
CURSO DE FONOAUDIOLOGIA
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO (ACG)

ACADÊMICA(O) ______________________________________________________       MATRÍCULA ________________

ÁREA ATIVIDADE MÍNIMO MÁXIMO TOTAL CÓDIGO
1.Eventos Jornada Acadêmica Integrada da UFSM (JAI)

Cada jornada acadêmica terá validade de no máximo 10 horas, 
independente da quantidade de horas da jornada.

- 10h ACG9001

Semana Acadêmica do Curso de Fonoaudiologia UFSM

Cada semana acadêmica terá validade de acordo com sua carga horária, 
Por exemplo, se a semana for de 24h, valerá 24h, mas no máximo 
contemplarão 40h.

- 40h

Palestras, Congressos, Encontros, Seminários, Jornadas de 
Fonoaudiologia e áreas afins 

Cada evento será computado com sua respectiva carga horária, e se o 
mesmo tiver mais de 30h, serão computadas as 30h. Exemplo: se o evento 
tiver 100h, serão computadas 30h. 
Aulas em educação a distância, com duração  superior a 30h, serão 
computadas no máximo 30h.

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 

Independente do qualis da revista, valerá 20h

20hs

 

ACG9004

Capítulo de Livro 20hs
Anais de Evento
Será validado como anais de evento cada certificado, independente do 
aluno ser o primeiro autor, ou apenas colaborador do trabalho. Sendo 
assim, primeiro autor  e colaborador recebem a mesma carga horária. 

05h



Apresentação de trabalho científico

Será validado o certificado apenas para o primeiro autor ,ou aquele 
identificado como apresentador do trabalho . Para os co autores não serão 
computadas horas.
Trabalhos apresentados na JAI computam nesse item e no item anais de 
evento.

10h

5. Órgãos colegiados Participação em órgãos colegiados com respectiva portaria

A participação será computada por semestre. Se houver manutenção da 
participação por mais de um semestre, cada uma valerá 10h. 
Suplente e titular computam as mesmas horas.

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 dos 
Estudantes 
A carga horária será computada por gestão do DAFON. Cada ano de 
participação computará 15h. 

15h ACG9007

Organização de eventos científicos 
Cada evento organizado computará a carga horária do evento, 
computando no máximo 15h.

02h 15h

Palestras proferidas, mini-curso ou workshop ministrado
Se a palestra proferida tiver mais que 4h, só serão computadas 4h 
de ACG.

01h 04h

Suficiência/Proficiência em língua estrangeira 20h

Cursos de idiomas 

Independente da carga horária do curso, valerá , no máximo 30h 
Será validado cada idioma, por exemplo, curso de espanhol 30h mais curso 
de inglês 30h = a 60h 

10h 100h

Cursos de informática

Independente da carga horária do curso, valerá, no máximo, 20h 

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)
Estágios de observação realizados em outros estabelecimento (público ou 
privado). Serão computadas no máximo 45h, mesmo que a CH do estágio 
seja maior.

30h 45h

Grupo de Estudos Até 100hs - 20hs ACG
Acima de 100hs – 40hsGrupo Coral (com a presença de Regente)

TOTAL DE HORAS REALIZADAS 

ASSINATURA DA(O) COORDENADORA(O)
- A carga horária total de ACGs (mínimo de 280 horas) 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.
- Para encaminhamento das solicitações seguir estritamente a Res. 022/99 do Guia do estudante, disponível no portal da UFSM (www.ufsm.br)


