NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS
DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

Capítulo I
Das Finalidades

Art. 1º O presente regulamento disciplina a organização e estabelece critérios para a
realização de visitas técnicas do Curso de Engenharia Civil.

Art. 2º A Visita Técnica tem por finalidade propiciar ao estudante a oportunidade de
aprimorar a sua formação profissional e pessoal, além de ampliar o conhecimento
desenvolvido em sala nas disciplinas teóricas e práticas do curso de Engenharia Civil.

Capítulo II
Da Organização e Participação

Art. 3º A organização da visita técnica poderá ser solicitada por um discente do Curso de
Engenharia Civil, mas deverá ter a aprovação de um docente do curso que será
responsável pela solicitação e acompanhamento da visita.
§ 1º O responsável pela organização da visita técnica deverá providenciar lista dos alunos
participantes com as informações necessárias, conforme a exigência local.
§2º O Coordenador do curso e o Coordenador das atividades complementares deverão
ser informados da visita técnica através do formulário Comunicação de Visita Técnica com
no mínimo 30 dias de antecedência.

Art. 4º A participação de aluno menor de 18 anos na visita implicará na apresentação da
autorização de viagem devidamente assinada pelos pais ou responsáveis.

Capítulo III
Da Validade e Solicitação

Art. 5º A Visita Técnica será permitida quando realizada por estudantes regularmente
matriculados no Curso e acompanhadas pelo professor responsável.

Art. 6º Eventos que podem ser considerados como Visitas Técnicas:
I. Participação em feiras e eventos similares;
II. Visitas a obras;
III. Visitas a empresas e/ou institutos de pesquisa, de serviços e/ou produção;

Parágrafo Único: Todas as Visitas Técnicas deverão estar relacionadas às áreas de
conhecimentos do Curso de Engenharia Civil.

Art. 7º A Visita Técnica poderá ser proposta pelos estudantes ou professores do Curso.

Parágrafo Único: Quando a solicitação for proveniente da iniciativa de um grupo de
estudantes, deverá ser aprovada por um professor do curso, que será responsável pela
realização da visita.

Capítulo IV
Das Atribuições

Art. 8º São atribuições do professor responsável pela visita:
I. Estabelecer contato prévio com a empresa/ órgão / evento onde será realizada a
visita;
II. Verificar, junto à coordenação do curso, a possibilidade de auxílio-transporte para
realização da visita, na data solicitada, com no mínimo 30 dias de antecedência;
III. Recolher a autorização de viagem devidamente assinada pelos pais dos alunos
menores de 18 anos, ou pelos responsáveis.

IV. Portar a autorização de viagem devidamente assinada pelos pais dos alunos
menores de 18 anos, ou pelos responsáveis, e demais documentos necessários.
V. Portar lista com relação dos participantes da visita.

Parágrafo Único: É responsabilidade do professor organizador estruturar todas as etapas
da visita.

Capítulo V
Das Vedações

Art. 9º É vedada a realização de visitas técnicas sem a presença do responsável, em
qualquer fase que compõe a mesma.

Art. 10º É vedada a presença de pessoas cujos nomes não constam na lista de
participantes da visita.

Aprovado em reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil do dia
22 de Outubro de 2013.

