
 
  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO - ACGs  

Edital nº 018/2018 – Fluxo Contínuo 

 

Sedelmo Desbessel, Diretor da FAHOR, sito na Avenida dos Ipês nº 565, Bairro 

Esquina Eldorado, Horizontina – RS, torna público para solicitação de 

aproveitamento de ACGs – Atividades Complementares de Graduação dos 

estudantes da instituição, conforme segue: 

 
Prazo de entrega dos documentos: FLUXO CONTINUO. 

 
O requerimento para solicitação de aproveitamento de ACGs estará disponível em 

meio eletrônico através de solicitações no Portal Acadêmico, devendo: 

 
I – ser endereçado a Coordenação do curso e realizado através do preenchimento 

de justificativa que servirá de embasamento para decisão de deferimento; 

 
II – anexar os documentos que atendam o que preceitua o Regulamento das 

ACGs e se enquadra em uma das modalidades previstas nas diretrizes para 

ACGs; 

 
III – as cópias dos documentos devem ter qualidade de imagem clara, nítida e de 

tamanho adequado, facilitando leitura e interpretação das informações; 

 
IV – se as cópias dos documentos deixarem de atender ao item III deste edital a 

solicitação de aproveitamento serão indeferidas. 

 

 REQUISITOS: 

Importante apresentar documentos para atender e completar sempre uma 

modalidade em sua totalidade de horas; 

  

Exemplo:  

Atividade de Extensão: máximo permitido 50 horas, caso o estudante deseja 

atender 30 horas em Atividade de Extensão deverá apresentar documentos em 

um único momento; 

 
Participação em Eventos: máximo permitido 30 horas, caso o estudante 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 estudante solicita o aproveitamento das ACGs do curso.  

 



 
  

 

Concluintes dos cursos de Engenharia devem atender a 200 (duzentas) horas de 

ACGs, apresentando documentos para atender as horas para integralização da 

carga horária prevista na grade do curso. 

 
Concluintes de Ciências Econômicas devem atender a 80 (oitenta) horas de 

ACGs, apresentando documentos para atender as horas para integralização da 

carga horária prevista na grade do curso. 

 
Concluintes de Gestão Financeira devem atender a 40 (quarenta) horas de ACGs, 

apresentando documentos para atender as horas para integralização da carga 

horária prevista na grade do curso. 

 

 

Horizontina, 16 de agosto de 2018. 

 

 

 

Sedelmo Desbessel 

Diretor da FAHOR 
 


