Tabela de Equivalência de ACGs
Mecânica Contagem
Curriculos com ACGs de 60 horas
Grupo de atividades
1. Iniciação a pesquisa

Hora Limite

Máx. evento

30

10

Não Consta

1

Não Consta

Carga horária da
disciplina

30

10

Não Consta

1

20

1

Não Consta

1

3. Monitoria

45

15

4. Trabalho técnico em
Engenharia Apresentação ou
Publicação

45

15

Não Consta

10

30

Não Consta

Atividades (constantes no projeto pedagógico)
Bolsa de iniciaç. Científica e projetos de pesquisa
Atividades de apoio a professores do curso, tais como participação em pesquisa, monitorias não remuneradas e desenvolvimento de aplicativos.
Disciplinas extra-curriculares, ofertas em cursos da PUC Minas e que representam oportunidades de formação profissional

Participação em congresso, semanas de engenharias, mini-cursos e outros eventos do gêneroda área de Engenharia patocinado pela coordenação do curso.

Participação de atividades de extensão promovidas pela coordenação do curso em parceria com a coordenação de extensão da PUC Minas em Contagem.

2. Ações de extensão

5. Estágio

6. Formação Pessoal

Participação em atividades esportivas ou culturais promividas pela PUC.
Trabalhos voluntários em instituições culturais, filantrópicas ou de ensino.
Monitoria em disciplinas do curso da área de Engenharia Mecânica.
Apresentação de trabalhos em congressos e demais eventos, na área da Engenharia.
Publicações em revistas ou periódicos indexados

30

Carga horária da
disciplina

30

1ACG = 3 Curso

30

Não Consta

Estágio curricular não obrigatório
Disciplinas extra-curriculares cursadas em outras instituições de ensino que representam oportunidades de formação profissional.

Cursos de Língua Estrangeira
Cursos, treinametos e outros eventos do gênero da área de Engenharia que contribuem para a formação técnica e pessoal.

Curriculos com ACGs de 70 horas
Grupo de atividades
1. Iniciação a pesquisa

Hora Limite

Máx. evento

35

10

Não Consta

1

Não Consta

Carga horária da
disciplina

35

10

Não Consta

1

35

1

Não Consta

1

3. Monitoria

40

20

4. Trabalho técnico em
Engenharia Apresentação ou
Publicação

40

20

Não Consta

20

35

Não Consta

35

Carga horária da
disciplina

35

1ACG = 3 Curso

Atividades (constantes no projeto pedagógico )
Bolsa de iniciaç. Científica e projetos de pesquisa
Atividades de apoio a professores do curso, tais como participação em pesquisa, monitorias não remuneradas e desenvolvimento de aplicativos.
Disciplinas extra-curriculares, ofertas em cursos da PUC Minas e que representam oportunidades de formação profissional

Participação em congresso, semanas de engenharias, mini-cursos e outros eventos do gêneroda área de Engenharia patocinado pela coordenação do curso.

Participação de atividades de extensão promovidas pela coordenação do curso em parceria com a coordenação de extensão da PUC Minas em Contagem.

2. Ações de extensão

5. Estágio

6. Formação Pessoal

Participação em atividades esportivas ou culturais promividas pela PUC.
Trabalhos voluntários em instituições culturais, filantrópicas ou de ensino.
Monitoria em disciplinas do curso da área de Engenharia Mecânica.
Apresentação de trabalhos em congressos e demais eventos, na área da Engenharia.
Publicações em revistas ou periódicos indexados

Estágio curricular não obrigatório
Disciplinas extra-curriculares cursadas em outras instituições de ensino que representam oportunidades de formação profissional.

Cursos de Língua Estrangeira
Cursos, treinametos e outros eventos do gênero da área de Engenharia que contribuem para a formação técnica e pessoal.

35

Não Consta

Curriculos com ACGs de 90 horas
Grupo de atividades
1. Iniciação a pesquisa

Hora Limite

Máx. evento

45

15

Não Consta

1

Não Consta

Carga horária da
disciplina

45

15

Não Consta

1

30

1

Não Consta

1

3. Monitoria

60

20

4. Trabalho técnico em
Engenharia Apresentação ou
Publicação

60

20

Não Consta

20

45

Não Consta

45

Carga horária da
disciplina

45

1ACG = 3 Curso

45

Não Consta

Atividades (constantes no projeto pedagógico
Bolsa de iniciaç. Científica e projetos de pesquisa
Atividades de apoio a professores do curso, tais como participação em pesquisa, monitorias não remuneradas e desenvolvimento de aplicativos.
Disciplinas extra-curriculares, ofertas em cursos da PUC Minas e que representam oportunidades de formação profissional

Participação em congresso, semanas de engenharias, mini-cursos e outros eventos do gêneroda área de Engenharia patocinado pela coordenação do curso.

Participação de atividades de extensão promovidas pela coordenação do curso em parceria com a coordenação de extensão da PUC Minas em Contagem.

2. Ações de extensão

5. Estágio

6. Formação Pessoal

Participação em atividades esportivas ou culturais promividas pela PUC.
Trabalhos voluntários em instituições culturais, filantrópicas ou de ensino.
Monitoria em disciplinas do curso da área de Engenharia Mecânica.
Apresentação de trabalhos em congressos e demais eventos, na área da Engenharia.
Publicações em revistas ou periódicos indexados

Estágio curricular não obrigatório
Disciplinas extra-curriculares cursadas em outras instituições de ensino que representam oportunidades de formação profissional.

Cursos de Língua Estrangeira
Cursos, treinametos e outros eventos do gênero da área de Engenharia que contribuem para a formação técnica e pessoal.

Curriculos com ACGs de 120 horas
Grupo de atividades
1. Iniciação a pesquisa

Hora Limite

Máx. evento

60

20

Não Consta

1

Não Consta

Carga horária da
disciplina

60

20

Não Consta

1

40

1

Não Consta

1

3. Monitoria

60

20

4. Trabalho técnico em
Engenharia Apresentação ou
Publicação

60

20

Não Consta

20

60

Não Consta

Atividades (constantes no projeto pedagógico)
Bolsa de iniciaç. Científica e projetos de pesquisa
Atividades de apoio a professores do curso, tais como participação em pesquisa, monitorias não remuneradas e desenvolvimento de aplicativos.
Disciplinas extra-curriculares, ofertas em cursos da PUC Minas e que representam oportunidades de formação profissional

Participação em congresso, semanas de engenharias, mini-cursos e outros eventos do gêneroda área de Engenharia patocinado pela coordenação do curso.

Participação de atividades de extensão promovidas pela coordenação do curso em parceria com a coordenação de extensão da PUC Minas em Contagem.

2. Ações de extensão

5. Estágio

6. Formação Pessoal

Participação em atividades esportivas ou culturais promividas pela PUC.
Trabalhos voluntários em instituições culturais, filantrópicas ou de ensino.
Monitoria em disciplinas do curso da área de Engenharia Mecânica.
Apresentação de trabalhos em congressos e demais eventos, na área da Engenharia.
Publicações em revistas ou periódicos indexados

60

Carga horária da
disciplina

60

1ACG = 3 Curso

Estágio curricular não obrigatório
Disciplinas extra-curriculares cursadas em outras instituições de ensino que representam oportunidades de formação profissional.

Cursos de Língua Estrangeira
Cursos, treinametos e outros eventos do gênero da área de Engenharia que contribuem para a formação técnica e pessoal.

60

Não Consta

