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ATIVIDADES COMPLEMENTARES – REQUERIMENTO POR ATIVID ADE 

Currículo – 4-804 
  
____________________________________________________, acadêmico(a) do curso de Arquitetura e Urbanismo 
desta Faculdade, matriculado(a) sob o nº _________________, telefone(s) ____________________________, e-mail 
__________________________________________, requer sejam registradas em seu histórico escolar as horas 
referentes à Atividade Complementar indicada no campo abaixo, cuja cópia da documentação comprobatória pertinente 
vai anexada ao presente. 
 

Categoria  Denominação da Atividade 
Grupo I - PESQUISA, PUBLICAÇÕES e PARTICIPAÇÃO EM E VENTOS. 
( ) Publicação de artigo científico (artigo efetivamente publicado ou com aceite final 
de publicação) em periódico especializado, com comissão editorial. 
( ) Autoria ou coautoria de capítulo de livro. 
( ) Premiação referente a trabalho acadêmico ou de pesquisa. 
( ) Participação em pesquisa, com ou sem bolsa de iniciação científica, com 
pesquisador ou grupo de pesquisa. 
( ) Participação em evento não integrante da programação semestral das disciplinas: 
palestra, seminário, jornada, encontro, fórum, congresso, feira. 
( ) Participação em evento (congresso, seminário, simpósio, salão de iniciação 
científica e similares) com publicação de trabalho completo. 
( ) Participação em evento (congresso, seminário, simpósio, salão de iniciação 
científica e similares) com publicação de resumo. 
( ) Participação na organização de eventos da FAUPUCRS. 
Grupo II - CURSOS, MONITORIA, ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓR IO, VISITAS E 
VIAGENS DE ESTUDOS. 
( ) Participação em Curso de Extensão, minicurso ou similar promovido pela 
FAUPUCRS e/ou pela PUCRS. 
( ) Participação em Curso de Extensão, minicurso ou similar promovido por outras 
Instituições. 
( ) Ministrante de curso. 
( ) Monitoria em disciplina do Curso. 
( ) Estágio não obrigatório, remunerado ou não, realizado sob supervisão e 
intermediado pela PRAC (Órgãos Intermediadores Conveniados para Estágios com a 
PUCRS). 
( ) Participação em atividade de ação comunitária, reconhecida pela Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários da PUCRS e/ou pela Pastoral Universitária. 
( ) Participação em Visitas Técnicas não integrantes da programação regular das 
disciplinas da FAUPUCRS. 
( ) Participação em Viagens de Estudos promovidas por disciplinas / professores da 
FAUPUCRS e não integrantes da programação regular das disciplinas. 
( ) Participação em Viagens de Estudos promovidas por outras Instituições vinculadas 
à área da Arquitetura e Urbanismo. 
Grupo III - OUTRAS. 
( ) Outras Atividades inerentes à área 
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Nestes termos, pede deferimento 
  

                                                    Porto Alegre, _____ de ___________________ de 201__ 
 
                                                            ____________________________________________ 

Assinatura do requerente 

                                 
Parecer da Comissão de Atividades Complementares:                                 De acordo com o parec er. 
______________________________________________                         Em  _______ / _________ / _________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________  
                                                                         
                                                                                                                            Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo                
Nº de horas validadas : ________ 
 
Porto Alegre, _____ de___________________ de 201___                              
 

____________________________________                  
                      Coordenador(a) da CAC                                                 


