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CONTROLE DE REVISÕES 

Revisão  Data Descrição 

00 20/03/2014 Emissão Inicial 

01 24/11/2015 Mudança na formatação do texto 

02 12/04/2016 
Não é obrigatório que o aluno cumpra carga nos três grupos de atividades 

complementares. 

03 07/03/2017 

Modificação nos valores máximos de cada modalidade prevista nos três 

grupos de atividades. Inclusão de Texto introdutório. Inclusão de Formulário 

para Atividade Complementar. 

 

As atividades complementares nos cursos de graduação tem como objetivo incentivar 

uma sólida formação geral necessária para que o futuro engenheiro possa vir a superar os 

desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento. 

Além disso, visa estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno, além de encorajar o desenvolvimento de 

competências desenvolvidas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem à 

experiência profissional julgada relevante para a área de formação considerada. 

 

As atividades complementares previstas no Projeto Pedagógico do curso de graduação 

de Engenharia Civil somam 240 horas e poderão ser realizadas em três grupos diferentes de 

atividades: 

A. Atividades Complementares de Ensino 

B. Atividades Complementares de Pesquisa 

C. Atividades Complementares de Extensão 

 

A. Atividades Complementares de Ensino 

 

São Atividades Complementares de Ensino: 

• Os cursos de língua estrangeira, comprovados por certificado de instituição 

reconhecida contendo, CNPJ, nota de aprovação, período de realização e carga 

horária cursada;  

• As disciplinas cursadas no UniBrasil Centro Universitário em período concomitante 

à matrícula regular do aluno com aprovação, que não integram a matriz curricular 

do curso de Engenharia Civil; 
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• As disciplinas cursadas em outras IES em período concomitante à matrícula regular 

do aluno nas Faculdades Integradas do Brasil com aprovação, que não integram a 

matriz curricular do curso de Engenharia Mecânica;  

• A monitoria, comprovada por certificado; 

• Representação de turma comprovada por declaração da Coordenação do Curso. 

 

A tabela 01 a seguir apresenta o valor máximo de horas em cada item da Modalidade 

“Atividades Complementares de Ensino”. 

TABELA 01: ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO 

Modalidade Valor Máximo de Horas 

Atividades Complementares de Ensino 100 

Curso de língua estrangeira Até 40 

Disciplinas de outros cursos da UniBrasil Até 40 

Disciplinas de outras IES Até 40 

Atividade de monitoria – monitor (4 horas por período) Até 20 

Atividade de monitoria – representação de turma (4 horas por período) Até 20 

 

B. Atividades Complementares de Pesquisa 

 

São Atividades Complementares de Pesquisa: 

• A iniciação científica ou a participação em grupos de pesquisa nas Faculdades 

Integradas do Brasil ou de outras IES; 

• A publicação realizada em revistas científicas (QUALIS A/B), ou a publicação 

realizada em anais de eventos científicos ou profissionais; 

• A publicação realizada em meios de comunicação – blog do curso e outros; 

• A publicação em Evento de Iniciação Científica. 

 

A tabela 02 a seguir apresenta o valor máximo de horas em cada item da Modalidade 

“Atividades Complementares de Pesquisa”. 

 

 

 

 
 

 



ANEXO 1 PPC – NORMATIVA ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Data de aprovação: 07/03/2017 Revisão: 03 Página 3 de 6 

 

TABELA 02: ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PESQUISA 

Modalidade Valor Máximo de Horas 

Atividades Complementares de Pesquisa 100 

Iniciação Científica Até 40 

Publicação  Até 40 

 

C. Atividades Complementares de Extensão 

 

São Atividades Complementares de Extensão: 

• As palestras, conferências, aulas-magnas, mesas-redondas e debates realizados no 

UniBrasil Centro Universitário ou fora dele, desde que promovidos ou organizados 

por universidades, organizações profissionais ou de pesquisa reconhecidas 

(CNPq/CAPES/CREA/outros); 

• Encontros, seminários, jornadas, e simpósios realizados no UniBrasil Centro 

Universitário ou fora dele, desde que promovidos ou organizados por 

universidades, organizações profissionais ou de pesquisa reconhecidas 

(CNPq/CAPES/CREA/outros); 

• As visitas técnicas organizadas no curso de engenharia civil do UniBrasil Centro 

Universitário; 

• Participação em Congressos realizados no UniBrasil Centro Universitário ou fora 

dele, desde que promovidos ou organizados por universidades, organizações 

profissionais ou de pesquisa reconhecidas (CNPq/CAPES/CREA/outros); 

• Cursos Técnicos; 

• Os projetos de responsabilidade social e as ações de extensão junto à comunidade;  

• O estágio não obrigatório remunerado (ENOR), desde que tenha relação com a 

profissão de engenheiro civil; 

• O trabalho remunerado na área de atuação do curso. 

 

A tabela 03 a seguir apresenta o valor máximo de horas em cada item da Modalidade 

“Atividades Complementares de Extensão”. 
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TABELA 03: ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EXTENSÃO 

Modalidade Valor Máximo de Horas 

Atividades Complementares de Extensão 180 

Palestras, Conferências, Debates Até 40 

Visitas Técnicas Até 40 

Congressos, Seminários, Simpósios e Encontros Até 40 

Curso Técnico Até 40 

Projetos Sociais Até 40 

Estágio Não Obrigatório Até 80 

Trabalho Remunerado Até 80 

 

TABELA 04: PONTUAÇÃO ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

Atividade  Horas (unitário) 

Cursos de língua estrangeira, comprovados por certificado de instituição 

reconhecida contendo, CNPJ, nota de aprovação, período de realização e 

carga horária cursada 

10 horas por semestre 

Disciplinas de outros cursos da UniBrasil 
10 horas por disciplina 

semestral 

Disciplinas de outras IES 
10 horas por disciplina 

semestral 

Atividade de monitoria – monitor 4 horas por semestre 

Atividade de monitoria – representação de turma 4 horas por semestre 

A iniciação científica ou a participação em grupos de pesquisa nas Faculdades 
Integradas do Brasil ou de outras IES 

10 horas por projeto 

A publicação realizada em revistas científicas (QUALIS A/B)  20 horas por publicação 

A publicação realizada em meios de comunicação - blog do curso e outros 5 horas por publicação 

A publicação realizada em eventos (Congressos, Seminários, Encontros) 10 horas por publicação 

As palestras, conferências, aulas-magnas, mesas-redondas, debates 

realizados no UniBrasil Centro Universitário ou fora dele, desde que 

promovidos ou organizados por universidades, organizações profissionais ou 

de pesquisa reconhecidas (CNPq/CAPES/CREA/outros); 

2 horas por evento 

Participação em Congressos, Encontros, Jornadas realizados no UniBrasil 
Centro Universitário ou fora dele, desde que promovidos ou organizados por 

universidades, organizações profissionais ou de pesquisa reconhecidas 

(CNPq/CAPES/CREA/outros) 

6 horas por evento 

As visitas técnicas organizadas no curso de engenharia civil do UniBrasil 

Centro Universitário 
2 horas por visita 
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Cursos com duração superior de 8 horas, realizados no UniBrasil Centro 

Universitário ou fora dele, desde que promovidos ou organizados por 

universidades, organizações profissionais ou de pesquisa reconhecidas 

(CNPq/CAPES/CREA/outros) 

4 horas por curso 

Cursos com duração de 8 horas à 20 horas, realizados no UniBrasil Centro 

Universitário ou fora dele, desde que promovidos ou organizados por 
universidades, organizações profissionais ou de pesquisa reconhecidas 

(CNPq/CAPES/CREA/outros) 

6 horas por curso 

Cursos com duração de mais de 20 horas, realizados no UniBrasil Centro 

Universitário ou fora dele, desde que promovidos ou organizados por 

universidades, organizações profissionais ou de pesquisa reconhecidas 
(CNPq/CAPES/CREA/outros) 

8 horas por curso 

Os projetos de responsabilidade social e as ações de extensão junto à 

comunidade 
8 horas por projeto 

O estágio não obrigatório remunerado (ENOR) 10 horas por período 

O trabalho remunerado na área de atuação do curso 10 horas por período 

 

 

Controle e Registro das Atividades Complementares 

 

Durante o desenvolvimento das atividades, o acadêmico é orientado a registrar todas as 

suas ações por meio de anotações, fotos, recortes de jornais que publicaram a atividade, 

declarações da participação, certificados, e outros, pois na elaboração do relatório de conclusão 

das atividades, será necessário anexar tudo que comprove a sua efetiva participação. 

Com os registros em mãos, o aluno deverá imprimir o Formulário de Atividade 

Complementar (Formulário 01), preencher com as informações necessárias, e protocolar estes 

documentos na Central de Atendimento do Aluno, localizada no térreo do Bloco 1. Esta 

encaminha os documentos para a coordenação do curso, que analisa e, após validá-los, registra 

as horas de participação em software específico, capaz de controlar e emitir relatórios. 

Os documentos comprobatórios são anexados a uma pasta individual na secretaria 

geral.  
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FORMULÁRIO 01 – ATIVIDADE COMPLEMENTAR ENGENHARIA CIVIL 

 

NOME:

TURMA: DATA:

DEFERIDO INDEFERIDO HORAS LANÇADAS

CURSO TÉCNICO

CURSO LÍNGUA ESTRANGEIRA

DISICPLINA EXTRACURRICULAR CURSADA

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PUBLICAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA OU CULTURAL

MONITORIA

REPRESENTANTE DE TURMA

PALESTRA, CONFERÊNCIAS, MESA REDONDA

PROJETO COMUNITÁRIO

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

TRABALHO REMUNERADO NA ÁREA DE ENGENHARIA

ASSINATURA DO ALUNO ASSINATURA DA COORDENAÇÃO:

DATA: DATA:

ATIVIDADE

PREENCHIMENTO PELO ALUNO PREENCHIMENTO PELA COORDENAÇÃO

Atividades de Ensino

Atividades de Pesquisa

Atividades de Extensão

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - ENGENHARIA CIVIL

REGISTRO ACADÊMICO (MATRICULA):

(ASSINALAR GRUPO)MODALIDADE


