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Atividade Complementar de Graduação (ACG) 

 
1. Da Atividade Complementar de Graduação (ACG): 

 
1.1 Compreende-se como Atividade Complementar de Graduação ações realizadas pelo aluno fora do currículo acadêmico 
durante o período em que esteve matriculado no curso, e que seja de reconhecida importância para a formação do aluno em 
Relações Internacionais. 
1.2 O aluno que cursa a grade curricular corrente deve comprovar 192 horas de ACG. 

1.2.1 Caso o aluno esteja dispensado dos Nivelamentos em Português e em Matemática, ele deverá comprovar 294 
horas de ACG. 
1.2.2 Entende-se por comprovação documentação oficial e escrita, entregue fisicamente e apresentada no original ou em 
cópia, que será arquivada na Coordenação do curso. 

2. Das Categorias de Atividade Complementar de Graduação: 

 
2.1 As horas da Atividade Complementar de Graduação correspondem às seguintes categorias: 

2.1.1 ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO (Categoria A): exercício de função profissional, comprovado por contrato ou 
declaração do empregador, que contenha indicação da carga horária semanal, do período trabalhado, e das atividades 
exercidas. 
2.1.2 ATIVIDADES ACADÊMICAS (Categoria B): atividades acadêmicas extracurriculares realizadas no âmbito do 
curso de Relações Internacionais do UNI-BH, especificamente, ou no UNI-BH de forma geral, tais quais palestras, 
conferências, congressos, cursos de extensão, workshops, atividades em grupos de estudo, de extensão, e de monitoria, 
e presença em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), comprovadas por declaração que contenha o número 
de horas da atividade exercida. 
2.1.3 FORMAÇÃO ACADÊMICA COMPLEMENTAR (Categoria C): atividades acadêmicas extracurriculares realizadas 
fora do âmbito do UNI-BH tais quais palestras, conferências, congressos, cursos de extensão e workshops, comprovadas 
por declaração que contenha o número de horas da atividade exercida. 
2.1.4 CURSOS DE IDIOMAS (Categoria D): aulas de idiomas estrangeiros, comprovadas por certificado ou declaração 
da escola contendo indicação de carga horária e data do curso. 
2.1.5 ATIVIDADES CULTURAIS (Categoria E): Cinema, teatro, exposições e excursões de cunho cultural, 
comprovados por documento com indicação do horário e data do evento e descrição do aluno contendo as razões pelas 
quais aquela dada atividade é importante para sua formação em relações internacionais.  

 
 

3. Da Comprovação das Horas de Atividade Complementar de Graduação: 

 

3.1 O total de horas de ACG deve ser comprovado pelo aluno no último semestre de sua graduação. Os documentos devem ser 
apresentados de uma só vez, em sua totalidade, até o  d i a  d a  A v a l i a ç ã o  S u b s t i t u t i v a ,  de cada semestre à 

secretaria da Coordenação. 
3.2 A comprovação está sujeita à análise da Coordenação para sua aprovação. 

3.2 A comprovação das horas deve observar a proporção abaixo indicada: 

Tabela 2. Limite máximo de comprovação de horas, por atividade. 
 

 
Atividade Limite máximo 

Estágio Não-Obrigatório (Categoria A) 30% 

Atividades Acadêmicas (Categoria B) 25% 

Formação Acadêmica Complementar (Categoria C) 20% 

Cursos de Idiomas (Categoria D) 15% 

Atividades Culturais (Categoria E) 10% 

 


