
 

 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

ANEXO II 

QUADRO DE REFERÊNCIA PARA CARGAS HORÁRIAS DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES (EM HORAS CORRIDAS) 

 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO CARGA HORÁRIA REGISTRO 

Apresentação de 
trabalhos em 
eventos  

Apresentação de trabalhos em seminários, 
congressos, encontros, conferências, simpósios 
e atividades similares na área de Arquitetura e 
Urbanismo e áreas afins 

Cada apresentação de 
trabalho corresponde a 18 
h 

Certificado oficial de participação emitido 
pela entidade promotora, contendo o nome 
do evento, da entidade promotora, data de 
realização e o titulo do trabalho 
apresentado 

Atividade 
Extensionista 

Participação em projetos de extensão 
universitária  

Cada 320 h correspondem 
a 45 h ou proporcional 

Declaração comprobatória da instituição 
assinada pelo responsável pela orientação. 

Cursos de Extensão e 
Atualização 
Universitária 

 

Participação em cursos que visam a 
complementação de conteúdos curriculares, 
métodos e técnicas de pesquisa, oficinas e 
outros temas afins com a formação do arquiteto 
urbanista 

Cada duas horas 
cumpridas correspondem 
a 1 h 

Certificado de conclusão do curso, incluindo 
o programa e a carga horária, devidamente 
assinado pela instituição 

 

Cursos de línguas Participação em cursos de línguas estrangeiras Cada semestre letivo 
equivale a 9 h 

Certificado da instituição promotora do 
curso 

Estágio 
Supervisionado não 
obrigatório 

Estágios voluntários ou remunerados, realizados 
em instituições com afinidade com o campo de 
formação do arquiteto urbanista 

Cada 320 h correspondem 
a 25 h, ou proporcional. 

Contrato de estágio devidamente assinado 
pelo supervisor de estágio. 

Iniciação Científica 

 

Participação em projetos de pesquisa de cunho 
científico ou pesquisas não-acadêmicas de 
iniciativa do aluno, devidamente orientadas por 
professores ou pesquisadores, com ou sem bolsa 

Cada 320 h correspondem 
a 45 h ou proporcional 

Declaração comprobatória e resumo de 
atividades com parecer do orientador 

Monitoria 

 

Participação em programas de monitorias do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo, ou de outros 
cursos da UFSJ, com ou sem bolsa. 

Cada semestre letivo 
corresponde a 30 h  

Declaração comprobatória da instituição 
assinada pelo orientador 

Organização de 
eventos 

Organização de eventos de caráter técnico e/ou 
acadêmico científico 

Cada dia de evento 
organizado corresponde a 
10h 

Declaração comprobatória do responsável 
pela instituição organizadora do evento  

Participação em 
entidade 
representativa 
estudantil 

Participação em centro acadêmico ou entidade 
de representação estudantil, seja ela regional ou 
nacional, de estudantes de arquitetura ou geral 

Cada mandato de 12 
meses corresponde a 20h 

Declaração emitida pela entidade 
estudantil, assinada pelo responsável civil 

Participação em 
concursos estudantis 

 

Participação em concurso de projetos e planos 
da área de Arquitetura e Urbanismo, nas 
categorias destinadas aos estudantes 

Cada participação em 
concurso corresponde a 18 
h 

Termo de referência do concurso junto com 
declaração de participação no concurso, 
emitida pela entidade promotora 

Participação em 
eventos  

Participação em seminários, congressos, 
encontros, conferências, simpósios e atividades 
similares na área de Arquitetura e Urbanismo e 
áreas afins 

Cada dia de evento 
corresponde a 4 h  

Declaração ou certificado oficial de 
participação emitido pela entidade 
promotora, contendo o nome do evento, da 
entidade promotora, data de realização 

Participação em 
grupos de pesquisa  

 

Participação em grupos de pesquisa cadastrados 
pelo CNPq, como voluntários ou como bolsistas 

Cada 320 h correspondem 
a 45 h ou proporcional 

Declaração comprobatória da participação 
nas reuniões do grupo, acompanhada de 
relatório do grupo de pesquisa, contendo as 
atividades do semestre, assinado pelo líder 

Produção artística e 
cultural 

 

Inclui a participação em exposições ou 
atividades da área de Arquitetura e Urbanismo 
ou afins, excluindo atividades das unidades 
curriculares 

Cada produção certificada 
ou participação como 
expositor corresponde a 
18 h 

Programa da exposição e declaração de 
participação na exposição, emitida pela 
entidade promotora 

 

Publicação de artigos 
científicos 

 

Publicação de trabalhos em Anais de eventos e 
outras publicações reconhecidas na área 
técnico-científica 

Cada trabalho corresponde 
a 18 h  

Cópia do trabalho publicado, com conteúdo 
relacionado à área de Arquitetura e 
Urbanismo devidamente comprovado 

Visita técnica e/ou 
cultural, incluindo 
acompanhamento 
de obras 

Visitas técnicas a obras civis, fábricas de 
materiais e componentes construtivos; visitas a 
cidades, monumentos e edifícios de interesse 
para a área de Arquitetura e Urbanismo 

Cada visita corresponde a 
9 h  

Declaração comprobatória emitida pelo 
professor ou instituição promotora, 
incluindo programação de atividades 

  


