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MEMORANDO COLGEF 001/2010 

 

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2010. 

 

Para: Alunos do curso de Educação Física 

 

Assunto: Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais (AACC) 

 

Informamos que AACC que compreendem o Grupo G1 possuem carga horária 

exigida de 210 horas (14 créditos), conforme o previsto na Grade Curricular do curso 

de Educação Física da UFMG. 

 

Salientamos que deverão ser observadas as cargas horárias mínimas para 

aproveitamento destas  AACC. Para este aproveitamento serão aceitos somente a 

documentação pertinente que atestar o período de realização e a carga horária. Na 

ausência da carga horária no certificado de participação na atividade, poderá ser 

considerado o cumprimento de até 8 (oito) horas por cada dia declarado no 

documento. 

 

As Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais que não possuírem a carga 

horária abaixo descrita, deverão ser somadas a outras de mesma natureza até o 

cumprimento mínimo da carga horária prevista. 

 

Serão aceitos somente as Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais realizadas 

após o ingresso do(a) aluno(a) no curso de Educação Física da UFMG. 

 

É desejável que o aluno solicite a integralização dos créditos desse grupo junto ao 

Colegiado de Graduação somente após acumular todos os 14 créditos necessários. 

 

Relacionamos a seguir, a Carga Horária prevista na Grade Curricular:  
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CÓDIGO ATIVIDADE CRÉDITOS CARGA HORÁRIA 

EEF014 
APRENDIZAGEM À DISTÂNCIA I 01 15 

Atividades relativas à aprendizagem à distância,  tanto na tutoria quanto no processo. 

EEF015 

APRENDIZAGEM À DISTÂNCIA II 01 15 

Trata-se de uma segunda oportunidade  de aproveitar no histórico escolar as atividades 
relativas à aprendizagem à distância,  tanto na tutoria quanto no processo. 

EEF032 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA I 02 30 

Participação nos projetos de monitoria que contempla a ação  na docência. 

EEF033 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA II 02 30 

Trata-se de uma segunda oportunidade  de aproveitar no histórico escolar os projetos de 
monitoria que contemplam a ação  na docência. 

EEF034 
INICIAÇÃO A PESQUISA I 02 30 

Participação  nos projetos e grupos de pesquisa. 

EEF035 
INICIAÇÃO A PESQUISA II 02 30 

Trata-se de uma segunda oportunidade  de aproveitar no histórico escolar a participação  
nos projetos e grupos de pesquisa. 

EEF036 

INICIAÇÃO À EXTENSÃO I 02 30 

Projeto de extensão Departamental, Interdepartamental e Institucional, formalmente 
registrado em Departamento da UFMG e PROEX, Projetos com duração mínima de 01 
semestre letivo.  

EEF037 

INICIAÇÃO À EXTENSÃO II 02 30 

Trata-se de uma segunda oportunidade  de aproveitar no histórico escolar um Projeto de 
extensão Departamental, Interdepartamental e Institucional, formalmente registrado em 
Departamento da UFMG e PREX, Projetos com duração mínima de 01 semestre letivo. 

EEF038 

ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DISCENTE I 02 30 

Atividades que complementem a formação do estudante, tais como participação em 
congressos, seminários, fóruns ou realização de um semestre de estágio não-obrigatório 
orientado por um professor da escola. 

EEF039 

ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO DISCENTE II 02 30 

Trata-se de uma segunda oportunidade  de aproveitar no histórico escolar as atividades que 
complementam a formação do estudante, tais como participação em congressos, 
seminários, fóruns ou realização de um semestre de estágio não-obrigatório orientado por 
um professor da escola.. 

EEF040 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ARTÍSTICOS I 02 30 

Atuação  em  atividades artísticas, tais como dança, teatro. 

EEF041 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ARTÍSTICOS II 02 30 

Trata-se de uma segunda oportunidade  de aproveitar no histórico escolar a atuação  em  
atividades artísticas, tais como dança, teatro. 

EEF042 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS I 02 30 

Participação em eventos, tais como congressos, seminários, fóruns. 

EEF043 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS II 02 30 

Trata-se de uma segunda oportunidade  de aproveitar no histórico escolar a participação em 
eventos, tais como congressos, seminários, fóruns. 

 


