ANEXO AO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
NEWTON PAIVA

Grupo I – Atividades de Ensino
Sub Grupo
1

Atividades

Pontuação

Atividade de monitoria em disciplinas do curso No máximo 40 horas
por, no mínimo, um semestre.

por disciplina, até 80
horas.

2

Participação em concursos relativos à sua área Até 40 Horas
de formação – apresentação de trabalhos e/ou
projetos

3

Matrícula,

em

caráter

de

enriquecimento Até 80 HORAS

curricular, de disciplinas cursadas fora da grade
curricular do Centro Universitário Newton Paiva
ou em outras instituições de ensino, e que não
são contempladas no currículo com aprovação e
no mínimo de 75% de frequência. Centro
Integrado de Práticas Arquitetura e Engenharias.
4

Intercâmbio com outras instituições parceiras de Até 80 Horas
ensino ou reconhecidas pelo MEC.

Grupo II – Atividades de Extensão Curso de Aperfeiçoamento Profissional

Sub

Atividades

Pontuação

Grupo

Viagens de Estudo, Palestras, conferências, seminários, Até 80 Horas, sendo que
congressos, simpósios, workshop, ciclo de debates, para

cada

atividade

oficinas, mesas redondas, atividades institucionais. descrita neste subgrupo
Cursos diversos, mini-cursos, oficinas e visitação ou serão
1

creditadas

no

exposição em feiras relacionadas às disciplinas ou da máximo 40 Horas.
área de interesse do aluno, competições relacionadas à
formação profissional desde que sejam pertinentes ao
seu curso de graduação.

Cursos de Extensão em Instituições reconhecidas Até 40 Horas
2

3

que cooperam para formação profissional.
Participação no Centro Integrado de Práticas No máximo 40 horas
por semestre, até 80
Arquitetura e Engenharias (CIPAE), como
horas
estagiário ou aluno extensionista não inferior a um
semestre.
Apresentação de Certificados de cursos livres de Até 40 Horas

4

5
6

Informática
Apresentação de Certificados de Cursos de Idiomas

Até 40 Horas

Visitas técnicas (diferem das viagens de estudo)

4 Horas por visita, até 40
Horas
Estágios em escritórios autônomos em área específica Até 40 Horas
ou afim ao curso (com profissional devidamente
habilitado

7

e

registrado

na

entidade

de

classe

correspondente) ou empregos na área, por no mínimo
120 horas, sendo considerada a seguinte proporção:
para cada 100 horas de estágio serão contabilizadas 12
horas.

8

Lideranças (Líder e Vice-líder ) de turma por no mínimo 5 horas por semestre
máximo 20 horas
um semestre

9

Ações de voluntariado, que promovam a Cidadania, Até 40 horas
relações etno-raciais e a Educação Ambiental.

Representação em órgãos colegiados, por no mínimo 5 Horas por semestre, até
10

um semestre.

20 Horas.

Atuação efetiva em atividades desportivas, artísticas ou Até 20 Horas
11

culturais institucionalizadas.
Doação de sangue

4 horas por doação, até

12

20 horas

Grupo III – Atividade de Pesquisa
Sub Grupo

1

2
3

4

5

Atividades

Pontuação

Iniciação Científica da Instituição, com comprovação
Até 80 horas
mediante relatório de desempenho do professor
orientador, responsável pela atividade, por no mínimo
6 meses.
Outra atividade de pesquisa, comprovada por
Até 80 horas
relatório circunstanciado.
Apresentação de trabalhos em eventos científicos
Até 10 Horas
Apresentação de trabalhos em eventos institucionais Até 20 Horas, sendo 4
Horas
pela
primeira
apresentação e mais 2
horas
por
cada
apresentação adicional.
Participação de seções públicas de defesa de 2 horas por defesa, até
dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado na 10 horas
instituição ou em outras IES

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na presente data, revogadas as
disposições em contrário.

PUBLIQUES-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
Instituto de Ciências Exatas

