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Aproveitamento de Atividades Complementares de Graduação 

 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE GRADUAÇÃO (ACG) é definida como atividade desenvolvida pelo discente, no 
âmbito de sua formação humana e acadêmica, com o objetivo de atender ao perfil do egresso da UNIPAMPA e do 
respectivo curso de graduação, bem como a legislação pertinente.  

 

As atividades complementares classificam-se em 4 (quatro) grupos: 

Grupo I:  Atividades de Ensino; 

Grupo II:  Atividades de Pesquisa; 

Grupo III:  Atividades de Extensão; 

Grupo IV:  Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão. 

 

Cabe à Comissão de Curso analisar e definir no respectivo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) a carga horária 
mínima a ser cumprida pelo discente em ACG, como requisito obrigatório para a integralização curricular e para a 
colação de grau, considerando-se as diretrizes curriculares nacionais para cada curso e a carga horária mínima de 
10% (dez por cento) em cada um dos grupos. Os critérios de aproveitamento e as equivalências da carga horária 
nas ACGs também são definidos pela Comissão de Curso, considerando o perfil do egresso definido em seu PPC. 

A Coordenação de Curso de Graduação é responsável por validar ou não o aproveitamento da ACG requerida pelo 
discente, de acordo com os documentos comprobatórios e os critérios estabelecidos pela Comissão de Curso. 

É de responsabilidade do discente solicitar o APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE 
GRADUAÇÃO realizadas, no período informado no Calendário Acadêmico da UNIPAMPA. 

 

Para esta ação, considerando o atual contexto e a realização das atividades acadêmicas de forma remota, a 
PROGRAD disponibilizou formulários, por campus e curso, para que os discentes possam realizar suas solicitações.  

 

A solicitação compreende no preenchimento do formulário e na anexação dos documentos solicitados no mesmo 
(documentos comprobatórios). 

 

Importante: O discente deverá utilizar o seu e-mail institucional para o preenchimento do formulário. A 
utilização do login e da senha institucional servirá como elemento de autenticação e assinatura eletrônica, 
ficando dispensado, assim, o envio de documento físico assinado. 

 

No quadro abaixo, acesse o link do seu campus e curso e faça a sua solicitação. Fique atento: os formulários 
apenas estarão abertos nos períodos estabelecidos no Calendário Acadêmico vigente. 

 

 

https://dtic.unipampa.edu.br/2019/09/30/novo-e-mail-institucional-unipampa-em-parceria-com-a-google-for-education/#:~:text=O%20novo%20site%20para%20acessar,os%20demais%20sistemas%20da%20institui%C3%A7%C3%A3o.
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Quadro 1. Formulários para solicitação de aproveitamento de ACGs, por campus e curso.  

Campus Curso Link 

Alegrete 

Ciência da Computação https://forms.gle/XqsU19FTd1qjBVFP9 

Engenharia Agrícola https://forms.gle/7pxQWahpgfhDrrT7A 

Engenharia Civil https://forms.gle/RMnhbEWX3pZGbCFC8 

Engenharia de Software https://forms.gle/xiZp4MMXHeu4hDaK9 

Engenharia de Telecomunicações https://forms.gle/2HfQ3hSjrgicWG5y9 

Engenharia Elétrica https://forms.gle/kjgHyUSDoHozQzbw7 

Engenharia Mecânica https://forms.gle/W4ZdwX1aWJaTGbSM8 

Bagé 

Engenharia de Alimentos https://forms.gle/F1HnnmZhVs2NEFT47 

Engenharia de Computação https://forms.gle/NdQE9hZKa6mgi9nBA 

Engenharia de Energia https://forms.gle/oLo15BHHcHqxHpWq5 

Engenharia de Produção https://forms.gle/pr8NVbtDCdkf1wk2A 

Engenharia Química https://forms.gle/hPXqwNWaEufVm52eA 

Física https://forms.gle/PfgAa5yPGxuccavGA 

Letras - Línguas Adicionais Inglês, Espanhol e 

Respectivas Literaturas 

https://forms.gle/dfQUcPtKAKGyTaWC9 

Letras - Português e Literaturas de Língua 

Portuguesa 

https://forms.gle/A9dPbwgxcotfSWbb7 

Matemática https://forms.gle/QXQHxT4U7C8wkCsY8 

Música https://forms.gle/7Azpqu9fDzJroa3E6 

Química https://forms.gle/crgtSxjfVBeM3KZ17 

Caçapava do Sul 

Ciências Exatas https://forms.gle/94eQZzC69UwB7GcM8 

Engenharia Ambiental e Sanitária https://forms.gle/r46cDfCF4Bh4Pbed8 

Geofísica https://forms.gle/U4JSZgvvfmjQmojj7 

Geologia https://forms.gle/QFWYiqxMBtPkuU3f8 

Mineração https://forms.gle/237SztmkrKVpG3Ak9 

Dom Pedrito 

Agronegócio https://forms.gle/Z7wAwZ5y72J3TzrP7 

Ciências da Natureza  https://forms.gle/BUQ1YfiVmoUnsvrD9 

Educação do Campo – Licenciatura https://forms.gle/E3ADVVgHqv39EJQD9 

Enologia https://forms.gle/jgrz7FWhTZkxsmpG7 

Zootecnia https://forms.gle/vcjGkgy9sWQnQ7vy5 

Itaqui 

Agronomia https://forms.gle/hEESt8ozfkyuaXU96 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia 

https://forms.gle/oLkLETJ8UHdRbirj7 

Ciência e Tecnologia de Alimentos https://forms.gle/4V5K9coEkqCRnf5u8 

Engenharia Cartográfica e de Agrimensura https://forms.gle/Rk8eGdZR5Rmj6xby7 

Matemática https://forms.gle/qk3rnsNuknRq6XZQ7 

Nutrição https://forms.gle/WWgkm6Bx2mg1Hg7y6 
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Jaguarão 

Gestão de Turismo https://forms.gle/83uWojdpQpbaonrP9 

História https://forms.gle/tQKEbCPQS6NXguUm8 

Letras EaD Institucional https://forms.gle/pUrtg4ow7hu3CPMeA 

Letras- Espanhol e Literatura Hispânica https://forms.gle/grTMdoM4Td7eojQ3A 

Letras - Português e Espanhol e Respectivas 

Literaturas 

https://forms.gle/tFK1sMG2dVDULw8g9 

Letras - Português e Literaturas de Língua 

Portuguesa 

https://forms.gle/ZiTgEq9rhCwGzKS17 

Pedagogia https://forms.gle/yoRkkLzV2vgT6z6f8 

Produção e Política Cultural https://forms.gle/TLZySvm4fU4XD8JU6 

Santana do 

Livramento 

Para saber como solicitar, entre em contato com a Secretaria Acadêmica 

do Campus (sec.acad.livramento@unipampa.edu.br) ou com a coordenação de seu curso 

(https://sites.unipampa.edu.br/prograd/cursos-de-graduacao/). 

São Borja 

Ciências Humanas https://forms.gle/dzgfTjEZvg279aYm8 

Ciências Sociais - Ciência Política https://forms.gle/Fceu7GhhLMXZpXDU7 

Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda 

https://forms.gle/VWss9anGJwyPuWH37 

Direito https://forms.gle/TA2bEc5KxtsBUtNE7 

Jornalismo https://forms.gle/Vr388zTKWygmrdrf9 

Relações Públicas https://forms.gle/E1GFMSY9BfSqExHx7 

Serviço Social https://forms.gle/g2HCVaF3RqF5WWmi6 

São Gabriel 

Para saber como solicitar, entre em contato com a Secretaria Acadêmica 

do Campus (sec.acad.saogabriel@unipampa.edu.br) ou com a coordenação de seu curso 

(https://sites.unipampa.edu.br/prograd/cursos-de-graduacao/). 

Uruguaiana 

Aquicultura https://forms.gle/6RxBc7wNxCaXgmrY6 

Ciências da Natureza  https://forms.gle/AY2jn1BWipLBmoH88 

Educação Física https://forms.gle/reEJ5VrBUJTmASAh6 

Enfermagem https://forms.gle/a5ckHQXqHQaiwFZ96 

Farmácia https://forms.gle/j55wx38AJ44RTv2D9 

Fisioterapia https://forms.gle/ce9sNJkPRi5otpNY6 

Medicina  https://forms.gle/nxfojwWMFPjLCixSA 

Medicina Veterinária https://forms.gle/hcnrYDGpxxdMuiaE8 

 

Caso possua dúvidas, entre em contato com a PROGRAD pelo e-mail: prograd@unipampa.edu.br, ou com a 
coordenação do seu curso. Fique atento aos e-mails da secretaria acadêmica do seu campus. 

Confira sempre o seu  e-mail institucional, ele é o meio de comunicação oficial da Unipampa com você. 
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