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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

As Atividades Complementares de Graduação (ACG) caracterizam a dimensão 

flexível do Currículo, compreendendo, portanto, atividades que contribuam para 

formação teórico-prática contínua e atual do discente. 

As Atividades Complementares de Graduação estão assim regulamentadas: 

 Art. 1º - A carga horária destinada às atividades curriculares complementares 

é definida no PPC de Terapia Ocupacional e corresponde a cem (100) horas da carga 

horária total, observando o disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 Art. 2º - A integralização da carga horária das atividades complementares de 

graduação é requisito para a colação de grau e obtenção do diploma. 

 Art. 3º - As atividades complementares de graduação abrangem as atividades 

correspondentes à participação em projetos de extensão, pesquisa, semana acadêmica 

do Curso, jornadas acadêmicas, cursos de extensão e aperfeiçoamento, monitorias, 

congressos, seminários, simpósios, encontros dentre outros na área de Terapia 

Ocupacional ou em áreas afins. Produção científica: Artigo publicado, apresentação 

oral, apresentação de pôster, bolsa de iniciação científica e/ou auxiliar de 

pesquisa em Terapia Ocupacional e áreas afins, atividades artísticas e culturais ou 

outras atividades definidas/aprovadas pelo Colegiado do Curso. 

Art. 4º - Serão contabilizados somente Atividades Complementares realizadas a 

partir da data de ingresso do discente no curso de Terapia Ocupacional. 

Parágrafo único – o Colegiado do Curso atribuiu à carga horária máxima destinada 

para cada modalidade de Atividade Complementar de Graduação, conforme a tabela que 

segue este documento, e, os casos não referidos, serão analisados pelo mesmo. 

     Art. 5 – Considerando a Lei Federal 10.639/2003 e 11.645/2008, de março de 

2008 e Res. CNE/CP 1/2004 para construção da matriz curricular dessa graduação, os 

assuntos referentes a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 

história e cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena estão contemplados na 

unidade curricular das ACG, distribuídos na Semana Acadêmica do curso por meio de 

roda de conversar, palestras, atos culturais e outras modalidades de encontro.  



ANEXO I (preenchido pelo analisador) 

 

Tabela de validação de Atividade Complementar de Graduação 

Atividades complementares CH máxima 
permitida 

CH 
atingida 

Semest. / 

Ano 

1. Bolsa PET Até 60 horas   

2. Curso de Atualização online na área de 

Terapia ocupacional e temas afins 

Até 20 horas   

3. Cursos de extensão Até 40 horas   

4. Jornada Acadêmica da UFSM-JAI Até 30 horas   

5. Minicurso na área de Terapia 

Ocupacional e/ou área afim 

Até 30 horas   

6. Monitoria não subsidiada  Até 60 horas   

7. Monitoria  Até 60 horas   

8. Participação em atividades artísticas 

e culturais 

Até 30 horas   

9. Participação em Congressos, 

seminários, simpósios, jornadas, 

encontros dentre outros na área de 

Terapia Ocupacional. 

Até 50 horas   

10. Participação em Congressos, 

seminários, simpósios, jornadas, 

encontros dentre outros, em áreas 

afins à Terapia Ocupacional. 

Até 30 horas   

11. Participação em Diretório Acadêmico 

(por gestão)  

Até 20 horas   

12. Participação em apresentações em 

Trabalhos de Conclusão de curso 

Até 10 horas   

13. Participação em grupos de estudos Até 60 horas   

14. Participação em Ligas Acadêmicas Até 20 horas   

15. Participação em órgãos colegiados Até 10 horas   

16. Participação em Projetos de extensão Até 60 horas   

17. Participação em Projetos de pesquisa Até 60 horas   

18. Semana Acadêmica do Curso  Até 20 horas   

Produção Científica    

19. Apresentação de trabalho (formato 

oral) 

Até 20 horas   

20. Apresentação de trabalho (formato 

pôster) 

Até 10 horas   

21. Bolsa de iniciação científica e/ou 
auxiliar de pesquisa em Terapia 

Ocupacional e áreas afins 

Até 60 horas   

22. Organização de eventos de Terapia 

ocupacional e áreas afim 

Até 10 horas   

23. Publicação em jornal (1 hora por 

matéria) 

Até 10 horas   

24. Trabalho publicado em anais regionais 
(1 hora por trabalho) 

Até 10 horas   

25. Trabalho publicado em anais nacionais 
(2 horas por trabalho) 

Até 10 horas   

26. Trabalho publicado em anais 

internacionais (3 horas por trabalho) 

Até 10 horas   

27. Artigo publicado em revistas nacionais 
(4 horas por trabalho) 

Até 15 horas   

28. Artigo publicado em revistas 

internacionais (5 horas por trabalho) 

Até 15 horas   

29. Capítulo de livro com ISBN (3 horas 

por trabalho) 

Até 10 horas   

30. Cartilha com ISBN (2 horas por 

trabalhos)  

Até 10 horas   

31. Cartilha sem ISBN (1 hora por 

trabalho) 

Até 10 horas   

TOTAL    



ANEXO II (PRENCHIDO PELO ALUNO) 

 

 
Atividades Complementares de Graduação (ACGs) 

Nome do discente:     

Matrícula:  

Registro de documentos entregues: 

Título, modalidade (palestras, seminários, monitorias .... etc) (colocar no mesmo quadro a mesma 

modalidade) 

 

 

TÍTULO 
MODALIDADE 

(descrever conforme 
tabela acima) 

CARGA 
HORARIA 

Semestre 
(1º ou 2º) / 
    Ano 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

OBS. O aluno deve preencher conforme exemplo acima e colocar os comprovantes em ordem de inscrição. 
O aluno deve entregar o formulário preenchido no momento em que acha que já realizou os requisitos 
acima num total mínimo de 100 hs ou mais. Favor verificar quanto vale cada modalidade. 
Este quadro pode ser editado conforme necessidade de cada um. Verificar CH de cada modalidade. 


