
Como registrar ACG (Atividades Complementares de Graduação)? 

Normas do curso estão na página  

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/tecnologia-em-sistemas-para-

internet/acg/ 

Estudante envia as ACGs e seus comprovantes pelo Portal do Aluno. 

*Observação: Este tutorial foi feito por alunos, e pode estar um pouco desatualizado, pois foi feito há 

algum tempo. A coordenação e os docentes não têm acesso ao Portal do Aluno para atualizar as 

imagens. 

 

1. Acesse o Portal do Aluno pelo seu navegador. 

 

2. Clique em “Alteração curricular” e depois em “Requerimento de Dispensa”. 

 

3. Role até o fim da página e clique no botão “+ Solicitar Dispensa”. 

 



4. Clique em “Registro de ACG” e depois no botão “Próximo”. 

 

 

 

5. Selecione a modalidade da ACG e depois clique no botão “Próximo”. 

 



6. Preencha as informações de nome, carga horária e datas. Após, clique no botão “Próximo” 

no fim da página. 

 

 

7. Selecione o tipo de anexo e o arquivo, após clique em “+ Adicionar”. 

 

 

Atenção, pois é preciso enviar os documentos para comprovar a ACG. 

Por exemplo, se publicou algum artigo em um evento, envie o seu *artigo publicado pelo 

evento e o certificado de publicação e/ou apresentação. 

* Quando o evento publica o artigo, geralmente, são gerados números de página, informações 

no rodapé, cabeçalho, etc. Por isso, envie o artigo publicado pelo evento. 

Outro exemplo, se apresentou algum artigo em um evento, envie o certificado de 

apresentação. 



Outro exemplo, se participou de algum evento, envie o certificado de participação. 

Cada item acima é válido como uma ACG, então, se publicou um artigo e foi ao evento 

apresentar e também participou do evento, você pode registrar 3 ACGs: (1) Abra um processo 

de registro de ACG para registrar a publicação do artigo.   (2) Abra outro processo de registro 

de ACG para registrar a apresentação do artigo. (3) Abra outro processo de registro de ACG 

para registrar a participação no evento. Sendo assim, será aberto um processo para cada 

pedido de ACG.  

Alguns eventos emitem um mesmo certificado para várias situações, por exemplo, o mesmo 

certificado para apresentação e participação no evento. Neste caso, ao solicitar registro de 

apresentação pode enviar o certificado, e ao abrir outro processo para registrar a participação 

pode enviar o mesmo certificado, mas de qualquer forma tem que abrir um processo para 

cada ACG. 

 

 

8. Após ter adicionado o arquivo, ele deverá aparecer na tabela de baixo. 

 

 



9. Clique no botão “Próximo” para prosseguir. 

 

 

10. Revise as informações preenchidas e, se tudo certo, clique em “Enviar”. 

 

 

Pronto, sua ACG foi submetida e passará pela aprovação da coordenação do curso. Após a 

aprovação, você será notificado por e-mail. 

 

 

 

 



Para verificar o status do processo de submissão da ACG, é só voltar em “Alteração curricular” 

-> “Requerimento de dispensa” e observar na tabela o status referente a ACG. 

 


