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Capítulo I – Disposições Preliminares   

Artigo 1º -   O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer normas 
para a realização das Atividades Complementares de Graduação – ACG, nos 
cursos de graduação da Faculdade. 

 

 

Capítulo II – Da definição e classificação das atividades complementares  

Art. 2º - As Atividades Complementares de Graduação (ACG) doravante assim 
denominadas, são componentes curriculares que enriquecem e 
complementam o perfil do acadêmico, e permitem o reconhecimento de 
habilidades e competências desenvolvidas durante o curso inclusive as 
atividades extraclasses, conforme determinam as Diretrizes Curriculares 
Nacionais – DCNs – e estabelecem os projetos pedagógicos dos cursos de 
graduação.  A Faculdade observando estas orientações, e ociosa da 
necessidade de formar cidadãos adequados ao perfil profissional 
contemporâneo e cuja prática social e profissional efetivamente concorra 
para o desenvolvimento da região em que se insere estrutura em sua matriz 
curricular a obrigatoriedade de execução das ACG, sendo que, a quantidade 
de horas é determinada em cada matriz curricular do respectivo curso. 

Art. 3º - As ACG proporcionam a melhoria do processo educativo ao 
privilegiar:  

I. A complementação da formação social e profissional do aluno; 

II. A flexibilização da formação do aluno; 

III. As atividades de disseminação de conhecimentos e de prestação de 
serviços; 

IV. As atividades de assistência acadêmica, e iniciação científica e 
tecnológica;  

V. O estímulo às práticas de estudos independentes, visando a uma 
progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 
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VI. A valorização dos conhecimentos, habilidades e competências 
adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive daqueles que se 
referirem às experiências profissionalizantes julgadas relevantes para 
a área de formação considerada. 

Art. 4º - As Atividades Complementares são compostas de atividades 
relacionadas ao Ensino, Iniciação científica e Extensão e à Cultura. 

Art. 5º - A integralização das ACG é obrigatória para a colação de grau, no 
número de horas igual ou maior ao determinado em cada projeto 
pedagógico. 

 

 

Capítulo III - Da operacionalização 

Art. 6º - O cumprimento das ACG, conforme as escolhas feitas são de inteira 
responsabilidade do aluno. 

Art. 7º - As ACG serão desenvolvidas ao longo do currículo do curso, inclusive 
durante o período de férias escolares, desde que respeitados os 
procedimentos estabelecidos neste Regulamento.  

§ 1º - Somente serão consideradas ACG aquelas atividades desenvolvidas 
após o início do Curso de Graduação e que estiverem relacionadas com a 
formação acadêmica do aluno, bem como promovam a sua formação geral. 

§ 2º - As ACG deverão ser cumpridas em horários distintos das demais 
atividades previstas no calendário acadêmico. 

§ 3° - As ACG poderão ser realizadas na própria Instituição ou fora, sendo 
necessária a diversificação das atividades classificadas conforme anexo I.   

§ 4º - Para avaliação e validação das ACG o aluno deverá submeter todos os  
comprovantes das atividades que forem realizadas no link 
https://links.triventoeducacao.com.br/horas_complementares  

 § 5º - Do prazo: o aluno deverá cumprir as ACG ao longo de sua formação.  

§ 6º - Cada curso tem CH específica na ACG conforme PPC – Projeto 
Pedagógico do Curso. 

https://links.triventoeducacao.com.br/horas_complementares
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Capítulo IV - Do aproveitamento das ACG 

Art. 8º - As ACG cumpridas por alunos provenientes de transferência interna, 
externa, obtenção de novo título e alteração/equivalência de matriz podem 
ser considerados para efeito de validação desde que possam ser 
comprovadas em histórico curricular e/ou documentos comprobatórios de 
participação.  

§ 1º - As disciplinas cursadas em outra instituição/curso e que não forem 
aproveitadas para o fechamento de carga horária da matriz curricular em 
curso pelo aluno transferido, poderão ser consideradas para efeito de 
validação de ACG anteriores ao ingresso na instituição/curso atual. 

§ 2º - Os alunos que iniciaram seus respectivos Cursos de Graduação antes 
dessa Resolução ou os que tiveram alteração/equivalência de matriz serão 
enquadrados nas situações previstas no caput e § 1º deste artigo. 

 

 

Capítulo V - Das atribuições do coordenador de curso 

Art. 9º - Ao Gerente Acadêmico compete:  

I. Fazer a divulgação e orientação geral dos alunos do curso quanto ao 
cumprimento da carga horária relativa às ACG; 

II. Supervisionar as ACG, no âmbito do próprio curso; 

III. Estabelecer um calendário para entrega das ACG, respeitando a data 
limite de fechamento das atividades previstas no Calendário 
Acadêmico da Unidade; 

IV. Orientar os alunos quanto aos procedimentos para registro e 
realização das ACG, tanto oferecidos pela IES quanto realizados fora 
da Instituição; 
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V. Encaminhar à Secretaria as informações necessárias sobre o 
cumprimento das atividades complementares, para fins de registro 
acadêmico. 

   

 

Capítulo VI - Das obrigações dos alunos 

 
Art. 10º - Ao aluno compete:  

I. Informar-se acerca do Regulamento para Atividades Complementares 
de Graduação e cumprir as determinações para o cumprimento do 
mesmo; 

II. Cumprir as atividades complementares ao longo de sua formação; 

III. Inscrever-se em Atividades Complementares de Graduação (ACG) 
oferecidas pela IES ou outras instituições para complementação da 
carga horária prevista para ACG em curso e participar efetivamente 
das mesmas;  

IV. Providenciar a documentação que comprove a sua participação em 
ACG; 

V. Registrar todos os comprovantes de ACG no sistema, conforme prazos 
estabelecidos e Regulamento de ACG; 

VI. Cumprir as normas estabelecidas no presente Regulamento e seus 
anexos; 

VII. Guardar consigo, em portfólio próprio, até a data de colação de grau, 
a documentação comprobatória das ACG e apresentá-la sempre que 
solicitado. 
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Capítulo VII - Das disposições finais 

Art. 11º - Os casos omissos neste Regulamento deverão ser resolvidos pelo 
Gerente de Relacionamento com o Aluno, e, se necessário, encaminhados à 
Direção da Faculdade. 

Art. 12º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação e 
revoga as disposições em contrário. 

 

 

28 de janeiro de 2022 

 

Olívio de Sá Rodrigues Júnior 
Diretor Acadêmico  
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ANEXO I 

 

As atuações dos alunos definidas conforme a seguir serão pontuadas e 
aproveitadas para integrar as Atividades Complementares de Graduação: 

 

I – monitoria: realizada conforme programa específico, mediante o 
encaminhamento do Relatório de Atividades pelo professor orientador à 
Coordenação de Curso. A carga horária máxima contabilizada será de 120 
(cento e vinte) horas, independente de ser superior o número das horas 
praticadas na monitoria, sendo o máximo de 20 (vinte) horas por semestre 
letivo. 

II – estágios extracurriculares: desenvolvidos em empresas privadas, 
organizações públicas ou outras instituições, limitadas à contabilização em 
120 (cem e vinte) horas de atividades, sendo o máximo de 25 (vinte e cinco) 
horas por semestre letivo. O estágio extracurricular não se confunde com o 
estágio previsto na Estágio Supervisionado. Para ser considerada atividade 
complementar, o aluno deverá apresentar à Coordenação de Curso, no início 
do período do estágio, uma cópia do Termo de Compromisso de Estágio, 
devidamente assinado pela Empresa contratante, pela IES interveniente e 
pelo Estagiário, especificando o período de duração e o local onde será 
realizado o estágio. O aluno deverá apresentar à Coordenação de Curso, no 
final do período do estágio extracurricular, um relatório detalhado das 
atividades realizadas, assinando pelo orientador do estágio na empresa, para 
confirmação e anotação do número de horas autorizado como atividades 
complementares. 

III – programa de extensão e iniciação científica: o aluno poderá contabilizar 
até o máximo de 60 (sessenta) horas por projeto, independente de ser 
superior o número das horas praticadas no projeto. O contabilizará o máximo 
de 120 (oitenta) horas nesta modalidade, ou seja, poderá contabilizar a 
participação em até dois projetos distintos. O aluno deverá apresentar à 
Coordenação de Curso, o relatório assinado pelo orientador do projeto, 
especificando as atividades desenvolvidas e a carga horária cumprida pelo 
aluno. 
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IV – publicações: cada publicação (artigo ou matéria técnica) de autoria do 
aluno, publicada em qualquer veículo. Será contabilizada com 20 (vinte) horas 
de atividades, mediante encaminhamento de cópia da publicação à 
Coordenação de Curso. Considerar-se-á até 4 (quatro) publicações ao longo 
do curso. 

V – atividades culturais: a participação comprovada do aluno em atividades 
culturais, atuando como organizador ou membro do evento será 
contabilizada, mediante solicitação à Coordenação de Curso, com o máximo 
de 60 (sessenta) horas, independentemente da frequência e duração desta 
participação. 

VI – participação em eventos: a participação em eventos, tais como cursos, 
workshop, seminários, simpósios, visitas técnicas, congressos, conferências e 
palestras, serão contabilizadas de acordo com o número de horas 
comprovadas em cada evento, até o máximo de 100 (cem) horas ao longo do 
curso. O aluno encaminhará à Coordenação de Curso, para aprovação, cópia 
do certificado de participação, quando realizados fora da Faculdade Alis de 
Itabirito. O certificado de participação deverá ser emitido por entidade de 
reconhecida competência e idoneidade. 

 VII – disciplina isolada: serão consideradas disciplinas isoladas aquelas 
oferecidas em cursos da <Faculdade Alis de Itabirito> ou em outras IES. O 
aluno deverá solicitar à Coordenação de Atividades Complementares a 
aprovação da sua inscrição, até o máximo de 2 (duas) disciplinas, desde que 
a carga horária de cada uma seja de, no mínimo, 20 (vinte) horas. A 
aprovação em cada disciplina propiciará a contabilização de 10 (dez) horas 
como atividades complementares, independentemente do número de horas 
da disciplina. 

VIII – prestação de serviços à comunidade: a participação como voluntário 
em atividades comunitárias, por um período mínimo de um semestre letivo, 
deverá ser previamente informada à Coordenação, que decidirá pelo meio 
de comprovação desta atividade ao final do período. Cada atividade será 
contabilizada com 10 (dez) horas, até o máximo de 30 horas ao longo do 
curso. 

IX – participação em projetos e cursos de ensino a distância (EAD): 
participação em projetos mediante a aprovação do professor coordenador 
do projeto ou participação em cursos de ensino à distância (EAD). Os 
certificados de participação dos cursos de ensino a distância (EAD) deverão 
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ser emitidos por IES ou entidades de reconhecida competência e idoneidade, 
como por exemplo, SEBRAE, FIEMG, ACMINAS, FEDERAMINAS, dentre outros. 
Deverão ser encaminhados à Coordenação de Curso os seguintes 
documentos: (1) relatório de participação para aos projetos e; (2) Certificado 
de participação para os cursos de ensino a distância (EAD). Cada projeto ou 
curso de EAD será contabilizado com 20 (vinte) horas, até o máximo de 40 
(quarenta) horas ao longo do curso. 

X – grupo de estudos: é a atividade de ensino, com a participação de alunos 
sob a responsabilidade de um professor, para debate de determinados 
temas, complementação de aprendizado sobre conteúdo ministrado em 
outra atividade acadêmica ou realização de conhecimento. Serão 
contabilizadas 20 (vinte) horas por semestre, mediante apresentação, à 
Coordenação de Curso, de documento assinado pelo professor da disciplina 
com os nomes dos alunos participantes. 
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Quadro Sinóptico das Atividades Complementares 

 

 Atividade   Comprovante   
Máximo de Carga horária 
atribuível 

1 
Monitoria   

Relatório de 
atividades fornecido 
pelo professor 

  120 horas - máximo (20horas por 
semestre) 

2 

Estágios 
extracurriculares   

Cópia do termo de 
compromisso de 
estágio 

  
120 horas - máximo (25 horas por 
semestre) 

3 

Programa de 
extensão e de 
iniciação científica 

  

A) Relatório assinado 
pelo orientador do 
projeto.                                                       
B) Certificações de 
extensão. 

  
1200 horas - máximo (60 horas 
por projeto) 

4 
Publicações   Cópia da publicação   

20 horas - máximo por publicação 
20 horas - máximo durante o 
curso (máximo de 4) 

5 
Atividades culturais   

Participação com 
frequência 
comprovada 

  60 horas - (máximo a cada 2 
semestres) 

6 
Participação em 
eventos   Certificado   

100 horas - máximo (ao longo do 
curso) 

7 Disciplina isolada   
Comprovante de 
aprovação   

20 horas por disciplina (máximo 2 
disciplinas) 

8 

Prestação de serviços 
à comunidade   

Comprovação desta 
atividade ao final do 
período 

  
30 horas - máximo 10 horas por 
atividade (ao longo do curso) 

9 

Participação em 
projetos e cursos de 
ensino a distância 
(EAD) 

  

A) Relatório assinado 
pelo orientador do 
projeto.    B) 
Certificações de 
participação em 
curso de EAD. 

  40 horas - máximo 20 horas 
projeto/curso (ao longo do curso) 

10 

Grupo de estudos   

Apresentação de 
documento pelo 
professor da 
disciplina. 

  20 horas - máximo  

 


