CATEGORIAS DE ACGs
Este documento descreve as modalidades e aproveitamento de carga horária de Atividades Complementares para cursos de Graduação da
FAHOR.
Modalidade no
Educacional
17 – Componentes
curriculares não
abrangidas pela matriz
curricular
18 – Cursos com núcleos
temáticos
interdisciplinares
43 – Estágios
Extracurriculares
20 - Monitorias
21 – Visitas Técnicas
49 – Apr. Trab. – sem,
pal, simp, cong, conf,
encontro, workshop
50 – Public. (Art./trab.) –
jorn, revs, period, anais
ou outros
44 – Partic, (ouvinte) em
defesa de TCC, TFC,
monog, dissert, etc

Modalidades e aproveitamento de carga horária de Atividades Complementares Para os
Cursos de Graduação – FAHOR
ATIVIDADES DE ENSINO
Disciplinas não abrangidas pela matriz curricular do curso, desde que
tenham relevância para a formação acadêmica do aluno e sejam validadas
25 %
mediante aprovação do Colegiado do Curso.
Cursos de ensino formal/não formal e com núcleos temáticos
interdisciplinares relacionados à de formação (ex.: cursos realizados em
empresas).
Estágios extracurriculares – na área de formação através do NAEMP,
CIEE, ABRH, outros.
Monitorias.
Visitas técnicas programadas pelo curso ou outros cursos da FAHOR, de
relevância para a área de formação.
ATIVIDADES DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Apresentação de trabalho em seminário, palestra, simpósio, congresso,
conferência, workshop, encontros regionais ou nacionais de cunho
científico.
Publicação de artigos ou trabalhos em jornais, revistas, periódicos, anais, e
outros órgãos de veiculação pública oficial.
Participação como público ouvinte, em defesas de TCC’s, TFC’s,
monografias, dissertações e teses, na Fahor ou outras IES, desde que
pertinentes ao curso.

CURSOS
ECONOMIA

ENGENHARIAS

20h

50h

25 %

20h

50h

25 %

20h

50h

Por Atividade: 25 %
Máximo: sem limite
Por turno:
Máximo:

Por turno: 2h
Máximo: 30h

Por atividade: 30h
Máx.: Sem Limite
Por turno: 4h
Máximo: 30h

Por atividade:
Máximo: 60%
Por atividade: 25%
Máx.: Sem limite.

Por atividade: 5h
Máximo: 50h
Por ativid.: 20h
Max. Sem Limite

Por atividade: 15h
Máximo: 120h
Por atividade: 50h
Sem Limite Máximo

Por atividade: 1 h
Máximo:

Por atividade: 1h
Máximo: 10h

Por atividade: 1h
Máximo: 10h

20h

51 – Participação em
projeto
de
pesquisa
(aluno bolsista)
52 – Participação em
projeto
de
pesquisa
(aluno voluntário)

45 – Cursos de idiomas,
informática, ou outros.

Participação em projetos de pesquisa como aluno bolsista, orientado por
professor pesquisador e aprovado pelo Programa de Iniciação Científica.
Participação em projetos de pesquisa como aluno voluntário, na coleta de
dados e/ou em trabalho de campo, orientado por professor pesquisador do
curso e com projeto de pesquisa aprovado pelo Programa de Iniciação
Científica.
ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Cursos de idiomas (inclusive português), cursos de informática, cursos na
área de formação.

Máximo: 15 horas

Máximo: 15h

Máximo: 15h

Por atividade: 25%
Máximo: 50%

Por Ativid.: 20h
Máximo: 40h

Por atividade: 50h
Máximo: 100h

Por atividade:
Máximo: 25%

Por Ativid.: 10h
Máximo: 20h

Por Atividade: 20h
Máximo: 60h

46 – Representação em
entidades estudantis

Representação em entidades estudantis.

Máx.:
participação

1

Máximo: 10h

Máximo: 20h

47 – Representação em
órgão
Colegiado
do
Curso
31 – Participação –
atividades de trabalho
voluntário comunitário
32 – Participação – sem,
pal, simp, cong, cong,
conf, workshop, enc,.
48 – Atividades culturais
– participação em corais,
teatro, dança, etc.

Representação em órgão Colegiado do Curso.

Máx.:
participações

2

Por Ativid.: 20h

Por Atividade: 50h
S/ Limite Máximo

Máximo: 10h

Máximo: 30h

Por atividade: 4h
Máximo: 20h
Por atividade: 5h
Máximo: 10h

Por atividade: 4h
Máximo: 50h
Por atividade: 10h
Máximo: 30h

ACG’s = 80 hora

ACG’s = 200 horas

Participação efetiva em atividades de trabalho voluntário comunitário –
ONGS, projetos de responsabilidade social nas empresas, projetos de
atendimento a comunidades carentes, etc.
Participação
em
seminários,
palestras,
simpósios,
congressos,
conferências, workshops, encontros regionais ou nacionais, desde que
relacionados à área.
Atividades culturais – Participação ativa dos alunos em corais, grupos de
teatro, grupos de dança, banda municipal, entre outros.

Por atividade:
Máximo: 25%
Por atividade:
Máx.:
participações

2

