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PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – VERSÃO 2011 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – CURRÍCULO 4-804 

 
REGULAMENTO 

SEÇÃO I – Dos objetivos  

Art. 1º As Atividades Complementares têm como objetivo incentivar o aluno a participar de expe-
riências diversificadas que contribuam para a sua formação humana e profissional, atendendo às 
Diretrizes Curriculares do Curso de Arquitetura e Urbanismo, e valorizando – por meio da atribui-
ção de horas – o envolvimento do estudante em atividades de interesse acadêmico.  

Art. 2º As Atividades Complementares constituem componente curricular do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, estando sua implementação sob a responsabilidade da FAU-PUCRS. 

 

SEÇÃO II – Da Comissão de Atividades Complementares  

Art. 3º A Comissão de Atividades Complementares (CAC) é o órgão responsável pela análise, jul-
gamento e validação das Atividades Complementares realizadas pelos alunos do Curso de Arqui-
tetura e Urbanismo da FAUPUCRS.  

§ 1º – Os professores membros da CAC serão indicados pela Direção da FAUPUCRS.  
§ 2º – A Direção indicará um dos membros da CAC para atuar como Coordenador (a) desta Co-
missão. 
§ 3º – O (a) Coordenador (a) da CAC representará a Comissão nas atividades inerentes ao caput 
deste artigo. 

Art. 4º O mandato dos membros da Comissão será de um ano, com possibilidade de recondução.  

 

SEÇÃO IV – Das normas  

Art. 5º Serão consideradas como Complementares as atividades que não fazem parte das ativi-
dades das disciplinas curriculares.  

§ Único – As atividades reconhecidas pela CAC estão em consonância com o Projeto Pedagógico 
do Curso e são reconhecidas pela Direção da FAUPUCRS.  

Art. 6º O formulário necessário para a validação das Atividades Complementares está disponível 
em http://www.pucrs.br/fau, devendo ser impresso, preenchido e entregue na Secretaria da 
FAUPUCRS, devidamente acompanhado de uma cópia da documentação comprobatória.  

§ 1º – O estudante deverá dar entrada no processo semestral de validação das Atividades Com-
plementares na Secretaria da FAUPUCRS até o último dia útil do mês de junho, para atividades 
realizadas no primeiro semestre, ou até o último dia útil do mês de novembro, para atividades 
realizadas no segundo semestre. 
§ 2º – Caberá à CAC a validação das Atividades Complementares, o que deverá ocorrer no se-
mestre subsequente à solicitação ou em tempo hábil para emissão de documentação referente à 
colação de grau do solicitante. 

Art. 7º Concorrem para a validação como Atividades Complementares as que forem desenvolvi-
das a partir da primeira matrícula do estudante na FAUPUCRS. 
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§ Único – Em casos de alunos oriundos de outros Cursos e Instituições, poderão ser validadas as 
atividades realizadas a partir de sua matrícula inicial no Curso ou na Instituição de origem. 

 

Art. 8º O aluno deverá acumular 120 (cento e vinte) horas ao longo do curso, contabilizando no 
máximo 80 (oitenta) horas e no mínimo 40 (quarenta) horas em cada Grupo de Atividades (con-
forme quadro a que se refere o Art. 90).  

 

SEÇÃO V – Das Atividades Complementares 

Art. 9º As Atividades Complementares, bem como o número de horas computadas, estão listadas 
e enumeradas no quadro DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 

Art. 10º As Atividades Complementares serão lançadas no histórico escolar do aluno. 

§ Único – Cabe à Coordenadoria de Registro Acadêmico da PUCRS a responsabilidade pelo lan-
çamento das horas de Atividades Complementares, conforme a homologação emitida pela CAC e 
após o encaminhamento pela Direção da FAUPUCRS. 

Art. 11º Compete, em primeira instância, à CAC e, em segunda instância, ao Conselho Departa-
mental da FAUPUCRS, dirimir dúvidas referentes à interpretação deste Regulamento, resolvendo 
os casos omissos e emitindo os atos complementares que se fizerem necessários. 

 
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
GRUPO I – PESQUISA, PUBLICAÇÕES e PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Categoria Discriminação 
Carga horária 
registrada Documentação 

Publicação 
nacional 45 horas Publicação de artigo científico (artigo 

efetivamente publicado ou com aceite 
final de publicação) em periódico espe-
cializado, com comissão editorial. 

Publicação 
internacional 60 horas 

Artigo publicado ou carta 
de aceite 

Autoria ou coautoria de capítulo de li-
vro. 

Capítulo de livro 45 horas 
Ficha catalográfica, su-
mário e página inicial do 

capítulo 
Premiação referente a trabalho acadê-
mico ou de pesquisa. Premiação 30 horas Atestado/certificado 

Participação em pesquisa, com ou sem 
bolsa de iniciação científica, com pes-
quisador ou grupo de pesquisa. 

Atividade de 
pesquisa 

30 horas/ se-
mestre 

Atestado/certificado com 
resumo da pesquisa 

realizada 
Participação em evento não integrante 
da programação semestral das discipli-
nas: palestra, seminário, jornada, en-
contro, fórum, congresso, feira. 

Eventos em 
geral 

100% da carga 
horária do e-

vento 
Atestado/certificado 

Participação em evento (congresso, 
seminário, simpósio, salão de iniciação 
científica e similares) com publicação de 
trabalho completo. 

Evento nacional 
 

Evento 
internacional 

30 horas 
 

45 horas 

Anais (publicação do 
trabalho) 

Participação em evento (congresso, 
seminário, simpósio, salão de iniciação 
científica e similares) com publicação de 
resumo. 

Evento nacional 
 

Evento 
internacional 

15 horas 
 

25 horas 
 

Anais (publicação do 
resumo) 
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Participação na organização de eventos 
da FAUPUCRS. 

Organização de 
evento 

100% da carga 
horária da ati-
vidade de or-
ganização (va-
lidando-se no 

máximo 
15h/evento) 

Atestado/certificado 

                 
GRUPO II – CURSOS, MONITORIA, ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, VISITAS E VIAGENS DE 

ESTUDOS 
Participação em Curso de Extensão, 
minicurso ou similar promovido pela 
FAUPUCRS e/ou pela PUCRS. 

Curso, minicur-
so ou similar 

100% da carga 
horária do curso 

Certificado ou formulário 
específico 

Participação em Curso de Extensão, 
minicurso ou similar promovido por 
outras Instituições. 

Curso, minicur-
so ou similar 

50% da carga ho-
rária do curso 

Certificado ou formulário 
específico 

Ministrante de curso. 
Curso ministra-

do 
100% da carga 
horária do curso Certificado 

Monitoria em disciplina do Curso. Monitoria 30 horas/ semestre Atestado 

Estágio não obrigatório, remunerado 
ou não, realizado sob supervisão e 
intermediado pela PRAC (Órgãos 
Intermediadores Conveniados para 
Estágios com a PUCRS). 

Estágio 30 horas/ semestre 

Contrato e atesta-
do/certificado com des-

crição das                                                 
atividades desenvolvidas 

Participação em atividade de ação 
comunitária, reconhecida pela Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários da 
PUCRS e/ou pela Pastoral Universitá-
ria. 

Atividade de 
ação comunitá-

ria 

100% da carga 
horária da ativida-

de 
Atestado/certificado 

Participação em Visitas Técnicas não 
integrantes da programação regular 
das disciplinas da FAUPUCRS. 

05h/visita Atestado/certificado Atestado/certificado 

Participação em Viagens de Estudos 
promovidas por disciplinas / profes-
sores da FAUPUCRS e não integran-
tes da programação regular das dis-
ciplinas. 

Regional (RS) – 
15h 

Nacional – 30h 
Internacional – 

45h 

Atestado/certificado Atestado/certificado 

Participação em Viagens de Estudos 
promovidas por outras Instituições 
vinculadas à área da Arquitetura e 
Urbanismo. 

Regional (RS) – 
10h 

Nacional – 20h 
Internacional – 

30h 

Atestado/certificado Atestado/certificado 

 
GRUPO III – OUTRAS 

Atividades inerentes à área A definir pela CAC Documentação disponível 

 
OBS.: 
 

- Número mínimo de horas em cada Grupo = 40 
- Número máximo de horas em cada Grupo = 80 
- Grupo III – sem limite mínimo e máximo de horas 
 

 


