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RESOLUÇÃO nº 02/2001 

 

Dispõe a respeito das Atividades 
Complementares de Graduação (ACG) no 
curso de graduação em Direito, conforme o 
disposto no artigo 4° da Portaria n. 
1.886/94, do Ministério da Educação e do 
Desporto. 

 

Capítulo I 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

 

Art.1.° O aluno do Curso de Graduação em Direito deverá cumprir 180 (cento e oitenta) 

horas de atividades complementares. 

§ 1.° Atividades Complementares de Graduação são aquelas que propiciam conhecimento 

relevante para o processo ensino-aprendizagem em Direito, conforme os critérios de 

interdisciplinaridade e de flexibilização curricular. 

§ 2.° A avaliação do aluno nas Atividades Complementares de Graduação será feita, em 

regra, pelos critérios de assiduidade e rendimento. 

§ 3.° Somente serão reconhecidas e registradas como Atividades Complementares de 

Graduação as atividades aprovadas e registradas pela Comissão de Reconhecimento e 

Registro de ACG. 

§ 4.° A carga horária total das atividades de ensino, pesquisa ou extensão deverá ser 

realizada durante o período de duração do curso de graduação em Direito. 

 

Art.2.° Serão consideradas atividades complementares de graduação: 

I - atividades de iniciação à docência, à pesquisa ou à extensão; 

II - participação em eventos; 

III - grupos de estudo; 

 

IV - aprendizagem à distância; 
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V - disciplina eletiva; 

VI - outras atividades de ensino, pesquisa ou extensão. 

 

Art. 3.° Poderão ser consideradas Atividades Complementares de Graduação, no âmbito 

da pesquisa, do ensino e da extensão, independentemente de remuneração, as atividades 

desenvolvidas:  

I - pela UFMG ou com sua participação, incluídas as desenvolvidas mediante convênio ou 

instrumento similar; 

II - por agências de fomento, como CNPq e FAPEMIG; 

III - por outras instituições públicas ou privadas, oficialmente reconhecidas. 

 

Capítulo II 

DAS ATIVIDADES DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, À PESQUISA OU À EXTENSÃO 

 

Art. 4.° As atividades de iniciação à docência, à pesquisa ou à extensão são o conjunto 

de atividades ligadas a programas de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidas pelos 

alunos, independentemente de vinculação a algum tipo de bolsa. 

 

Art. 5.° A avaliação das atividades de iniciação à docência, à pesquisa ou à extensão 

deverá ser feita mediante certificado emitido pelo Departamento ou por outro órgão 

responsável. 

Parágrafo único. O orientador deverá encaminhar à Comissão de Reconhecimento e 

Registro de ACG relatório a respeito do rendimento do aluno. 

 

Capítulo III 

DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E EM SESSÕES DE DEFESA DE TRABALHO 

ACADÊMICO 
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Art. 6.º A participação em eventos é a atividade que envolve a participação dos alunos 

em congressos, seminários, conferências, simpósios, colóquios e similares, na qualidade 

de ouvintes. 

Parágrafo único. A avaliação da participação em eventos deverá ser feita mediante o 

certificado de participação do aluno.  

 

Art. 7.º A participação em sessões de defesa de trabalho acadêmico é a atividade que 

envolve a presença do aluno em defesas de monografia de final de curso, de dissertações 

ou de teses.  

Parágrafo único. A avaliação da participação em sessões de defesa de trabalho 

acadêmico deverá ser feita mediante declaração assinada por pelo menos dois membros 

da Banca Examinadora.  

 

Capítulo IV 

DOS GRUPOS DE ESTUDO 

 

Art. 8.° Grupos de estudo são atividades de discussão temática, sob a responsabilidade 

de um professor, com a finalidade de complementação ou de aprofundamento do 

aprendizado e de exercícios de aplicação de conhecimento dos alunos de graduação. 

 

Art. 9.° A avaliação dos grupos de estudo deverá ser feita mediante declaração do 

professor responsável a respeito da assiduidade e do rendimento dos alunos participantes. 

Parágrafo único. O professor responsável deverá encaminhar à Comissão de 

Reconhecimento e Registro de ACG a proposta dos grupos de estudo, com os seguintes 

esclarecimentos: 

I - proposta do programa; 

II - período de desenvolvimento dos grupos de estudo; 

III - carga horária prevista; 

IV - requisitos para a participação dos alunos; 
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V - critérios de avaliação utilizados. 

 

Capítulo V 

DA APRENDIZAGEM À DISTÂNCIA 

 

Art. 10. Aprendizagem à distância é o processo educativo que promove a autonomia do 

aprendiz e envolve meios de comunicação capazes de ultrapassar os limites de tempo e 

espaço e permitir a interação com as fontes de informação ou com o sistema educacional. 

 

Art.11. A avaliação da aprendizagem à distância deverá ser feita por professor da UFMG, 

com ou sem participação de profissionais ligados à fonte geradora da atividade acadêmica. 

 

Capítulo VI 

DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA OU EXTENSÃO 

 

Art.12. O estudo de línguas oferecido pela UFMG, como disciplina eletiva ou não, ou por 

outra instituição pública ou privada, poderá, a juízo da Comissão de Reconhecimento e 

Registro de ACG, ser aceito como Atividades Complementares de Graduação. 

Parágrafo único. A avaliação deverá ser feita mediante os critérios de assiduidade e de 

rendimento do aluno. 

 

Art.13. Integração com a pós-graduação é a participação dos alunos da graduação em 

atividades da Pós-Graduação em Direito, mediante convite do professor responsável pelas 

atividades e com a autorização do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Direito. 

§ 1°. A avaliação da atividade deverá ser feita mediante a apresentação de estudo escrito 

do aluno, ao qual será atribuído um rendimento pelo professor responsável. 

§ 2°. O estudo escrito apresentado pelo aluno não poderá ser apresentado como 

monografia de final de curso, caso ele tenha requerido o seu reconhecimento como 

Atividade Complementar de Graduação. 
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Art. 14. Disciplina integralizada, em qualquer época, em outro curso superior, incluídas as 

disciplinas eletivas e isoladas, poderá, a juízo da Comissão de Reconhecimento e Registro 

de ACG, ser aceita como Atividades Complementares de Graduação. 

§ 1.° O aluno interessado no aproveitamento destas disciplinas deverá requerê-lo à 

Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, juntando ao requerimento o currículo do 

curso a que pertencem e o programa das disciplinas a serem aproveitadas. 

§ 2.° A dispensa da disciplina por aproveitamento de estudo não será reconhecida como 

Atividade Complementar de Graduação. 

§ 3.° A avaliação da disciplina integralizada em outro curso superior será feita mediante 

equivalência de conceitos. 

 

Art. 15. A publicação de trabalho científico do aluno, em veículo de renome nacional ou 

internacional, será reconhecida e registrada como Atividade Complementar de Graduação. 

§ 1° A participação em concurso de monografias ou a apresentação do trabalho em 

evento científico, devidamente comprovada pelo certificado de classificação do trabalho, 

equivalem à publicação de trabalho científico. 

§ 2° A avaliação da atividade deverá ser feita mediante apresentação de cópia do trabalho 

do aluno, conforme critérios estabelecidos pela Comissão de Reconhecimento e Registro 

de ACG. 

 

Capítulo VII 

DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO E REGISTRO DE ACG NO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

Art. 16. As Atividades Complementares de Graduação serão analisadas pela Comissão de 

Reconhecimento e Registro de ACG, constituída por três professores e três suplentes, 

designados pelo Colegiado do Curso de Graduação, com mandato de dois anos, permitida 

a recondução. 
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Art. 17. À Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG competirá: 

I - escolher, dentre seus membros, aquele que a presidirá; 

II - recomendar atividades de ensino, de pesquisa ou de extensão que poderão ser 

reconhecidas e registradas como Atividades Complementares de Graduação; 

III - expedir deliberações normativas, com a finalidade de regulamentar o cumprimento 

desta Resolução e demais decisões do Colegiado do Curso de Graduação em Direito a 

respeito das Atividades Complementares de Graduação. 

 

Art. 18. O pedido de reconhecimento e registro das Atividades Complementares de 

Graduação deverá ser apresentado pelo aluno, devidamente fundamentado e 

acompanhado de cópias dos documentos necessários à sua apreciação. 

§ 1°. No pedido de reconhecimento e de registro das Atividades Complementares de 

Graduação, o aluno deverá juntar declaração a respeito da autenticidade e da veracidade 

dos documentos que instruem o pedido. 

§ 2°. O aluno não poderá cumprir a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas com uma 

única atividade complementar de graduação. 

 

Art. 19. A avaliação nas Atividades Complementares de Graduação deverá ser feita pela 

atribuição dos conceitos SUFICIENTE ou INSUFICIENTE. 

§ 1.° A avaliação poderá, conforme a natureza das Atividades Complementares de 

Graduação, consistir em provas, trabalhos ou relatórios elaborados pelo aluno ou, ainda, 

relatórios do professor a respeito das atividades desenvolvidas pelo aluno. 

§ 2.° Não poderá ser apresentado como monografia de final de curso trabalho 

reconhecido e registrado como Atividade Complementar de Graduação. 

 

Capítulo VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 



 

Colegiado de Graduação - Av. João Pinheiro, 100, 4º Andar, Centro, Tel: 3409-8632 

7 

Art. 20. Os limites de carga horária previstos no Anexo Único desta Resolução, não se 

aplicam aos alunos ingressos na Faculdade de Direito da UFMG até o ano de 1998, 

inclusive. 

Parágrafo único. Aos pedidos protocolizados antes da data de entrada em vigor desta 

Resolução, serão aplicadas as normas mais favoráveis previstas na Resolução nº 02/1998. 

 

Art.21. A carga horária total das atividades de ensino, pesquisa ou extensão cumpridas 

pelos alunos ingressos na Faculdade de Direito da UFMG até o ano de 1998, inclusive, 

deverá, preferencialmente, ser realizada durante o período de duração do curso de 

graduação em Direito. 

 

Art. 22. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2001. 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO 

ATIVIDADE MÁXIMO DE 
CRÉDITOS 

ATRIBUÍVEIS 

MÁXIMO DE CARGA 
HORÁRIA ATRIBUÍVEL 

Atividades de iniciação à docência, 
à pesquisa e à extensão e 

atividades similares 
 

 

08 

 

120 

Participação em eventos 
 

06 90 

Participações em sessões de defesa 
de trabalho acadêmico 

 

02 30 

Grupo de estudos 
 

08 120 

Aprendizagem à distância 04 60 
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Disciplina eletiva 

 
08 120 

Integração com a Pós-Graduação 
 

02 30 

Língua portuguesa ou  estrangeira 
 

08 120 

Publicação científica 
 

06 90 

Concurso de monografias 
 

06 90 

Apresentação de trabalho em 
evento científico 

 

06 90 

Curso de Informática 
 

02 30 

Atuação como conciliador nos 
Juizados Especiais 

 

04 

 

60 

Atuação junto à diretoria do CAAP 
bem como representação nos 

órgãos colegiados da Universidade 
 

 

02 

 

30 

Ocupação de cargo junto à 
Associação Atlética Acadêmica 

 

 
01 

 
1 

Mostra das Profissões 
 

02 30 

DELIBERAÇÕES NORMATIVAS 

 

Deliberação Normativa 01/2004 

A Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, no uso das atribuições previstas no 

art.17, III, da Resolução 02/2001, determina que os pedidos de reconhecimento e registro 

de Atividades Complementares de Graduação somente poderão ser formulados por alunos 

matriculados no 9º ou 10º período.  

 

Deliberação Normativa 02/2004 

A Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, no uso das atribuições previstas no 

art.17, III, da Resolução 02/2001, determina que os cursos de informática, realizados em 
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instituição regularmente organizada, comprovados com a apresentação do respectivo 

certificado, sejam reconhecidos como Atividade Complementar de Graduação, podendo 

lhes ser atribuída a carga horária máxima de 30 horas.  

 

Deliberação Normativa 03/2004 

A Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, no uso das atribuições previstas no 

art.17, III, da Resolução 02/2001, determina que os cursos preparatórios para concursos 

públicos, realizados em instituição regularmente organizada, comprovados com a 

apresentação do respectivo certificado, sejam reconhecidos como Atividade Complementar 

de Graduação, na categoria de participação em eventos (art.6º, Resolução 01/2001), 

sujeitos, portanto, ao limite de 90 horas de carga horária total atribuível à atividade.  

 

Deliberação Normativa 04/2004 

A Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, no uso das atribuições previstas no 

art.17, III, da Resolução 02/2001, determina que a atuação como conciliador nos Juizados 

Especiais, desde que não utilizada para a integralização das horas de estágio obrigatório, 

comprovada com a apresentação do respectivo certificado, seja reconhecida como 

Atividade Complementar de Graduação, podendo lhe ser atribuída a carga horária máxima 

de 60 horas.  

 

Deliberação Normativa 05/2006 

A Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, no uso das atribuições previstas no 

art.17, III, da Resolução 02/2001, determina que a atuação junto à Diretoria do Centro 

Acadêmico Afonso Pena, bem como a representação estudantil nos órgãos colegiados da 

Universidade, comprovada com a apresentação do respectivo certificado, seja reconhecida 

como Atividade Complementar de Graduação, podendo lhe ser atribuída a carga horária 

máxima de 30 horas.  
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Deliberação Normativa 06/2006 

A Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, no uso das atribuições previstas no 

art.17, III, da Resolução 02/2001,  determina que a participação no evento da UFMG, 

“Mostra das Profissões”, comprovada com a apresentação do respectivo certificado, seja 

reconhecida como Atividade Complementar de Graduação, podendo lhe ser atribuída a 

carga horária máxima de 30 horas.  

 

 

 

 

 

Deliberação Normativa 07/2008 

A Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, no uso das atribuições previstas no 

art.17, III, da Resolução 02/2001, determina a alteração do seu artigo 12, cujas redações 

original e nova versão constam, respectivamente, a seguir:  

   Versão original 

“Art.12. O estudo de língua estrangeira oferecido pela UFMG, como 

disciplina eletiva ou não, ou por outra instituição pública ou privada, 

poderá, a juízo da Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, 

ser aceito como Atividades Complementares de Graduação. 

Parágrafo único. A avaliação da língua estrangeira deverá ser feita 

mediante os critérios de assiduidade e de rendimento do aluno.” 

 

Versão nova 

“Art.12. O estudo de línguas oferecido pela UFMG, como disciplina 

eletiva ou não, ou por outra instituição pública ou privada, poderá, à 

juízo da Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, ser aceito 

como Atividades Complementares de Graduação. 
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Parágrafo único. A avaliação deverá ser feita mediante os critérios 

de assiduidade e de rendimento do aluno.” 

 

Deliberação Normativa 08/2008 

A Comissão de Reconhecimento e Registro de ACG, no uso das atribuições previstas no 

art.17, III, da Resolução 02/2001, determina que seja reconhecida como Atividade 

Complementar de Graduação, comprovada com o respectivo certificado,  podendo lhe ser 

atribuída a carga horária máxima de 15 (quinze) horas, a ocupação dos cargos de 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Diretor de 

Relações Públicas, Diretor de Esportes e Diretor de Eventos, junto à Associação Atlética 

Acadêmica da Faculdade de Direito da UFMG. 


