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TÍTULO: 

Atividades Complementares de Graduação 

 

1. OBJETIVO: 

Este regulamento estabelece normas e procedimentos para realização de Atividades 
Complementares de Graduação (ACG) pelos alunos de Administração Pública (Csap) da Escola de 
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, buscando completar o currículo básico do aluno, 
contribuindo para uma formação interdisciplinar, prática, especializada e socialmente 
contextualizada. 
 

2. ABRANGÊNCIA: 

Alunos regularmente matriculados no Curso de Administração Pública (Csap), dentro do prazo de 
conclusão do curso. 
 

3. REFERÊNCIAS:  

 Regimento Interno da Escola de Governo. 

 Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração Pública. 

 Lei Federal 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

 Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
 

4. CONCEITOS:  

4.1 – Atividades Complementares de Graduação: componente da matriz curricular do Curso 
de Graduação em Administração Pública, composta de 80 (oitenta) horas/aula, equivalente a 
10 (dez) unidades de ACG, e requisito para o ingresso na carreira de Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental; sendo uma modalidade específica de atuação acadêmica, 
com o corpo discente do Csap desenvolvendo competências, por meio da participação em 
programas de ensino, pesquisa e extensão extracurricular, consideradas pertinentes e úteis 
para o aprofundamento e enriquecimento da formação humana e profissional. 

4.2 – Trabalho Voluntário: é atividade não remunerada, prestada por pessoa física a 
entidades públicas de qualquer natureza, ou a instituições privadas de fins não lucrativos, 
que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científico, recreativo ou de assistência 
social. 

 

5. INFORMAÇÕES: 

5.1 – O aluno que ingressar no Csap deverá, como condição para conclusão do curso, 
completar 10 (dez) unidades de ACG, correspondente à integralização de 80 (oitenta) horas. 

5.1.1 – As ACG podem ser adquiridas a partir do ingresso no Csap. 
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5.1.2 – As ACG podem ser realizadas a qualquer momento, pelo aluno, inclusive nos 
períodos de férias escolares, respeitando as regras e os procedimentos estabelecidos 
neste regulamento, nas outras normativas da Escola de Governo e nas legislações 
relacionadas e vigentes. 

5.1.2.1 – No período do trancamento de matrícula do Csap, o aluno não poderá 
aproveitar nenhuma atividade por ventura desenvolvida, para integralizar as 10 (dez) 
unidades de ACG. 

5.1.3 – O aluno, que ao final do 8º (oitavo) período letivo do curso não integralizar as 10 
(dez) unidades de ACG, estará impedido de colar grau. 

5.1.3.1 – O aluno que não integralizar as 10 (dez) unidades de ACG no 8º (oitavo) 
período do curso poderá realizar as atividades no semestre seguinte, devendo para 
tanto encaminhar justificativa fundamentada para o Colegiado do Curso, explicando 
os motivos da não integralização de ACG. 

5.1.3.2 – Após análise e deliberação do Colegiado do Curso, o aluno deverá realizar 
sua matrícula no Csap, e ao final da realização das atividades, apresentar a 
documentação comprobatória para fins de integralização de seus ACG. 

5.1.3.3 - Conforme previsão no Regulamento do Curso, o período máximo de 
integralização do Csap, é de 10 (dez) semestres letivos.   

5.1.3.4 – Para fins de integralização das 10 (dez) unidades de ACG, somente serão 
aceitas atividades realizadas durante o semestre no qual o aluno estiver 
efetivamente matriculado.  

5.2 – O aluno que ingressar no CSAP a partir da vigência deste regulamento deverá, 
obrigatoriamente, integralizar suas ACG de modo a ter atribuído em seu currículo, no 
mínimo, 1 (uma) unidade de ACG em cada categoria de ACG descrita no Anexo Único deste 
regulamento, a saber: Acadêmica, Profissional e Social. 

5.3 – O acompanhamento da integralização das 10 (dez) unidades de ACG, que corresponde 
às 80 (oitenta) horas do projeto pedagógico, é de responsabilidade exclusiva do aluno. 

 

6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO: 

6.1 – As modalidades de ACG, bem como os valores e seus respectivos limites, encontram-se 
previstos no Anexo Único deste regulamento. 

6.1.1 – Atividades não previstas no Anexo Único deste regulamento poderão ser 
realizadas para obtenção das unidades de ACG, cabendo à Coordenação de Estágio 
Extracurricular e Atividades Complementares de Graduação validá-las previamente e 
excepcionalmente, a posteriori. 

6.1.2 – Todas as atividades caracterizadas dentro das modalidades de ACG terão os ACG 
lançados, ainda que o aluno tenha integralizado as 10 (dez) unidades. 

6.2 – As ACG podem ser desenvolvidos na forma de: 

I – Atividades de Ensino  
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II – Atividades de Pesquisa 
III – Atividades de Extensão 

6.3 – No caso das atividades diretamente ofertadas pela Escola de Governo Professor Paulo 
Neves de Carvalho, o valor das unidades de ACG poderá ser maior ou menor em relação ao 
previsto no Anexo Único, desde que para cada atividade específica, sua pontuação seja 
previamente divulgada pela Coordenação de Estágio Extracurricular e Atividades 
Complementares de Graduação. 

6.4 – Os requisitos e documentos comprobatórios para cada modalidade de ACG estão 
definidos no Anexo Único deste regulamento. 

6.4.1 – A Coordenação de Estágio Extracurricular e Atividades Complementares de 
Graduação poderá solicitar, a seu critério, documentos comprobatórios 
complementares, nos casos específicos em que os documentos previstos no Anexo 
Único deste regulamento forem considerados insatisfatórios ou insuficientes. 

6.4.2 – As atividades, quando corresponderem a trabalhos voluntários, nos termos da 
Lei Federal nº 9.608/1998, serão exercidas mediante a celebração de termo entre a 
entidade, pública ou privada, e o aluno, constando o objeto e as condições de seu 
exercício, bem como a especificação quanto à não geração de vínculo empregatício, 
nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.  

6.4.3 – As atividades, quando corresponderem à participação em atividades e/ou 
projetos de extensão, coordenados pela Gerência de Extensão e Relações Institucionais, 
deverão ter especificadas para fins de sua comprovação: nome, descrição e categoria de 
ACG a que pertence.   

6.5 – Os alunos do 8º (oitavo) período do Csap terão o prazo máximo de entrega dos 
documentos comprobatórios das atividades estabelecido no Calendário Acadêmico do 
Curso. 

6.6 – Caso a Coordenação de Estágio Extracurricular e Atividades Complementares de 
Graduação, após análise dos documentos apresentados, decida pelo não reconhecimento de 
uma determinada atividade, pode o aluno solicitar, fundamentando o seu pedido, a revisão 
do processo junto ao Colegiado do Curso. 

 

7. PROCEDIMENTOS: 

7.1 – Após receber o comprovante ou certificado de ACG, o aluno encaminha uma cópia 
para a Coordenação de Estágio Extracurricular e Atividades Complementares de Graduação. 

7.2. - A Coordenação de Estágio Extracurricular e Atividades Complementares de Graduação 
decidirá sobre a relevância, compatibilidade com o curso e oportunidade da atividade 
realizada;  

7.3 – A Coordenação de Estágio Extracurricular e Atividades Complementares de Graduação 
recebe e registra a ACG do aluno no Sistema Acadêmico.  
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7.4 – A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico verifica no Sistema Acadêmico o nome 
dos alunos da turma de formandos do semestre e, eventuais remanescentes, que 
integralizaram as 10 (dez) unidades de ACG.  

7.4.1 – Os alunos que não integralizaram as 10 (dez) unidades de ACG farão matrícula no 
semestre seguinte, após deliberação do Colegiado acerca de justificativa fundamentada, 
preenchendo formulário de “matrícula”, com o intuito de integralizar as ACG faltantes. 

7.5 – A Coordenação de Estágio Extracurricular e Atividades Complementares de Graduação, 
encerrado as atividades da turma em curso no 8º (oitavo) período, encaminha a pasta que 
contém os documentos referentes às ACG da turma para arquivamento na Secretária de 
Registro e Controle Acadêmico. 

7.6 – A Secretaria de Registro e Controle Acadêmico recebe a pasta que contém os 
documentos referentes às ACG dos alunos da turma que concluiu o 8º (oitavo) período e 
remanescentes e a arquiva. 

 

8. FORMULÁRIOS: 

Anexo Único: Modalidade de ACG, unidades atribuídas, limites e categorias. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Ficam revogadas todas as disposições em contrário, contidas no regulamento anterior. O presente 
regulamento entra em vigor a partir de 15 de abril de 2019. 



 

 

 
 
 
 

ANEXO ÚNICO  
MODALIDADES DE ACG, UNIDADES ATRIBUÍDAS, LIMITES E CATEGORIAS 

 

Tabela 1: Atividades valorizadas por Carga Horária 

 

Modalidade 
ACG 

Atividade 
CH para 

atribuição de 
1 ACG 

Limite 
ACG 

Categoria  
ACG 

Condições para Validação Documentos Comprobatórios 

 

1 
Participação em cursos de 
capacitação extracurriculares 
presencias 

60 3 Acadêmico - 
Certificado emitido pela Instituição ou parecer do 
responsável pelo curso constando horas cursadas 
e aproveitamento 

 

2 
Participação em eventos 
(congressos, seminários, 
simpósios, encontros e palestras) 

15 3 
Acadêmico / 
Profissional 

- 
Certificado emitido pelo órgão organizador do 
evento. A definição da categoria do evento, será 
feita especificamente para cada evento.  

 

3 
Participação em cursos de 
capacitação extracurriculares à 
distância 

60 2 Acadêmico - 
Certificado emitido pela Instituição constando 
horas cursadas e aproveitamento 

 

4 
Estágio extra curricular em órgãos 
públicos 

240 4 Profissional - 
Certificado de frequência emitido pelo 
órgão/entidade no qual se deu o estágio 

 

5 
Exercício de cargo / emprego / 
função, por aluno ingressante na 
condição de Servidor Público 

300 2 Profissional - 
Certificado de frequência emitido pelo 
órgão/entidade no qual se deu o exercício 

 

6 Atividades de iniciação à pesquisa 60 2 Acadêmico - Relatório do professor/orientador 

 

7 
Participação Atividades de 
Simulação 

30 1 Acadêmico - 
Certificado emitido pelo órgão organizador da 
atividade 

 

8 Realização de palestras e cursos  15 2 Acadêmico - 
Certificado emitido pelo órgão organizador do 
evento 

 

9 
Participação em projetos da 
Consultoria Júnior que envolvam 
um produto 

240 1 Profissional 
O aluno poderá obter no máximo 3 
créditos no total com atividades 
relacionadas a Consultoria Júnior 

Certificado emitido pela GERI ou documento 
comprobatório EG/FJP 

 

10 
Atividades de gerência na 
Consultoria Júnior em projetos 
que envolvam um produto 

150 0,5 Profissional 
O aluno poderá obter no máximo 3 
créditos no total com atividades 
relacionadas a Consultoria Júnior 

Documento de registro de posse e desligamento 
do cargo ocupado 

 

11 
Participação em Atividades e/ou 
Projetos de Extensão 

30 2 
Social / 

Acadêmico / 
Profissional 

Certificado emitido pela GERI, com especificação quanto ao tipo/nome/descrição do 
Projeto/Atividade e sua categoria de ACG ou documento comprobatório EG/FJP 



 

 

Tabela 2: Atividades valorizadas por Mandato Anual 

 

Modalidade 
ACG 

Atividade 
Atribuição 

ACG 
Limite 
ACG 

Categoria  
ACG 

Condições para Validação Documentos Comprobatórios 

 

12 
Representação discente nos 
órgãos colegiados da Escola 

1 2 Acadêmico Declaração do Coordenador do Colegiado 

 

13 
Atividades de direção no Diretório 
Acadêmico 

1 2 Acadêmico Documento de registro de posse e desligamento do cargo ocupado 

 

14 
Atividades de direção na 
Consultoria Júnior  

1 1 Profissional 
O aluno poderá obter no máximo 3 
créditos no total com atividades 
relacionadas a Consultoria Júnior 

Documento de registro de posse e desligamento 
do cargo ocupado 

 

15 
Participação das atividades da 
Consultoria Júnior (exceto 
atividade de direção) 

1 1 Profissional 
O aluno poderá obter no máximo 3 
créditos no total com atividades 
relacionadas a Consultoria Júnior 

Documento de registro de posse e desligamento 
do cargo ocupado 

 
16 

Coordenação em Atividades e/ou 
Projetos de Extensão 

2 2 
Social / 

Acadêmico / 
Profissional 

Certificado emitido pela GERI, com especificação quanto ao tipo/nome/descrição do 
Projeto/Atividade e sua categoria de ACG ou documento comprobatório EG/FJP 

 

Tabela 3: Atividades valorizadas por Publicações/Apresentações/Participações 

 

Modalidade 
ACG 

Atividade 
Atribuição 

ACG 
Limite 
ACG 

Categoria  
ACG 

Condições para Validação Documentos Comprobatórios 

 

17 
Publicação de trabalhos científicos 
em periódicos indexados 

2 2 Acadêmico - Publicação 

 

18 
Apresentação de trabalhos em 
eventos científicos nacionais 

1 2 Acadêmico - Trabalho publicado nos Anais do evento 

 

19 
Apresentação de trabalhos em 
eventos científicos internacionais 

2 2 Acadêmico - Trabalho publicado nos Anais do evento 

 

20 
Assistência de defesas públicas de 
dissertações de Mestrado e teses 
de Doutorado  

0,1 1 Acadêmico - 
Atestado de presença assinado por um dos 
membros da banca 

 

21 
Assistência a Seminários de 
Pesquisa da Escola de Governo e 
Fundação João Pinheiro 

0,2 1 Acadêmico - Lista de presença 

 

22 Certificação em língua estrangeira 0,5 1 Acadêmico 
Teste de proficiência reconhecido 
internacionalmente (limitado a um 
certificado por língua) 

Certificado 



 

 

23 
Assistência a defesas de trabalho 
de conclusão da Escola de 
Governo  

0,1 1 Acadêmico 
Apenas para trabalhos de turmas 
distintas a do aluno 

Lista de Presença 

 

24 
Participação técnica em relatório 
ou publicação técnica em órgãos 
públicos 

1 2 
Acadêmico / 
Profissional 

A coordenação de estágio e ACG irá 
analisar cada caso para verificar se 
possui foco profissional ou acadêmico 

Relatório de pesquisa ou publicação técnica 

 

25 Publicação de capítulo de livro 2 2 Acadêmico - Publicação 

 

26 
Participação nos Jogos 
Interdisciplinares 

0,25 2 Acadêmico 
Crédito concedido por atividade 
realizada 

Certificado emitido pela GERI ou documento 
comprobatório EG/FJP 

 

27 Monitoria em disciplinas do curso 1 2 Acadêmico  Conclusão da monitoria por semestre  Declaração do professor da disciplina 

 

28 
Integralização com disciplinas de 
pós-graduação e mestrado 

1 2 Acadêmico 
Aprovação na disciplina por 
aproveitamento e frequência 

Diário de classe do professor 

 

29 Participação no Projeto de Tutoria 0,5 0,5 Profissional 
Participação nos encontros de tutoria 
por semestre 

Certificado emitido pela GERI ou documento 
comprobatório EG/FJP 

 

30 
Participação em Grupos de 
Estudos 

1 2 Acadêmico 
Participação no grupo de estudo com 
frequência mínima de 75% 

Relatório do professor/orientador 

 

Tabela 4: Atividade valorizada por participação em Programas/Projetos de Intercâmbio/Imersão 

 

Modalidade 
ACG 

Atividade 
Atribuição 

ACG 
Limite 
ACG 

Categoria  
ACG 

Condições para Validação Documentos Comprobatórios 

 

31 
Participação em Programas de 
Intercâmbio cultural 

1 1 Acadêmico 
Intercâmbio não mediado pela Escola 
de Governo, de cunho acadêmico 

Certificado emitido pela organizadora 

 

32 
Participação em Programas de 
Intercâmbio mediados pela Escola 
de Governo 

2 2 Acadêmico Duração mínima de 02 meses 
Certificado emitido pela GERI ou documento 
comprobatório EG/FJP  

 

33 
Participação em atividades de 
Imersão (Prinagem e Rondon) 

1 1 Profissional  Conclusão das atividades propostas  
Certificado emitido pela GERI ou documento 
comprobatório EG/FJP  

 

34 
Participação em atividades de 
Imersão (10envolver) 

0,5 0,5 Profissional  Conclusão das atividades propostas  
Certificado emitido pela GERI ou documento 
comprobatório EG/FJP  

 
 


