Edital ACGs nº 001/2013 de 07 de maio de 2013
Sedelmo Desbessel, Diretor da Faculdade Horizontina – FAHOR, situada na Rua Buricá nº
725, Centro, Horizontina – RS, torna público o período para a solicitação de aproveitamento de
ACGs – Atividades Complementares de Graduação aos estudantes da instituição conforme
segue:
Prazo de entrega dos documentos: 13/05 a 29/05/2013
Local de entrega: Secretaria acadêmica da FAHOR Campus Centro e Arnoldo Schneider
Horário para entrega: 13h30min às 17h30min e das 19h30min às 23horas
REQUISITOS:
1- Importante juntar os documentos para atender e completar uma modalidade em sua
totalidade de horas;
Exemplos:
a) Atividade de Extensão: máximo permitido 50 horas, caso o aluno deseja atender 30
horas nessa modalidade deverá apresentar as atividades em um único momento;
b) Participação em Eventos: máximo permitido 30 horas, caso o aluno deseja atender
15 ou 20 horas nessa modalidade, os documentos deverão ser apresentados em um
único momento.
Ressalta-se que os documentos apresentados devem completar integralmente as
modalidades na qual o aluno pretende o aproveitamento das ACGs dos cursos.
2- É obrigatória a apresentação dos documentos originais;
3- Os documentos devem atender o que preceitua o Regulamento das ACGs e se
enquadrar em uma das modalidades previstas nas diretrizes para ACGs;
4- A solicitação deve ser através de requerimento disponível na secretaria acadêmica;
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Os documentos serão fotocopiados e os originais devolvidos;
- Concluintes de 2013 da Engenharia Mecânica e da Engenharia de Produção devem
atender a 30 horas de ACGs, apresentando documentos para completar as horas remanescentes;
- Concluintes de 2014 da Engenharia Mecânica e da Engenharia de Produção devem
atender a 40 horas de ACGs, apresentando documentos para completar as horas remanescentes;
- Alunos do curso de Ciências Econômicas devem atender a 80 horas de ACGs.
Horizontina, 07 de maio de 2013.

Sedelmo Desbessel
Diretor da Faculdade Horizontina - FAHOR

