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ANEXO I: Arquitetura e Urbanismo - Detalhamento de Atividades Complementares 
 
Número de horas exigidas: 120 (cento e vinte), contabilizando no máximo 80 (oitenta) horas em um 
mesmo grupo de Atividades (conforme quadros a seguir) 
 
GRUPO I – PESQUISA, PUBLICAÇÕES e PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 

Categoria Discriminação Carga horária 
registrada 

 
Documentação 

Publicação de artigo científico (artigo 
efetivamente publicado ou com aceite 
final de publicação) em periódico 
especializado, com comissão editorial. 

Publicação 
nacional 

 
45 horas 

Artigo publicado ou carta 
de aceite 

Publicação 
internacional 

 
60 horas 

Autoria ou coautoria de capítulo de 
livro. 

Capítulo de 
livro 

 
45 horas 

Ficha catalográfica, 
sumário e página inicial 
do capítulo 

Premiação referente a trabalho 
acadêmico ou de pesquisa. 

Premiação 30 horas Atestado/certificado 

Participação em pesquisa, com ou sem 
bolsa de iniciação científica, com 
pesquisador ou grupo de pesquisa. 

 
Atividade de 

pesquisa 

 
30 horas/ 
semestre 

Atestado/certificado com 
resumo da pesquisa 
realizada 

Participação em evento não integrante 
da programação semestral das 
disciplinas: palestra, seminário, 
jornada, encontro, fórum, congresso, 
feira. 

 
Eventos em 

geral 

 
100% da carga 

horária do 
evento 

Atestado/certificado 

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

Evento nacional 
 

30 horas 
 

Certificado de 
apresentação de trabalho 
Anais (publicação do 
trabalho) 

Evento 
internacional 

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

Evento  
nacional 

15 horas Anais (publicação do 
resumo) 

Evento 
internacional 25 horas 

 
 
 
Participação na organização de eventos 
da Escola Politécnica 

 
 
 

Organização de 
evento 

100% da carga 
horária da 

atividade de 
organização 

(validando-se no 
máximo 

15h/evento) 

Atestado/certificado 

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

Categoria Discriminação Carga horária 
registrada 

 
Documentação 

Participação em Curso de Extensão, 
minicurso ou similar promovido pelo 
curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Escola Politécnica e/ou pela PUCRS. 

 
Curso, mini- 

curso 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, mini- 
curso ou 
similar 

50% da carga horária 
do curso 

Certificado ou 
formulário específico 

Ministrante de curso. Curso 
ministrado 

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 
atestado/certificado 
com descrição das 
atividades 
desenvolvidas 
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Participação em atividade de ação 
comunitária, reconhecida pela Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários da 
PUCRS e/ou pela Pastoral 
Universitária. 

 
Atividade de 

ação 
comunitária 

 
100% da carga 

horária da atividade 

Atestado/certificado 

Participação em Visitas Técnicas não 
integrantes da programação regular 
das disciplinas do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Escola 
Politécnica 

 
 

05h/visita 

 
 

Atestado/certificado 

Atestado/certificado 

Participação em Viagens de Estudos 
promovidas por disciplinas / 
professores do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Escola Politécnica e 
não integrantes da programação 
regular das disciplinas. 

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 
com o destino da 
viagem 

 
 
Exceções: 
Poderão ser computadas outras atividades não enquadráveis nos Grupos I e II desde que constatada 
sua relevância e importância para a complementação da formação do estudante. Caberá à CCC 
sugerir a forma de aproveitamento e reconhecimento dessas Atividades, submetendo-a à aprovação 
do Colegiado Acadêmico. 
  


