  das  Atividades
Complementares  de  Graduação  (ACGs)  e  a  decisão  do  Colegiado  do  Curso  em
29.04.2022, a Coordenação informa:

a) A carga horária mínima obrigatória é de duzentas e dez horas (210h), conforme o
Projeto Pedagógico do Curso em vigor (2005); 

b) A carga horária máxima de ACGs no Curso, por aluno, é de 420 horas (o dobro da
carga horária mínima obrigatória);

c)  Dentre  as  modalidades  registradas  no  Portal  do  Aluno,  o  acadêmico  deverá
contemplar, no mínimo, três (3);

d) Para o cômputo da carga horária de ACGs no Histórico Escolar, o acadêmico deverá
anexar,  via  Portal  do  Aluno  (conforme  tutorial  disponível  no  Portal),  cópia  dos
seguintes documentos:  a)  requerimento de solicitação de ACGs;  b)  certificados.  Os
documentos legíveis devem ser anexados em PDF. Em caso de dúvidas com relação ao
arquivo, o acadêmico deverá apresentar os certificados originais.

e) A solicitação da carga horária de ACG deverá ser realizada APENAS no 1º bimestre
do  último  semestre  do  Curso  de  modo  a  permitir  a  análise  e  o  registro  pela
Coordenação.

f) As ACGs a serem computadas serão aquelas realizadas entre o 1º semestre e o 1º
bimestre do último semestre do Curso. 

g) As modalidades aprovadas no Curso são as seguintes (Anexo I).

Profa. Tit. Marli Hatje

Coordenadora do Curso

Santa Maria, 29.04.2022
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REGISTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO  

 CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA DO CEFD/UFSM 

 

CÓD.  Atividades Complementares 
Comprovação 

Necessária 

Limite validável 

(h) 

Solicitado 

(h) 

N° do doc. 

comprobatório 

N° de horas 

validadas pelo 

colegiado 

Semestre de 

realização 

da atividade 

Participação em eventos (Limite máximo de 60 horas a ser solicitado) 

 Local Apresentação de 

certificado/atestado 

1/evento     

 Regional Apresentação de 

certificado/atestado 

2 h/evento     

 Nacional Apresentação de 

certificado/atestado 

4 h/evento     

 Internacional Apresentação de 

certificado/atestado 

8 h/evento     

 Organização de eventos Apresentação de 

certificado/atestado 

10 h/evento     

Atividades vinculadas a projetos de ensino, pesquisa e extensão (Limite máximo de 90 horas a ser solicitado) 

 Participação em projetos como bolsista (via 

editais) 

Apresentação de 

certificado/atestado 

10 h/semestre     

 Participação em projetos como voluntário Apresentação de 

certificado/atestado 

5 h/semestre     

 Créditos Excedentes de disciplinas extra-

curriculares cursadas no Curso de Educação 

Física – Licenciatura (Após o cumprimento 

da carga-horária exigida nas disciplinas 

Impressão do diário 

completo, ou documento 

comprobatório 

A cada uma (1) 

hora excedente de 

disciplinas 

cursadas – com 
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obrigatórias e DCG-s no Curso de EF - 

Licenciatura. 
 

devida aprovação 

do aluno – na 

própria UFSM CS 

equivale a 1 h de 

ACG 

Estágios Extracurriculares (Limite máximo de 60 horas a ser solicitado) 

 Estágio Extracurricular Apresentação de 

documento comprobatório 

(contrato, etc) 

1 h cada 10 h de 

estágio 

    

Publicações (Sem limite de pontuação) 

 Artigo Qualis vigente Cópia completa do 

documento 

30 h/artigo     

 Outros periódicos científicos Cópia completa do 

documento 

15 h/artigo     

 Trabalho completo em evento local/regional Cópia completa do 

documento 

4 h/trabalho     

 Trabalho completo em evento 

nacional/internacional 

Cópia completa do 

documento 

6 h/trabalho     

 Resumo simples Cópia completa do 

documento 

1 h a cada trabalho     

 Resumo expandido em evento local/regional Cópia completa do 

documento 

2 h a cada  

trabalho 

    

 Resumo expandido em evento 

nacional/internacional 
Cópia completa do 

documento 

4 h a cada  

trabalho 

    

 Apresentação de trabalho (oral ou pôster) 

em evento local/regional 

Certificado de 

apresentação 

2 h/ 

apresentação 

    

 Apresentação de trabalho (oral ou pôster) 

em evento nacional/internacional 

Certificado de 

apresentação 

3 h/ 

apresentação 

    

 Capítulo de livro (impresso e E-book), com 

conselho editorial 

Cópia completa do 

documento 

30 h/capítulo     
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Colegiados/conselhos (Limite máximo de 20 horas a ser solicitado) 

 Participação em colegiados, conselhos e/ou 

comissões 

Cópia da portaria 5 h/portaria     

 Representação em entidades estudantis Cópia da portaria 3 h/representação     

Qualificação profissional (Limite máximo de 60 horas a ser solicitado) 

 Monitoria ou Tutoria de disciplina Cópia do 

certificado/atestado 

Metade da carga 

horária da 

disciplina/semestre 

    

 Visita técnica  Cópia do 

certificado/atestado 

15 h/visita (máx. 

30 h) 

    

 Realizar curso de idiomas Cópia do 

certificado/atestado 

30 horas a cada 

semestres 

(máx. 2 sem.) 

    

 Realizar cursos específicos na área da 

graduação 

Cópia do 

certificado/atestado 

A metade da carga 

horária do curso 

(máx. 60 h) 

    

 Participação – atividades pontuais de 

trabalho voluntário em instituições 

Cópia do 

certificado/atestado 

1 h a cada 10 h 

(máx. 30h) 

    

Outros (Limite máximo de 60 horas a ser solicitado) 

 


