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Tipo de Projeto ( x ) Formação Complementar (X) Extensão 

( ) Formação de Professores         (x ) Pesquisa 

Tema da 
Atividade: 

Atividades Complementares para o período 2017 – 1. 

Professores 
responsáveis: 

Alzira Miranda de Oliveira, Ítalo Jorge T. Jimenez, Wanderlan Carvalho de 
Albuquerque, Maria do P. Socorro L. Vasconcelos, Bruno M. Leão, Fabíola 
B. de Andrade, Ghislaine R. Bacelar.  

Estudantes: Curso(s): Engenharia Civil 

Turma (s): 

CVM01S1,CVN01S1, 
CVM02S1,CVN021,CVM03S1,CVN03S1,CVN03S2,CVN04S1, CVN04S2, 
CVM05S1, CVN05S1, CVN05S2, CVN05S3, CVT05S1,  

CVN06S1, CVN06S2, CVN06S3, CVN07S1, CVN07S2, CVN07S3, 
CVN07S4, CVN08S1, CVN08S2, CVN09S1, CVN09S2, CVN09S3, 
CVN10S1. 

Número de estudantes: 1339 

Período de 
Recebimento de 
requerimentos 

de horas 
complementares: 

 Unidade III e Unidade IX. 

   13/02/2017 a 23/06/2017. 

Objetivo Geral 
Estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização 

profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, 

estabelecidas ao longo do curso.  

Objetivos 
Específicos 

 Levantar dados sobre as Atividades Complementares realizadas pelos 

alunos do curso de Engenharia Civil ao longo do Curso e fornecer 

declarações e certificados para que possam comprovar participação 

em eventos promovidos pelo curso. 

 Estabelecer parcerias com Entidades de Classe e Órgãos 

representativos onde os alunos terão a oportunidade de participar de 

diversos eventos; 

 Orientar os alunos do curso de Engenharia Civil sobre a importância 

das Atividades Complementares para sua formação acadêmica; 
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 Oportunizar a participação dos alunos, a partir do primeiro período, em 

eventos oferecidos pelo curso e por parceiro, cuja temática seja 

voltada para a atuação profissional. 

Descrição da 
atividade: 

Recebimentos e cadastros de atividades complementares no Sistema 
integrado de cadastro de Ensino (módulo Coordenador) que irão compor a 
formação complementar dos alunos de Engenharia civil durante o período 
de 2017/1 

Resultados 
esperados: 

Sensibilizar os discentes do curso de Engenharia Civil, quanto à importância 
da complementação profissional durante a sua vida acadêmica. 

Custos: Não aplicável 

Apresentação de 
atividades 

Metodologia e 
Orientação: 

Ver apêndice 1 
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Apêndice 1: 

1. APRESENTAÇÃO 

O avanço do mercado na área da Engenharia Civil é constante em nossa região devido ao 

aumento da competitividade das empresas, criando dessa forma a necessidade de buscar 

diferenciais para seus produtos e serviços e com isso o Engenheiro Civil passa a ser uma peça 

fundamental para alcançar tal diferencial. Essa demanda crescente exige, portanto, profissionais 

que tenham qualificações cada vez mais elevadas, para que possam ingressar no mercado de 

trabalho de maneira cada vez mais competitiva. 

A formação do Engenheiro Civil não deve se limitar apenas na preparação de profissionais 

com conteúdos técnicos da profissão, pois precisa adquirir competências para desenvolver 

habilidades que lhe serão necessárias para o sucesso profissional. 

Nesse sentido, o Centro Universitário do Norte – UNINORTE - LAUREATE através do Projeto 

de Atividades Complementares sugere que o aluno, além de receber orientação teórica em sala de 

aula, tenha a oportunidade durante os semestres de experimentar atividades Extra Classe que lhe 

proporcionarão diferenciais competitivos. 

As Atividades Complementares compõem um dos aspectos constitutivos das DCN – Diretrizes 

Curriculares Nacionais e devem ser necessariamente respeitadas pelas IES – Instituições de Ensino 

Superior. As Atividades Complementares são compreendidas como componentes curriculares 

enriquecedores do perfil do egresso, possibilitando o reconhecimento, por avaliação de habilidades 

e competências do estudante, a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade e demais associações entre disciplinas, especialmente nas 

relações com o mercado de trabalho e com ações de extensão junto à comunidade. 

As Atividades Complementares desenvolvidas durante o curso abrangem as seguintes 

modalidades: 

a) Ensino – São atividades realizadas nas dependências do UNINORTE - LAUREATE ou 

fora dele, cuja finalidade é complementar os conteúdos não previstos nos ementários das disciplinas 

do curso, como também reforçar aqueles conteúdos já existentes, de modo a contribuir para a 

formação acadêmica e profissional. 
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b) Pesquisa – As atividades de pesquisa servem de base para estimular o desenvolvimento 

de projetos de pesquisa, assim como, para incentivar a prática do pensamento científico. Além 

disso, permitem que, através dos conhecimentos adquiridos, o acadêmico busque compreender a 

realidade em que está inserido, com o intuito de intervir sobre a mesma. 

c) Extensão – São atividades que visam a integrar o acadêmico com a sociedade, para que 

este não restrinja a aprendizagem de conhecimentos relevantes para sua formação somente aos 

adquiridos no âmbito da sala de aula, e sim, busquem a participação em cursos ou eventos 

realizados em seu entorno social para a complementação e/ou atualização profissional. 

Assim, serão consideradas atividades complementares:  

 Atividades Solidárias (Voluntário); 

 Curso de Idiomas; 

 Cursos (ministrado por Docentes) 

 Cursos Profissionalizantes e/ou Acadêmicos (ouvinte) 

 Disciplina Optativa (ouvinte) 

 Eventos Científicos (organização ou participante) 

 Eventos Culturais (participante) 

 Monitoria 

 Palestra (facilitador ou ouvinte) 

 Seminários, mini cursos e oficinas na área de Engenharia Civil ou áreas afins (ouvinte) 

 Visitas Técnicas (participante do grupo) 

 Estágio extracurricular 

 Projeto de Pesquisa (autoria e execução) 

 Artigos Completos 

 Simulado ENADE 

 Defesa de Monografia/dissertação/tese (ouvinte) 
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Outras atividades não referidas poderão ser 

computadas, desde que devidamente aprovadas pela Coordenação de Curso. 

2. METODOLOGIA 

Para a realização das Atividades Extra Classe, o Curso de Engenharia Civil do 

UNINORTE/Laureate estabelecerá parcerias com Entidades de Classe e Órgãos representativos, 

onde os alunos terão a oportunidade de participar de diversos eventos, visando à integração. Da 

mesma forma, serão oferecidas atividades e/ou eventos para que o objetivo seja atingido. 

Visando a elucidação das atividades consideradas como complementares para o Curso de 

Engenharia Civil e da quantidade de horas mínimas e máximas que podem ser incorporadas, será 

divulgado o Manual de Atividades Curriculares do Curso de Engenharia Civil, que conterá todas as 

diretrizes necessárias para o entendimento do aluno. 

Para a organização e o acompanhamento das Atividades Complementares será necessário 

manter contato regularmente com os discentes e docentes do curso de Engenharia Civil. Dessa 

forma, serão realizadas as seguintes atividades: 

1. Recebimento e análise das cópias de documentos das Atividades Complementares 

realizadas pelos alunos e entregues na Coordenação do Curso; 

2. Lançamento das Atividades Complementares no SICANET; 

3. Atendimento aos discentes; 

4. Resgate de atividades complementares desenvolvidas pelos alunos; 

5. Divulgação através do site de informações referentes Atividades Complementares; 

6. Fazer contatos e visitas com entidades classe e órgão representativo a fim de 

promover eventos para os alunos do Curso; 

7. Interagir junto a Coordenação de Extensão para viabilizar atividades 

Complementares a fim de contribuir para formação pessoal e profissional dos alunos; 

8. Elaborar calendário das atividades complementares semestral. 

2.1. ORIENTAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

a. Tipo de Atividades: 

Seminários, Palestras, Workshops e Fórum 

 

 



 

7  
 

PASSOS: 

 Entregar Planejamento do Evento para Coordenação; 

 Mobilizar alunos para participação no evento; 

 Organização os meios para realização do evento como: data, local e horário, e tudo que 

envolve o evento; 

 Solicitar lista de alunos para assinaturas dos participantes; 

 Realizar o evento; 

 Confeccionar um relatório das atividades complementares (ver modelo do relatório); 

 Entregar na coordenação cópia do relatório das atividades complementares e a lista dos 

alunos participantes para computar horas das atividades extraclasse. 

Visitas Técnicas: (Conforme Projeto de Visita Técnica) 

 Confeccionar o projeto 

 Confeccionar um memorando informando sobre a atividade e entregá-lo a coordenação; 

 Preparar uma lista dos alunos com nomes, CPF e data do nascimento para ser enviada ao 

seguro; 

 Organização os meios para realização da visita como: data, local e horário, e tudo que envolve 

o evento; 

 Solicitar lista de alunos para assinaturas dos participantes; 

 Realizar o evento; 

 Confeccionar um relatório das atividades complementares duas vias (ver modelo do relatório); 

 Entregar na coordenação cópia do relatório das atividades complementares e a lista dos 

alunos participantes para computar horas em atividades extra classe. 
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2.2.  DA INTEGRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

COD. 

 

 

ATIVIDADES 

C.H.  

MÍNIMA 

C.H. 

MÁXIM

A 

INTEGRALIZAÇÃO 

MÁXIMA DE 

HORAS/ATIVIDADE

S 

13 
Artigo Completo Nacional ou 

Internacional (Autor) 
3 3 15 

05 
Artigo Completo Nacional ou 

Internacional (Autor/co-autor) 
5 10 25 

17 Atividades Solidárias (Voluntário) 4 8 16 

31 Avaliação Institucional 2 2 2 

06 
Bolsistas de Programa de 

Iniciação Científica (Participação) 
2 30 50 

24 Campanhas Solidárias 1 5 10 

23 Curso de Idiomas 10 30 30 

11 
Curso ou Mini-Curso na área de 

Engenharia (Executor) 
5 25 60 

12 
Curso ou Mini-Curso na área de 

Engenharia (Participante) 
8 40 80 

11 Curso de Idiomas 10 20 30 

10 
Curso ou Mini-Cursos em áreas 

afins (Participante) 
2 15 40 

09 
Curso (profissionalizante ou 

acadêmico: organizador) 
1 4 12 

07 
Curso (profissionalizante ou 

acadêmico: ouvinte) 
1 4 12 

08 
Curso (profissionalizante ou 

acadêmico: palestrante) 
1 4 12 

04 
Defesa de monografia, 

dissertação ou tese (ouvinte) 
1 5 30 
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02 Disciplina Optativa (ouvinte) 8 30 60 

13 
Estágio Extracurricular 

(Estagiário) 
30 50 80 

10 
Estágios Extracurriculares 

(Estagiário) 
20 60 60 

34 
Estágio extracurricular na área e 

áreas afins 
10 30 30 

14 
Eventos Científicos na área de 

Engenharia (Organizador) 
10 20 20 

06 Eventos Científicos (ouvinte) 1 4 20 

15 
Eventos Científicos na área de 

Engenharia (Participante) 
1 30 50 

04 
Eventos Científicos (Participante 

Oral) 
1 2 5 

05 
Eventos Científicos (Participante 

escrito) 
1 1 10 

12 Monitoria 20 20 20 

16 Oficinas (Idealizador/participante) 2 10 60 

18 Palestras (Participante) 1 5 30 

30 
Processo Seletivo Geral- 

Vestibular 
10 20 30 

07 
Produtos técnicos-cientificos-

culturais (Autor) 
2 10 50 

08 
Projeto de Extensão (Autor/Co-

autor) 
5 20 40 

02 Projeto de Extensão (Participante) 4 10 40 

09 
Projeto de Pesquisa (Autor/Co-

autor) 
5 20 40 

01 Projeto de Pesquisa (Participante) 10 30 60 

20 Semana Engenharia (Expositor) 4 10 40 

21 Semana Engenharia (Participante) 5 20 80 
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22 
Seminários em Engenharia 

(Participante) 
5 10 40 

26 Simulado ENADE 2 6 10 

19 
TRE – Agente Cívico – Primeiro 

Turno  
30 30 30 

32 
TRE – Agente Cívico – Segundo 

Turno 
30 30 30 

33 Visita Técnica  5 10 20 

03 Visita Técnica 2 10 80 

15 Visita Técnica (Organizador) 10 10 20 

16 Visita Técnica (Visitante) 2 8 20 

 

Total de Horas complementares exigidas para o curso de Engenharia Civil: 80h 


