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Regulamento das Atividades
Complementares

Capítulo 1
Diretrizes Preliminares

Art.

1º

As

atividades

complementares,

constantes

nas

Diretrizes

Curriculares, são obrigatórias para os alunos do Curso de Engenharia Civil
conforme determina a legislação vigente.

Art. 2º No curso de Engenharia Civil em conformidade com o Projeto
Pedagógico do Curso, o aluno deverá totalizar no mínimo 200 (duzentas) horas
de atividades complementares ao longo de 5 (cinco) anos.
§1º Não colará grau o aluno que não cumprir no mínimo 200 (duzentas)
horas de atividades complementares.
§2º Não será expedido Certificado de Conclusão de Curso ou Diploma de
Graduação ao aluno que não cumprir no mínimo 200 (duzentas) horas de
atividades complementares.

Art. 3º As atividades complementares, são atividades diversas de cunho
acadêmico-científico-cultural, realizadas pelo aluno ao longo do curso que
complementam a formação do Bacharel em Engenharia Civil.

Art. 4º Estas atividades complementares, constarão do histórico escolar do
aluno, e devem ser realizadas fora dos programas previstos das disciplinas do
Curso de Engenharia Civil em processos educativos, científicos e tecnológicos
que articulem o ensino, a pesquisa e a extensão de forma indissociável e
viabilizem a relação transformadora entre a instituição de ensino e a sociedade,
podendo ser exercida em caráter:
I. Eventual, compreendendo atividades esporádicas, com vistas ao
aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, implantação ou
implementação de práticas que objetivem a produção técnico-científica,
por meio de serviços educativos, assistenciais e comunitários.
II. Permanente, de modo a compreender atividades que visem ao
aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, implantação ou
implementação de práticas que objetivem a produção técnico-científica,

por meio de serviços educativos, assistenciais e comunitárias,
efetivadas de forma sistemática e/ou contínua.

Art. 5º As atividades, acadêmico-científico-culturais, podem ser realizadas
em qualquer momento do curso, inclusive durante o período não letivo, mas para
a sua validade deve estar registradas, segundo Art. 14 deste regulamento.
§ O aluno poderá optar, por livre escolha, por realizar as atividades
complementares conforme constam no Art. 13 deste regulamento.

Capítulo II
Objetivos

Art. 6º As atividades complementares, tem os seguintes objetivos:
I.

Enriquecer a processo de ensino-aprendizagem.

II. Complementar a formação: profissional, social e humana.
III. Incentivar o bacharel, em Engenharia Civil, a participar de eventos
relacionados com exercício de sua profissão.
IV. Despertar o interesse por atividades comunitárias e de interesse
coletivo.

Capítulo III
Das Modalidades

Art. 7º São atividades consideradas como atividades complementares:
I. Participação em congressos, semanas de estudos, reuniões científicas,
simpósios e similares, ciências afins ou outras de interesse público, relacionadas
com o exercício de sua futura profissão.
II. Publicação de artigos científicos ou de divulgação da Engenharia Civil ou
ciências afins, ou outros assuntos de interesse público, relacionados com o
exercício de sua futura profissão.
III. Iniciação Científica ou participação em projetos de pesquisa sob a
orientação de um professor.

IV. Realização de monitoria voluntária sob a orientação de um professor.
V. Apresentação de trabalhos orais ou em painéis, em congressos,
semanas de estudos, encontros, reuniões científicas, simpósios, e similares, e
ciências afins relacionadas com o exercício de sua profissão.
VI. Disciplinas cursadas em cursos de extensão, minicursos, disciplinas
extras curriculares.
VII. Cursos à distância e ou semipresenciais.
IX. Participação em projetos institucionais.
X. Participação em grupos de estudos sob a orientação de um professor.
XI. Estágios extracurriculares.

Capítulo IV
Da Organização, Coordenação e Supervisão Administrativa
Envolvida nas Atividades

Art. 8º O coordenador de curso designará um docente, com hora atividade,
para coordenar as atividades complementares. E ao coordenador das atividades
complementares compete:
I. Acompanhamento e registro das atividades complementares.
II. Preparar relatório geral das atividades desenvolvidas durante o período.
III. Encaminhar à secretaria geral a ata final e definitiva do aproveitamento
para fins de registro e inserção no histórico escolar do aluno, dentro do prazo
fixado pela Secretaria Geral.
IV. Elaborar procedimentos, formulários e demais infraestrutura de suporte
ao desenvolvimento das atividades.

Capítulo V
Competências

Art. 9º Ao coordenador das Atividades Complementares compete:
I. Informar aos alunos sobre as atividades que podem ser consideradas
atividades complementares constantes no regulamento do Curso de Engenharia
Civil dentro ou fora do UNIFEG.
II. Orientar e supervisionar as atividades.
III. Apresentar ao Colegiado do Curso para julgar a validação das
atividades não previstas neste regulamento.
IV.

Analisar

as

documentações

das

atividades

complementares,

apresentadas pelo aluno, levando em consideração as modalidades previstas no
Art. 14º.
V. Avaliar e pontuar as atividades complementares, desenvolvidas pelo
aluno, de acordo com Art. 13º.
VI. Fixar e divulgar datas para entrega dos documentos que comprovem as
atividades complementares.
VII. Manter o acompanhamento das horas de atividades complementares
de cada aluno atualizado.

Capítulo VI
Dos Direitos e Deveres do Aluno

Art. 10º Ao aluno compete:
I. Informar-se sobre atividades que podem ser consideradas como
atividades complementares constantes neste regulamento dentro ou fora do
UNIFEG.
II. Inscrever-se nas atividades e participar efetivamente das mesmas.
III. Providenciar a documentação que comprove a sua participação nas
atividades.
IV. Apresentar ao Coordenador das atividades o documento original da
atividade realizada, e entregar uma cópia nas datas estabelecidas.

V. Apresentar a documento original que comprove a atividade sempre que
solicitado.
VI. Totalizar o total de 200 horas até o fim do 10º período.

Capítulo VII
Da Avaliação das Atividades Complementares

Art. 11º O aceite das atividades obedecerá aos critérios estabelecidos no
Art. 13.
Art.12º Só serão consideradas, para o efeito de totalização de horas, as
atividades realizadas após a matrícula do aluno no curso.
Art. 13º As atividades complementares serão avaliadas segundo o seguinte
critério de carga horária:
§ Considera-se aprovado nas atividades complementares o aluno que
cumprir 100% (cem por cento) da carga horária prevista no Projeto Pedagógico do
Curso.

Congresso/Simpósio/Encontro/Colóquio de Engenharia
Atividade

Horas

Apresentação de Painel

30

Apresentação oral de trabalho acadêmico

50

Participação em Minicurso

30

Participação enquanto assistente e ouvinte

30

Participação na Comissão Organizadora

30

Relatório Científico de palestras ou comunicações

10

Semana de Estudo de engenharia
Atividade

Horas

Apresentação de painel

30

Apresentação oral de trabalho de graduação

50

Participação em Minicurso

30

Participação enquanto assistente e ouvinte

30

Participação na Comissão Organizadora

30

Relatório Científico de Palestras ou Comunicações

10

Publicação de Artigo Científico na área de Engenharia
Atividade

Horas

Periódico diário (jornais)

20

Periódico semanal (jornais e revistas)

25

Periódico quinzenal (jornais e revistas)

30

Periódico mensal (jornais e revistas)

40

Periódico mensal (jornais e revistas)

50

Periódico semestral (revistas)

50

Periódico anual (revistas)

50

Publicação eletrônica (internet, cd-rom)

50

Trabalho de Iniciação Científica
Atividade
Trabalho aprovado em Banca Científica
Publicação de Artigo Científico Resultado do Trabalho
de Iniciação Científica

Horas
50
50

Trabalho de Conclusão de Curso
Atividade
Monografia aprovada em Banca Científica

Horas
50

Projeto de Pesquisa Institucional
Atividade

Horas

Membro do Grupo de Pesquisa

30

Participação como pesquisador de campo

30

Participação como auxiliar de pesquisador de campo

20

Autor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo

40

Coautor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo

20

Projeto Institucional
Atividade

Horas

Membro do Grupo de Trabalho

30

Participação como responsável por trabalho acadêmico supervisionado
Participação como auxiliar de responsável por trabalho acadêmico
supervisionado
Autor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo

30

Coautor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo

20

20
40

Grupo de Estudo
Atividade

Horas

Membro do Grupo de Estudo (semestral)

30

Apresentação oral de conteúdo acadêmico

30

Autor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo

40

Coautor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo

20

Curso de Extensão
Atividade

Horas

Curso de Extensão de 4 horas/aula

10

Curso de Extensão de 8 horas/aula

20

Curso de Extensão de 16 horas/aula

40

Curso de Extensão de 32 horas/aula
Curso de Extensão de 40 horas/aula

60
80

Atividade Comunitária
Atividade

Horas

Palestra

20

Trabalho voluntário na comunidade (1 hora)

10

Visita Técnica Supervisionada*
Atividade
Visita até 5 horas de duração
Visita acima de 5 horas de duração
*com a presença do professor responsável da disciplina ou da visita.

Horas
05
10

Capítulo VIII
Da Documentação Comprobatória

At. 14º Cada atividade será comprovada com apresentação do original da
seguinte documentação:
Congresso/Simpósio/Encontro/Colóquio de Engenharia
Atividade

Comprovação

Apresentação de Painel

Certificado

Apresentação oral de trabalho acadêmico

Certificado

Participação em Minicurso

Certificado

Participação enquanto assistente e ouvinte

Certificado

Participação na Comissão Organizadora

Certificado

Relatório Científico de palestras ou comunicações

Relatório Científico

Semana de Estudo de engenharia
Atividade
Apresentação de painel
Apresentação oral de trabalho de graduação
Participação em Minicurso
Participação enquanto assistente e ouvinte
Participação na Comissão Organizadora
Relatório Científico de Palestras ou Comunicações

Comprovação
Certificado ou
Ata de Presença
Certificado ou
Ata de Presença
Certificado ou
Ata de Presença
Certificado ou
Ata de Presença
Certificado
Relatório Científico

Publicação de Artigo Científico na área de Engenharia
Atividade
Periódico diário (jornais)
Periódico semanal (jornais e revistas)
Periódico quinzenal (jornais e revistas)
Periódico mensal (jornais e revistas)
Periódico mensal (jornais e revistas)
Periódico semestral (revistas)
Periódico anual (revistas)

Comprovação
Cópia do Original
ou Aceite
Cópia do Original
ou Aceite
Cópia do Original
ou Aceite
Cópia do Original
ou Aceite
Cópia do Original
ou Aceite
Cópia do Original
ou Aceite
Cópia do Original
ou Aceite

Publicação eletrônica (internet, cd-rom)

Cópia impressa do
site ou Aceite

Trabalho de Iniciação Científica
Atividade
Trabalho aprovado em Banca Científica
Publicação de Artigo Científico Resultado do Trabalho
de Iniciação Científica

Comprovação
Cópia da Ata de
Defesa
Cópia do Original ou
Aceite

Trabalho de Conclusão de Curso
Atividade
Monografia aprovada em Banca Científica

Comprovação
Cópia da Ata de
Defesa

Projeto de Pesquisa Institucional
Atividade
Membro do Grupo de Pesquisa
Participação como pesquisador de campo
Participação como auxiliar de pesquisador de campo
Autor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo
Coautor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo

Comprovação
Relatório do
professor Orientador
Relatório do
professor Orientador
Relatório do
professor Orientador
Cópia do Original ou
Aceite
Cópia do Original ou
Aceite

Projeto Institucional
Atividade
Membro do Grupo de Trabalho
Participação como responsável por trabalho acadêmico
supervisionado
Participação como auxiliar de responsável por trabalho
acadêmico supervisionado
Autor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo
Coautor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo

Comprovação
Relatório do
professor Orientador
Relatório do
professor Orientador
Relatório do
professor Orientador
Cópia do Original ou
Aceite
Cópia do Original ou
Aceite

Grupo de Estudo
Atividade
Membro do Grupo de Estudo (semestral)
Apresentação oral de conteúdo acadêmico

Comprovação
Relatório do
professor Orientador
Relatório do

professor Orientador
Autor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo
Coautor de trabalho em publicação do Grupo de Estudo

Cópia do Original ou
Aceite
Cópia do Original ou
Aceite

Curso de Extensão
Atividade

Comprovação

Curso de Extensão de 4 horas/aula

Certificado

Curso de Extensão de 8 horas/aula

Certificado

Curso de Extensão de 16 horas/aula

Certificado

Curso de Extensão de 32 horas/aula
Curso de Extensão de 40 horas/aula

Certificado
Certificado

Atividade Comunitária
Atividade
Palestra
Trabalho voluntário na comunidade (1 hora)

Comprovação
Certificado
Certificado ou
Declaração

Estágio Extracurricular
Atividade
Estágio Extracurricular não obrigatório (cada 100 horas)

Comprovação
Termo de
compromisso

Visita Técnica Supervisionada
Atividade
Visita até 5 horas de duração
Visita acima de 5 horas de duração

Comprovação
Relatório e Lista de
Presença
Relatório e Lista de
Presença

At. 15º Cada grupo de atividade acadêmico-científico-cultural deverá
respeitar um limite de carga horária estabelecida no Art. 16.

§ Contudo o aluno pode realizar atividades, acadêmico-científico-cultural,
que ultrapassem o limite fixado em cada grupo, apenas não poderá ser
aproveitada para a totalização das 200 horas de atividade acadêmico-científicoculturais.

Art. 16º O aproveitamento de horas de cada grupo obedecerá aos
seguintes critérios:
LIMITE MÁXIMO PARA CARGA HORÁRIA DE CADA GRUPO
Grupo

Carga Horária

Congresso/Simpósio/Encontro/Colóquio de Engenharia

Até 150 horas

Semana de Estudo de Engenharia

Até 150 horas

Publicação de Artigo Científico na área de Engenharia

Até 150 horas

Trabalho de Iniciação Científica

Até 100 horas

Trabalho de Conclusão de Curso

Até 30 horas

Projeto de Pesquisa Institucional

Até 100 horas

Projeto Institucional

Até 100 horas

Grupo de Estudo

Até 100 horas

Curso de Extensão

Até 100 horas

Atividade Comunitária

Até 100 horas

Relatório Científico

Até 100 horas

Estágio Extracurricular não obrigatório

Até 100 horas

Visita Técnica Supervisionada

Até 100 horas

Capítulo IX
Das Disposições Gerais

Art. 17º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo
Coordenador das Atividades Complementares, em consonância com o Colegiado
do Curso.

Art. 18º Este Regulamento entra em vigência a partir desta data,
revogando-se as disposições em contrário.

Decisão do Colegiado
O Colegiado do Curso de Engenharia Civil aprova, por unanimidade, este
regulamento.
Reunião do Colegiado, em 04 de junho de 2013.

