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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO  
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O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades 

Complementares do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Luterana do Brasil - ULBRA, Campus de Torres - RS, estabelecendo as normas gerais de 

validação das horas complementares realizadas pelos acadêmicos, bem como especificar 

as atividades que são válidas para esse fim, os documentos comprobatórios e a limitação da 

carga horária admitida para cada atividade. 

As atividades complementares têm como objetivo dar flexibilidade aos currículos e 

consistem em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão, selecionadas e 

realizadas pelo aluno, ao longo do seu curso de graduação, de acordo com seus interesses, 

possibilidades e orientação de perfil profissional.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 3º, prevê a valorização da 

experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. Neste contexto, a ULBRA Torres considera as Atividades Complementares como 

mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante, através de 

estudos e práticas independentes, com conteúdos extracurriculares que lhe permitem 

complementar o conhecimento adquirido nas aulas. A escolha das atividades a serem 

desenvolvidas pelo aluno, caso seja de seu interesse, podem passar por orientação e 

aconselhamento da coordenação do curso ou de professores através do projeto de 

Coaching adotado pela instituição. 

As atividades complementares conformam componente curricular obrigatório para a 

conclusão do curso. De acordo com as Diretrizes Curriculares do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, os alunos devem, além de cursar as disciplinas presenciais, realizar Estágio 

Supervisionado, o Trabalho de Conclusão de Curso, bem como participar de Atividades 

Complementares. As atividades complementares são componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do perfil do formando e deverão possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do aluno, 

inclusive as adquiridas fora do ambiente escolar, que deverão ser reconhecidas mediante 

processo de avaliação. 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo ULBRA Torres prevê o cumprimento de 34 

horas de atividades complementares. Tais atividades são aceitas mediante avaliação em 

disciplina própria denominada Atividades Complementares, código 501560, 

supervisionada pelo Coordenador do curso juntamente com seu Coordenador Adjunto. As 

formas de aceite das atividades estão disciplinadas neste regulamento, a fim de 

parametrizar atividades desenvolvidas, inclusive, em outras instituições de ensino, com 

padrões de cálculo e distribuição de horas diferentes. As atividades estão divididas entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme demonstrado na Tabela a seguir: 



GRUPO DE 
ATIVIDADES 

MODALIDADES 
CH 

LIMITE 

 

Atividades de 
Ensino 

Disciplinas não previstas na matriz e cursadas em 
currículo anterior 

15 

Disciplinas Cursadas em outras IES e não 
aproveitadas 

15 

Estágios Extracurriculares 15 

Monitorias de Ensino 15 

Monitorias Laboratoriais 15 

Visitas Técnicas Programadas 10 

 

Atividades de 
Pesquisa 

Iniciação científica 15 

Pesquisa Orientada 10 

Participação em eventos científicos 12 

Publicações em periódicos e livros técnicos 12 

Atividades de 
Extensão 

Congressos, Simpósios e Seminários 15 

Semanas Acadêmicas 20 

Palestras 20 

Representação em Entidades Estudantis 10 

Cursos de extensão e aprimoramento pessoal  20 

Vivência Profissional Complementar 10 

Participação em Feiras técnicas 10 

Viagens de Estudos  25 

Atividades de extensão universitária e trabalho 
voluntário 

10 

Atividades Acadêmicas à distância. Encontros de 
Estudantes de Arquitetura. 

12 

 



O objetivo das Atividades Complementares, enquanto disciplina obrigatória, é o de 

estimular o desenvolvimento de habilidades múltiplas e uma vivência acadêmica rica e 

diversificada. Para tanto, o aceite das atividades é disciplinado do seguinte modo: 

 

ATIVIDADES DE ENSINO  

Serão aceitas disciplinas cursadas em outros currículos ou em outras IES até o limite 

de 5 horas por disciplina cursada. 

Serão aceitos certificados de estágios e monitorias com o limite de 5 horas para cada 

semestre de estágio ou monitoria regularmente cumprido. Estágios e monitorias com 

período inferior a um semestre serão considerados proporcionalmente ao período cumprido. 

Visitas técnicas programadas devem ser desenvolvidas com acompanhamento de 

professor ou poderão ser comprovadas mediante apresentação de relatório de visita 

técnica.Visitas técnicas programadas serão aceitas até o limite de 2 horas por visita. 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

Atividades de iniciação científica desenvolvidas com professor orientador e 

regularmente cadastradas em IES serão aceitas com o limite de 5 horas para cada semestre 

de pesquisa de iniciação científica regularmente cumprido.Atividade de pesquisa voluntária 

orientada e regularmente cadastrada será considerada da mesma forma descrita no 

parágrafo anterior. 

Participação em evento científico com apresentação oral, apresentação de banner e 

ou publicação de artigo completo ou resumo em anais será pontuada com até 4 horas por 

evento. Para publicações em periódicos ou em livros técnicos serão consideradas 6 horas 

para cada publicação. 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Congressos, seminários e simpósios serão considerados em até 5 horas cada, 

sendo, para isso, analisada a relevância e abrangência do evento. Semanas acadêmicas 

serão consideradas em até 4 horas cada levando em consideração a participação do aluno 

nas atividades do evento.Palestras serão consideradas em até 2 horas cada.  

Representação em entidades estudantis serão consideradas em até 5 horas por 

semestre de envolvimento com a entidade, devendo, para isso, ser apresentado relatório de 

atividades desenvolvidas durante o período e comprovação de cargo ou função 

desempenhada. 



Cursos de extensão como cursos de informática, idiomas e aprimoramento pessoal 

serão considerados em até 4 horas por curso. Para o cálculo de aproveitamento das horas 

serão considerados o tempo de duração do curso, a frequência do aluno, a abrangência,a 

relação e pertinência para a profissão de arquiteto e urbanista. 

A vivência profissional complementar visa contemplar o trabalho autônomo ou com 

vínculo Celetista relacionado à área de Arquitetura e Urbanismo. Tal experiência pode ser 

comprovada através de certificados e relatórios, que serão analisados pela coordenação do 

curso e pontuados em paridade com os critérios de horas concedidas para estágios e 

monitorias. 

A participação em feiras técnicas será considerada em até 2 horas por feira, sendo 

levada em conta a relevância do evento para a área no momento da pontuação. 

As viagens de estudos serão consideradas em até 10 horas cada. Para pontuação, 

serão analisadas a relevância e duração da viagem. Serão aceitas viagens organizadas por 

professores em forma de curso e viagens sem acompanhamento mediante apresentação de 

relatório e análise da pertinência dos lugares visitados, bem como sua relação com a 

arquitetura e o urbanismo. 

Atividades acadêmicas à distância e Encontros de Estudantes de Arquitetura serão 

aceitos até o limite de 3 horas para cada atividade desenvolvida. 

Atividades de extensão universitária e trabalho voluntário serão considerados e 

analisados individualmente conforme a natureza do trabalho desenvolvido. 

Casos omissos serão analisados pelo NDE do curso. Este regulamento foi revisto e 

aprovado em reunião de Colegiado do curso na data de 20 de junho de 2012 e entra em 

vigor no segundo semestre de 2012.  

As disposições deste regulamento valem para os alunos do currículo 31557. Alunos 

de outros currículos deverão cumprir 68 horas, nas mesmas condições dispostas neste 

regulamento. 
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