
 
CENTRO TECNOLÓGICO 

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2020 

Regulamenta as Atividades Complementares do curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito 

Santo. 

 

O COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DO CENTRO TECNOLÓGICO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias; 

CONSIDERANDO, aprovação desta Câmara, por unanimidade, na Sessão Ordinária do dia 19 de agosto de 

2020, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Aprovar as seguintes normas para as Atividades Complementares: 

Art. 2º. Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios previstos no Projeto 

Pedagógico do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Art. 3º. As Atividades Complementares compreendem atividades listadas no Anexo 1, que, garantindo a 

relação de conteúdo e forma com atividades acadêmicas, dão oportunidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar, constituindo-se em aprimoramento na formação do profissional. 

Art. 4º. Somente será convalidada a participação em atividades que possam ser comprovadas por meio de 

certificados ou de outros documentos idôneos. 

 § 1.º As Atividades Complementares não abrangem o Estágio Curricular Obrigatório e o Trabalho de 

Conclusão de Curso, regidos por regulamentos próprios. 

 § 2.° Não serão aceitas as Atividades Complementares feitas antes do ingresso do discente no Curso 

de Engenharia Civil da UFES. 

Art. 5º. Será necessário o cumprimento de, no mínimo, 225 (duzentos e vinte e cinco) horas convertidas de 

acordo com o Anexo I, que corresponderá a 15 créditos para a integralização curricular e, 

consequentemente, para a colação de grau no Curso de Engenharia Civil. 

 § 1.º Cada 15 (quinze) horas de Atividades Completares corresponderá a 1 (um) crédito. 

 § 2.º As horas de Atividades Complementares que excederem os limites definidos no Anexo I serão 

invalidadas. 
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Art. 6º. O discente deve protocolar as Atividades Complementares uma única vez 6 (seis) meses antes da 

previsão de colação de grau através do Portal do Aluno. 

Art. 7º. Cabe ao discente solicitar pelo Portal do Aluno os registros de carga horária cumprida das 

Atividades Complementares apresentando, a critério do Colegiado da Engenharia Civil, os documentos 

comprobatórios digitais e/ou físicos. 

 Parágrafo Único. É obrigação do discente preencher de forma correta a solicitação de Atividades 

Complementares podendo ser invalidada, se houver erros. 

Art. 8º. As Atividades Complementares serão coordenadas por um professor efetivo do Departamento de 

Engenharia Civil, referendado pelo Colegiado de Engenharia Civil, cujas atribuições serão: 

 I. Orientar os discentes no desenvolvimento das Atividades Complementares, sanando dúvidas, 

incentivando e indicando atividades a serem executadas; 

 II. Receber e avaliar a documentação apresentada pelo discente ao Colegiado do Curso; 

 III. Deferir ou indeferir a solicitação de cada Atividade Complementar feita pelo(a) discente. 

Art. 9º. Cabe ao Colegiado da Engenharia Civil receber, verificar e protocolar a documentação apresentada 

pelo discente. 

Art. 10. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Engenharia 

Civil. 

Art. 11. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de 

Engenharia Civil da UFES. 

 

Centro Tecnológico, 19 de agosto de 2020 

KARLA MOREIRA CONDE 

Presidente 
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Cada ponto equivale a 1 hora de atividade complementar. Limite máximo de atividade Complementar: 225 horas.
Código da
Atividade

Descrição das atividades Tipo da Atividade Carga horária das Atividades Desenvolvidas Limite máximo para 
aproveitamento

ATV 01417 Monitoria em disciplinas dentro e fora do curso Monitoria 45 pontos por semestre 3 semestre
ATV 01412 Apoio  técnico  às  atividades  de  manutenção  do

laboratório
Apoio Técnico 30 pontos por semestre 3 semestre

ATV 01410 Participação em atividades de Pesquisas e de 
extensão extracurriculares

Atividades de pesquisa, 
ensino e
extensão

75 pontos por semestre 2 semestres

ATV 01411 Participação em trabalhos de iniciação Científica De iniciação Científica e de 
pesquisa

75 pontos por semestre 2 semestres
ATV 01414 Estágio não obrigatório Estágio extracurricular Cada 60 horas de estágio corresponde a 15 

pontos de atividade complementar
180 pontos

Cursos extracurriculares 75 pontos por semestre
Inclusão de Cursos 

Presenciais de curta duração
(inferior a 1 semestre)

Até  30  horas  de  curso  equivale a  15  
pontos  por curso.
Cursos superiores a 30 horas equivale a 30 
pontos por curso

Inclusão de Cursos de Cursos 
à distância de curta duração 

(inferior a 1 semestre)

Até  30  horas  de  curso  equivale a  5  pontos  
por curso.
Cursos superiores a 30 horas equivale 10 
pontos por curso

Inclusão de cursos de 
informática

15 pontos por curso (Módulo de 30 horas
no mínimo)

Inclusão de Cursos de 
Idiomas

15 pontos por semestre de curso (Limitado a 
60 pontos)

ATV 01413 Participação em grupo PET Atividades desenvolvidas com
bolsas PET

75 pontos por semestre 2 semestres

ATV 01415 Realização de disciplinas eletivas  e disciplinas 
optativas cursadas além das necessárias.

Disciplinas eletivas 45 pontos por disciplina 3 disciplinas

ATV 01420 Visitas  técnicas  não  previstas  em  programas  de
disciplinas do curso com acompanhamento de 
professor

Visita Técnica monitorada 15 pontos por visita 5 visitas

ATV 01419 Participação em Eventos Científicos (ouvinte) Participação em eventos 15 pontos por evento 5 eventos
Apresentação de trabalhos 30 pontos por trabalho

Tabela Atividades Complementares - Engenharia Civil
ANEXO I

150 pontos

ATV 01416 Participação em cursos dentro e fora da Ufes 
(cursos extracurriculares) com certificado
Inclusão dos cursos de idiomas, de informática e 
cursos de curta/média duração

ATV 01409 Apresentação    de    trabalhos    em    congressos 
científicos



Publicação de trabalhos  - Trabalho publicado em Congresso: 15 pontos
 - Artigo  completo  publicado  em  periódico 
indexado: 60 pontos                                                       
- Artigo completo publicado em periódico
não indexado: 30 pontos

ATV 01418 Apoio em eventos científicos da UFES Organização de Eventos 30 pontos por evento 5 eventos

ATV 01421 Participação  em  projetos  dentro  de  empresas 
juniores, CA e DA
Inclusão  da  participação  de  membros  
estudantis  em Órgãos    Colegiados    como    
Colegiado    de    Curso,
Departamento de Curso, Conselho 
Departamental.

Organização estudantil 45 pontos por semestre 150 horas

75 pontos

científicos
Inclusão de Publicação de artigos em Congressos e 
em Revistas (periódicos)


