
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

Estabelece normas e procedimentos para realização de Atividades 

Complementares pelos alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). 

 

Título I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Nos termos da Resolução n° 02 de 17/06/2010 do Ministério da Educação, que 

regulamenta cursos de Arquitetura e Urbanismo e do Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFSJ, é obrigatória a formação complementar que deve ser suprida por meio do 

cumprimento de atividades extra-curriculares pelo discente.  

Art. 2º. Entendem-se por Atividades Complementares atividades extra-curriculares relacionadas aos 

princípios fundamentais do Curso de Arquitetura e Urbanismo realizadas pelo discente em áreas 

afins à sua formação profissional. 

Art. 3º. As Atividades Complementares são práticas acadêmicas, obrigatórias para o discente do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ, sendo o seu integral cumprimento indispensável para a 

submissão ao Trabalho Final de Graduação (TFG) e à Banca Final de Curso e, conseqüentemente, 

para a obtenção do diploma. 

§ 1º - A realização de Atividades Complementares, mesmo fora da UFSJ, é de responsabilidade 
do discente, dentro das atividades previstas na tabela constante no Anexo II desta resolução. 

§ 2º - Atividades realizadas no âmbito das unidades curriculares da UFSJ não poderão ser 

contabilizadas como Atividades Complementares. 

Art. 4º. As Atividades Complementares devem obrigatoriamente, após o seu cumprimento total, 

constar no histórico escolar destacando as cargas horárias obtidas desde que devidamente 
comprovadas, em observação às normas do Projeto Pedagógico do curso e desta Resolução. 

 

Titulo II 

DO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 5º. As Atividades Complementares devem ser desenvolvidas no decorrer do curso e devem ser 

planejadas pelo aluno de forma a atingir um total mínimo de 102 (cento e duas) horas conforme 

estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, no decorrer dos semestres letivos, sem prejuízo da 
freqüência e aproveitamento nas demais atividades acadêmicas. 

§ 1º - São reconhecidas e validadas somente as atividades realizadas após a matrícula no 

curso de Arquitetura e Urbanismo, devendo ser realizadas até o penúltimo período de curso 

(inclusive).  

§ 2º - Sugere-se que as 102 (cento e duas) horas sejam distribuídas ao longo da formação do 
discente de modo a proporcionar um melhor aproveitamento de cada atividade pelo discente. 

§ 3º - Caso o discente tenha cumprido a carga mínima exigida nas Atividades Complementares 

antes do penúltimo semestre, este fato deve imediatamente ser informado à Divisão de 

Controle Acadêmico (DICON) para providências devidas. 



 

§ 4º - A carga horária total de Atividades Complementares não pode ser cumprida 

integralmente em um único período letivo ou com uma única atividade. 

§ 5º - A carga horária máxima permitida em um mesmo tipo de atividade é de 51 (cinquenta e 
uma) horas. Os tipos estão definidos na tabela do Anexo II. 

Art. 6º – O discente que ingressar no curso por meio de transferência ou aproveitamento de estudos 

fica sujeito(a) ao cumprimento da carga horária de Atividades Complementares, observadas as 

seguintes condições: 

I. As Atividades Complementares realizadas na instituição/curso de origem devem ser 

compatíveis com as estabelecidas na tabela anexa desta Resolução e podem ser aproveitadas 

parcial ou integralmente, dependendo da análise do Colegiado do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFSJ; 

II. Caso o discente não tenha carga horária suficiente de Atividades Complementares deve 

cumpri-la até o penúltimo período do curso. 

 

Titulo III 

DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 7º. A validação das Atividades Complementares será realizada por um professor responsável no 

sexto período (juntamente com a Avaliação Intermediária de Curso – AIC) e no nono período. 

Art. 8º. O professor responsável é definido de acordo com o ciclo no qual o discente se encontra de 
acordo com as determinações a seguir: 

I. Para o ciclo intermediário, o professor responsável é o avaliador interno (tutor do Trabalho 

Integrado do estúdio realizado no segundo bimestre do semestre em questão); 

II. Para o ciclo avançado, o professor responsável é o provável orientador de TFG do aluno. 

Art. 9º Para validação das Atividades Complementares realizadas o aluno deve apresentar a 

seguinte documentação: 

I. Comprovante de atividade nos moldes previstos no Anexo II desta resolução – original e uma 

cópia. Caso a entidade promotora não forneça comprovante próprio, o aluno poderá utilizar o 
modelo de declaração apresentado no Anexo I, desde que impresso em papel oficial da 

entidade promotora e/ou com carimbo da entidade e assinatura do responsável. 

II. Ficha técnica contendo uma descrição e uma análise crítica das atividades desenvolvidas bem 

como do seu aproveitamento para a formação do discente (Pode ser incluída no relatório 

técnico do Trabalho Integrado desenvolvido nos semestres de referência) 

III. Relatório Cumulativo de Atividades Complementares, conforme modelo apresentado no 

Anexo III desta resolução – duas vias. 

Art. 10. O discente deve entregar na Secretaria do Curso de Arquitetura e Urbanismo as cópias dos 

comprovantes da Atividade Complementar, rubricadas pelo professor responsável e uma das cópias 
assinadas do Relatório Cumulativo de Atividades Complementares.  

§ 1º - O Relatório Cumulativo de Atividades Complementares será progressivamente 

substituído na Secretaria de Curso por um relatório atualizado; 

§ 2º - O discente deve permanecer de posse da documentação original, que pode ser solicitada 
a qualquer momento pela Coordenação de Curso para efeito de conferência. 

Art. 11. A documentação do discente, após analisadas pela Coordenação, será encaminhada Divisão 

de Controle Acadêmico (DICON) até o final do cumprimento total da carga horária. 

 



 

Titulo IV 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 12.  À Coordenadoria do Curso de Arquitetura e Urbanismo compete: 

I. Incentivar a oferta de Atividades Complementares; 

II. Divulgar amplamente possibilidades de Atividades Complementares disponíveis 

III. Manter o registro das cópias rubricadas pelo tutor dos comprovantes originais de cada aluno 
e da carga horária de Atividade Complementar de cada aluno; 

IV. Informar ao aluno, a qualquer momento, a carga horária de Atividade Complementar já 

cumprida e a cumprir; 

V. Encaminhar à DICON a documentação do discente ao término do cumprimento da carga 
horária de Atividades Complementares; 

VI. Resolver, junto ao Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, casos omissos nesta 

resolução 

Art. 13. Aos professores e tutores do Curso de Arquitetura e Urbanismo compete: 

I. Divulgar amplamente possibilidades de Atividades Complementares disponíveis 

II. Orientar o aluno a respeito da realização de Atividades Complementares 

III. Analisar, quando do período de validação, a documentação apresentada pelo discente, 

incluindo o Resumo Cumulativo do semestre anterior, e validar as Atividades 

Complementares realizadas e atribuindo sua carga horária de acordo com os critérios 
estabelecidos na tabela constante do Anexo II desta resolução. 

IV. Autenticar, por meio de rubrica, duas copias da documentação comprobatória das Atividades 

Complementares, para registro na Secretaria do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

V. Comunicar à Coordenação de Curso casos omissos nesta resolução 

Art. 14. Ao discente compete: 

I. Cumprir efetivamente as Atividades Complementares nos termos desta Resolução, cuja 

integralização e controle de carga horária são de sua inteira responsabilidade; 

II. Providenciar a documentação original que comprove a sua participação em Atividades 
Complementares; 

III. Apresentar ao Professor Responsável o Relatório Cumulativo já preenchido (exceto carga 

horária) no ato da validação das Atividades Complementares - no caso dos alunos do nono 

período, apresentar também cópia do relatório entregue no sexto período; 

IV. Protocolar na Secretaria do Curso de Arquitetura e Urbanismo, as cópias autenticadas dos 
comprovantes de realização de Atividades Complementares e atualizar o Relatório 

Cumulativo validado pelo professor responsável, 

V. Comunicar ao professor responsável casos omissos nesta resolução 

 

Titulo V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15 - Compete, em primeira instância, ao Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo e, em 
segunda, ao Conselho de Ensino resolver casos omissos nesta Resolução. 



 

Art. 16 - O presente regulamento está sujeito a alterações que se fizerem necessárias, tendo em 

vista a atualização e coerência, sempre que surgirem novas necessidades formativas ou legais e 

submetidas à aprovação do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Art. 17 - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

São João del-Rei, 05 de junho de 2013. 

 

Prof. Dr. Rafael Silva Brandão 

Presidente do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

  



 

 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

 

 

 
 
 
 
Declaro, para os devidos fins acadêmicos, que o aluno (a) ____________________________________, 

regularmente matriculado no _____˚ período do curso de ARQUITETURA E URBANISMO da Universidade 

Federal de São João Del Rei (UFSJ) (Matrícula n˚_________), participou da seguinte atividade : 

 

____________________________________________________________________________________ 

(descrição da atividade) 

promovida pela entidade ______________________________________________________________ 

com carga horária de  ______ horas. 

 

 

 

 

_________________ , ____ de ___________________ de 20_____. 
local     data 

Atenciosamente, 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do responsável pela atividade 

Válido apenas com carimbo ou papel timbrado da instituição promotora da atividade 

 

  



 

 

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 

  



 

 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

ANEXO III 

RELATÓRIO CUMULATIVO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Aluno (a): _____________________________________________________Matrícula: ______________________ 

Entrada (Ano/semestre): _______/___    Período: __________     Data da solicitação ____/____/______ 

Professor Tutor: _______________________________________________________________________________ 

INSTRUÇÕES: Preencher o quadro com TODAS as Atividades Complementares desenvolvidas desde o início do Curso. Preencher a coluna 
de Carga Horária (CH) para atividades dos semestres anteriores e deixar para preenchimento do  Tutor a Carga Horária do semestre atual. 
A assinatura do coordenador só é necessária quando a Carga Horária  de 360 horas for completada. Este relatório deve ser substituído ao 
final do semestre quando novas Atividades Complementares forem incluídas, assinado pelo Professor Tutor. 
 

 Atividade Data de início CH Visto 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

  TOTAL   

 
 
 

____________________________________________  ________________________________________ 
Assinatura do aluno     Assinatura do Tutor 

 
__________________________________ 

Assinatura do Coordenador de Curso 
(apenas para o documento final a ser enviado à DICON) 


