ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO

Edital nº 005/2015
Sedelmo Desbessel, Diretor da FAHOR, sito na Rua Buricá nº 725, Centro,
Horizontina – RS, torna público o período para a solicitação de aproveitamento de
ACGs – Atividades Complementares de Graduação dos alunos da instituição,
conforme segue:
Prazo de entrega dos documentos: 16/04 a 15/05/2015
Local de entrega: Secretaria acadêmica da FAHOR Campus Centro e Arnoldo
Schneider no Horário de expediente da IES.
REQUISITOS:
1- Importante apresentar documentos para atender e completar sempre uma
modalidade em sua totalidade de horas;
Exemplos:
a) Atividade de Extensão: máximo permitido 50 horas, caso o aluno deseja
atender 30 horas em Atividade de Extensão deverá apresentar
documentos em um único momento;
b) Participação em Eventos: máximo permitido 30 horas, caso o aluno
deseja atender 15 ou 20 horas em Eventos, os documentos deverão ser
apresentados em um único momento.
Ressalta-se que os documentos apresentados devem atender integralmente
as modalidades na qual o aluno pretende o aproveitamento das ACGs do
curso.
2- É obrigatória a apresentação dos documentos originais;
3- Os documentos devem atender o que preceitua o Regulamento das ACGs e
se enquadrar em uma das modalidades previstas nas diretrizes para ACGs;
4- A solicitação deve ser através de requerimento disponível na secretaria
acadêmica;
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Os documentos serão xerocados e os originais devolvidos;
- Concluintes de 2015 da Engenharia Mecânica e da Engenharia de Produção
devem atender a 200 horas de ACGs, apresentando documentos para atender as
horas remanescentes;
CARGA HORÁRIA APROVEITADA EM CADA MODALIDADE DE ATIVIDADE

O quadro abaixo contém as horas equivalentes às diversas modalidades de atividades para os
Cursos de Engenharia:

Modalidade

Aproveitamento

Aproveitamento máximo
da modalidade

- 30 h (trinta horas) para cada artigo publicado
na integra;
Atividades de pesquisa e
iniciação científica

- 20 h (vinte horas) para apresentação de
trabalho em evento científico;

70 h (setenta horas)

- 10 h (dez horas) para cada resumo de artigo
publicado;
- 10 h (dez horas) pôster em evento científico.

Atividades de extensão

- De acordo com o número de horas da
atividade.

50 h (cinquenta horas)

Participação em eventos
(ouvinte)

- De acordo com o número de horas da
atividade.

30 h (trinta horas)

Monitoria

- 30 h (trinta horas) para cada semestre
dedicado a disciplina.

60 h (sessenta horas)

Disciplinas não previstas no
currículo pleno do curso de
Engenharia Mecânica

- De acordo com a carga horária da disciplina.

20 h (vinte horas)

Participação em órgão
colegiado

- 15 h (quinze horas) por ano de participação.

30 h (trinta horas)

Atividades voluntárias

- De acordo com o número de horas da
atividade.

30 h (trinta horas)

Atividades culturais

15 h (quinze horas) para cada ano de
participação na atividade.

30 h (trinta horas)

Visitas técnicas

4 h (quatro horas) para cada turno da
atividade.

30 h (trinta horas)

Estágio extracurricular

- De acordo com o número de horas da
atividade.

50 h (cinquenta horas)

Observação: Quadro válido somente para estudantes ingressantes a partir do 1º semestre do ano de
2011, que deverão obrigatoriamente, completar dez créditos (200 horas) em atividades complementares
de graduação.

- Alunos do curso de Ciências Econômicas devem atender a 80 horas de ACGs.
Quadro de modalidades e máximo de hora por modalidade.
Modalidade e aproveitamento de carga horária de Atividades Complementar
ATIVIDADES DE ENSINO
Disciplinas de outros cursos de Ensino Superior na Fahor ou em outras IES, não
abrangidas pela matriz curricular do curso de Ciências Econômicas, desde que
tenham relevância para a formação acadêmica do aluno e sejam validadas
mediante aprovação do Colegiado do Curso.

Maximo 20 h

Cursos de ensino formal/não formal e com núcleos temáticos interdisciplinares
relacionados à Economia em geral (ex.: cursos realizados em empresas)

Maximo 10 h

Estágios extracurriculares – exceto os remunerados – na área de Ciências
Econômicas, em organizações de qualquer setor da Economia.

Maximo 20 h

Monitorias de ensino no curso de Ciências Econômicas e/ou nos outros cursos da
Fahor
Visitas técnicas programadas pelo curso de Ciências Econômicas ou outros cursos
da Fahor, de relevância para a área de Economia e para a formação do acadêmico.

Maximo20 h
Por atividade: 5 h
Máximo: 20 h

ATIVIDADES DE PESQUISA
Apresentação de trabalho em evento de Iniciação Científica, na Fahor ou em outra
IES – desde que aprovado pelo Colegiado do curso de Ciências Econômicas.

Por atividade: 4 h
Máximo: 20 h

Apresentação de trabalho em seminário, palestra, simpósio, congresso,
conferência, workshop, encontros regionais ou nacionais de cunho científico.

Por atividade: 5 h
Máximo: 20 h

Publicação de artigos ou trabalhos em jornais, revistas, periódicos, anais, e outros
órgãos de veiculação pública oficial.

Por atividade: 5 h
Máximo: 20 h

Participação como público assistente, em defesas de TCCs, monografias,
dissertações e teses, na Fahor ou outras IES, desde que pertinentes ao curso de
Economia.
Participação em projetos de pesquisa como aluno bolsista, orientado por professor
pesquisador e aprovado pelo Programa de Iniciação Científica.

Por atividade: 1 h
Máximo: 5 h

Participação em projetos de pesquisa como aluno voluntário, na coleta de dados
e/ou em trabalho de campo, orientado por professor pesquisador do curso de
Ciências Econômicas e com projeto de pesquisa aprovado pelo Programa de
Iniciação Científica.

Máximo: 20 h (correspondente
a um ano de atividades)

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Cursos de idiomas (inclusive português) e cursos de informática.
Representação em entidades estudantis ou no Colegiado do Curso de Ciências
Econômicas, desde que aprovado pelo Colegiado do Curso.

Máximo: 15 h

Por atividade: 10 h
Máximo: 30 h
Máximo: 10 h

Participação em cursos e/ou programas de extensão em áreas da Economia

Máximo: 10 h

Participação efetiva em atividades de trabalho voluntário comunitário – ONGS,
projetos de responsabilidade social nas empresas, projetos de atendimento a
comunidades carentes, etc...

Máximo: 10 h

Participação em seminários, palestras, simpósios, congressos, conferências,
workshops, encontros regionais ou nacionais, desde que relacionados à área de
Economia.
Participação efetiva em eventos acadêmicos promovidos pelo Curso de Ciências
Econômicas da Fahor (frequência mínima de 75%).

Por atividade: 4 h
Máximo: 20 h

Participação ativa dos alunos em corais, grupos de teatro, grupos de dança, banda
municipal, entre outros.

Por atividade: 5 h
Máximo: 10 h

Por atividade: 5 h
Máximo: 20 h

Horizontina, 13 de abril de 2015.

Sedelmo Desbessel
Diretor da FAHOR

