
Proposta de Cronograma para Submissão e Análise de 

Requerimentos de Reconhecimento de Atividades 

Complementares à Graduação (ACG) em 2021/3 

 

 

1ª Janela de análise – 2021/3 

Submissão de: 
A) Novos requerimentos de análise de 
comprovantes de ACG que tenham pretensão 
de colar grau ao final do período letivo 2021/3; 
 B) Pedidos de reabertura de processos não 
concluídos em janelas anteriores, com juntada 
de novos documentos para análise, por 
discentes com pretensão de colar grau ao final 
do período letivo 2021/3. 

 
 
 
 
 
17/05/2021 a 21/05/2021 

Primeira análise pela comissão dos 
requerimentos e pedidos formulados. 

24/05/2021 a 07/06/2021 

Prazo para vista aos discentes do resultado das 
análises da comissão. 

07/06/2021 a 14/06/2021 

Prazo para formulação de pedidos de 
reconsideração das primeiras análises feitas 
pela comissão.  

Até 16/06/2021 

Prazo para apreciação dos pedidos de 
reconsideração das primeiras análises pelos 
respectivos relatores. 

Até 18/06/2021 

Prazo para juntada, pelos discentes, de 
documentos/comprovantes complementares, 
conforme resultado da primeira análise. 

07/06/2021 a 22/06/2021 

Segunda análise dos requerimentos e pedidos 
formulados – após eventual juntada de 
documentos/comprovantes complementares. 

23/06/2021 a 07/07/2021 

Prazo para vista aos discentes do resultado das 
segundas análises e formulação de pedidos de 
reconsideração. 

Até 09/07/2021 

Prazo para apreciação dos pedidos de 
reconsideração das segundas análises pelos 
respectivos relatores. 

Até 13/07/2021 

Encaminhamento dos processos à Coordenação 
para decisão e registro das horas de ACG 
computadas ao final das análises da 1ª Janela. 

Até 16/07/2021 



 

2ª Janela de análise – 2021/3 

Submissão de: 
A) Novos requerimentos de análise de 
comprovantes de ACG que tenham pretensão 
de colar grau ao final do período letivo 2022/1; 
 B) Pedidos de reabertura de processos não 
concluídos em janelas anteriores, com juntada 
de novos documentos para análise, por 
discentes com pretensão de colar grau ao final 
do período letivo 2021/3. 

 
 
 
 
 
12/07/2021 a 16/07/2021 

Primeira análise pela comissão dos 
requerimentos e pedidos formulados. 

19/07/2021 a 26/07/2021 

Prazo para vista aos discentes do resultado das 
análises da comissão. 

27/07/2021 a 30/07/2021 

Prazo para formulação de pedidos de 
reconsideração das primeiras análises feitas 
pela comissão.  

Até 03/08/2021 

Prazo para apreciação dos pedidos de 
reconsideração das primeiras análises pelos 
respectivos relatores. 

Até 05/08/2021 

Prazo para juntada, pelos discentes, de 
documentos/comprovantes complementares, 
conforme resultado da primeira análise. 

27/07/2021 a 09/08/2021 

Segunda análise dos requerimentos e pedidos 
formulados – após eventual juntada de 
documentos/comprovantes complementares. 

10/08/2021 a 17/08/2021 

Prazo para vista aos discentes do resultado das 
segundas análises e formulação de pedidos de 
reconsideração. 

Até 23/08/2021 

Prazo para apreciação dos pedidos de 
reconsideração das segundas análises pelos 
respectivos relatores. 

Até 25/08/2021 

Encaminhamento dos processos à Coordenação 
para decisão e registro das horas de ACG 
computadas ao final das análises da 2ª Janela. 

Até 27/08/2021 


