Atividades Complementares Engenharia Civil
As atividades complementares nos cursos de graduação têm 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
 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 Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil em
período concomitante à matrícula regular do aluno com aprovação, que não integram a
matriz curricular do curso de Engenharia Civil;
 As disciplinas cursadas em outras IES em período concomitante à matrícula regular do
aluno UniBrasil com aprovação, que não integram a matriz curricular do curso de
Engenharia Civil;
 A monitoria, comprovada por certificado;
 Representação de turma comprovada por declaração da Coordenação do Curso.

B. Atividades Complementares de Pesquisa
 Iniciação científica ou a participação em grupos de pesquisa no UniBrasil ou de outras
IES;
 A publicação realizada em revistas científicas, 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.
C. Atividades Complementares de Extensão
 Palestras, conferências, aulas-magnas, mesas-redondas e debates realizados no Centro
Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil 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 Centro Universitário
Autônomo do Brasil 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 Centro Universitário
Autônomo do Brasil;

 Participação em Congressos realizados no Centro Universitário Autônomo do Brasil ou
fora dele, desde que promovidos ou organizados por universidades, organizações
profissionais ou de pesquisa reconhecidas (CNPq/CAPES/CREA/outros);
 Cursos livres na área técnica;
 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.

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 pode abrir um protocolo na secretaria da coordenação do
curso de engenharia civil, localizada no piso superior do Bloco 8. A coordenação do curso analisa
o protocolo e, após deferi-los, as secretárias registram 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.

