ATIVIDADES COMPLEMENTARES- ACs - 220Horas
GRUPO I - ENSINO
Descrição

Atividade
Monitoria
reconhecida pela
Instituição com
bolsa

Pontos

Um semestre de exercício de monitoria, com
20 a 40
dedicação semanal de 5 a 10 horas para o aluno
pontos
e com apresentação de resultados parciais e/ou (máximo de
finais em forma de relatório avaliado pelo 60 pontos)
professor solicitante da monitoria da disciplina.

20 a 40
Um semestre de exercício de monitoria, com
pontos
Monitoria voluntária dedicação semanal de 5 a 10 horas para o aluno
(máximo
de
reconhecida pela e com apresentação de resultados parciais e/ou
60 pontos)
Coordenação
finais em forma de relatório ou de trabalho
apresentado em evento científico.
Documentação Necessária: Relatório aprovado pelo professor solicitante e
certificado de validação de carga horaria.

GRUPO II - PESQUISA
Atividade
Iniciação Científica
com bolsa

Descrição

Pontos

20 a 40
Um semestre de exercício de monitoria, com
pontos
dedicação semanal de 20 horas e com
apresentação de resultados parciais e/ou finais (máximo de
90 pontos)
avaliado pelo núcleo de pesquisas.

Documentação Necessária: Relatório aprovado pelo NP, certificado de validação de
carga horaria, e/ou certificado de evento científico.
Iniciação Científica
voluntária

20 a 40
Um semestre de exercício de monitoria, com
pontos
dedicação semanal de 10 a 20 horas e com (máximo de
apresentação de resultados parciais e/ou finais.
90 pontos)

Documentação Necessária: Relatório aprovado pelo NP, certificado de validação de
carga horaria, e/ou certificado de evento científico.
Participação em
Eventos
Internacionais:
Como autor e
apresentador

Participação
em
eventos
internacionais
diretamente
relacionados
às
atividades 30 pontos
acadêmicas e profissionais da área de Arquitetura (máximo de
e Urbanismo ou áreas afins com apresentação de 60 pontos)
trabalho e publicação nos anais do evento.

Documentação Necessária: Relatório e documentação de inscrição no evento, fotos,
banners folder´s, publicação em anais do evento e/ou certificado de participação no
evento internacional.

Participação em
eventos
Internacionais
(ouvinte)

Participação
em
eventos
internacionais
5 pontos
diretamente
relacionados
às
atividades
acadêmicas e profissionais da área de Arquitetura (máximo de
15 pontos)
e Urbanismo ou áreas afins como ouvinte.

Documentação Necessária: Relatório e documentação de inscrição no evento, fotos,
comprobatórias, banners folder´s, e/ou certificado de participação no evento
internacional.
Participação em
eventos Nacionais:
como autor e
apresentador

Participação em eventos nacionais diretamente
relacionados às atividades acadêmicas e 15 pontos
profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo (máximo de
e áreas afins, com apresentação de trabalho e 45 pontos)
publicação nos anais do evento.

Documentação Necessária: Relatório e documentação de inscrição no evento, fotos,
banners folder´s, publicação em anais do evento e/ou certificado de participação no
evento nacional;
Participação da equipe de organização de
07 a 15
eventos Nacionais, voltados para os estudantes
pontos
diretamente
relacionados
às
atividades (máximo de
acadêmicas e profissionais da área de Arquitetura 45 pontos)
e Urbanismo ou áreas afins.
Documentação Necessária: Relatório e documentação comprobatória de
organizador, inscrição no evento, fotos, banners folder´s, publicação em anais do
evento e/ou certificado de participação no evento nacional;
Participação em
eventos Nacionais
Como organizador

Participação em eventos nacionais diretamente
relacionados às atividades acadêmicas e 10 pontos
profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo (máximo de
e áreas afins, com co-autoria de trabalho 30 pontos)
apresentado.
Documentação Necessária: Relatório e documentação comprobatória de co-autor,
inscrição no evento, fotos, banners folder´s, publicação em anais do evento e/ou
certificado de participação no evento nacional;
Participação em
eventos Nacionais
como co-autor

Participação
em
eventos
internacionais
5 pontos
diretamente
relacionados
às
atividades (máximo de
acadêmicas e profissionais da área de Arquitetura 10 pontos)
e Urbanismo e áreas afins.
Documentação Necessária: Relatório e documentação comprobatória como ouvinte,
inscrição no evento, fotos, banners folder´s, e/ou certificado de participação no evento
nacional;
Participação em
eventos Nacionais
(ouvinte)

Participação em
eventos
Locais/Regionais
(autor e
apresentador)

Participação
em
eventos
locais/regionais
diretamente
relacionados
às
atividades 20 pontos
acadêmicas e profissionais da área de Arquitetura (máximo de
e Urbanismo e áreas afins, com apresentação de 60 pontos)
trabalho e publicação nos anais do evento.

Documentação Necessária: Relatório e documentação de inscrição no evento, fotos,
banners folder´s, publicação em anais do evento do trabalho apresentado e/ou
certificado de participação em eventos Locais /Regionais;

Participação na equipe de organização de
05 a 10
eventos
Locais/Regionais
diretamente
pontos
relacionados às atividades acadêmicas e (máximo de
profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo 30 pontos)
ou áreas afins,
Documentação Necessária: Relatório e documentação comprobatória de
organizador, inscrição no evento, fotos, banners folder´s, e/ou certificado de
participação em eventos Locais /Regionais;
Participação em
eventos
Locais/Regionais
como organizador

Participação em eventos Locais/Regionais
diretamente
relacionados
às
atividades 10 pontos
acadêmicas e profissionais da área de (máximo de
Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo ou áreas 40 pontos)
afins, com co-autoria de trabalho apresentado e
publicações nos anais.
Documentação Necessária: Relatório e documentação comprobatória de co-autor,
inscrição no evento, fotos, banners folder´s, publicação em anais do evento do
trabalho apresentado e/ou certificado de participação em eventos Locais/Regionais;
Participação em
eventos
Locais/Regionais
(co-autor)

Participação em eventos Locais/Regionais
5 pontos
(ouvinte): Participação em eventos diretamente
(máximo
de
relacionados às atividades acadêmicas e
profissionais da área de Arquitetura, Urbanismo e 20 pontos)
Paisagismo ou áreas afins.
Documentação Necessária: Relatório e documentação comprobatória como ouvinte,
inscrição no evento, fotos, banners folder´s, e/ou certificado de participação em
eventos Locais/Regionais;
Publicações em anais e congressos e similares,
Publicação em anais diretamente
7 pontos
relacionados
às
atividades
acadêmicas e profissionais da área de Arquitetura (máximo de
de eventos
e Urbanismo e Paisagismo ou áreas afins.
nacionais
35 pontos)
Participação em
eventos
Locais/Regionais
(ouvinte)

Documentação Necessária: Relatório e documentação comprobatória como ouvinte,
inscrição no evento, fotos, banners folder´s, e/ou certificado de participação em
Publicações em anais de congressos e similares,
Publicações em
5 pontos
diretamente
relacionados
às
atividades
anais de eventos acadêmicas e profissionais da área de Arquitetura (máximo de
locais /ou Regionais e Urbanismo e Paisagismo ou áreas afins.
35 pontos)
Documentação Necessária: Documentação comprobatória da publicação, copia do
periódico, dos anais, certificado de publicação nos anais dos eventos, congressos ou
similares,
Locais/Regionais;
Publicação
em
periódicos
especializados 15 pontos
Publicação
em
comprovados com a apresentação de documento (máximo de
Periódico Local
pertinente (declaração, cópia de periódicos, etc.).
45 pontos)
Documentação Necessária: Documentação comprobatória da publicação, copia do
periódico, dos anais, certificado de publicação nos anais dos eventos, congressos ou
similares,
Local;
Publicação
em
Publicação
em
periódicos
especializados 20 pontos
comprovados
com
a
apresentação
de documento (máximo de
Periódicos
pertinente (declaração, cópia de periódicos, etc.).
Nacionais
60 pontos)
Documentação Necessária: Documentação comprobatória da publicação, copia do
periódico, dos anais, certificado de publicação nos anais dos eventos, congressos ou

GRUPO III – EXTENSÃO:
Atividade

Descrição

Pontos

Um semestre de participação em Projeto de
15 a 30
Projeto de Extensão Extensão, com dedicação semanal de 12 a 20
pontos
horas
e
com
apresentação
de
resultados
parciais
Com bolsa
(máximo de
e/ou finais. através de relatório e/ou em evento 90 pontos)
científico.
Documentação Necessária: Documentação comprobatória do projeto de extensão,
folha de presença do período de execução do projeto, abonada pelo coordenador do
mesmo, relatório circunstanciado de resultados aprovado pelo coordenador,
certificado de validação de carga horaria, e/ou certificado do projeto de extensão.
10 a 30
Um semestre de participação em Projeto de
Projeto de Extensão Extensão com dedicação semanal de 6 a 12
pontos
Voluntário
(máximo
de
horas e com apresentação de resultados parciais
90 pontos)
e/ou finais. e/ou em evento científico.
Documentação Necessária: Documentação comprobatória do projeto de extensão,
folha de presença do período de execução do projeto, abonada pelo coordenador do
mesmo, relatório circunstanciado de resultados aprovado pelo coordenador, certificado
de validação de carga horaria, e/ou certificado do projeto de extensão ou em evento
científico.
Participação como: Representante Estudantil no 5 pontos p/
Colegiado
do
Curso,
nas
Plenárias
reunião
Departamentais, Conselhos de Centro, Centro (máximo de
Acadêmico, (CAUU) Associação de Classe 10 pontos)
Estudantil ou nos Colegiados Superiores.
Documentação Necessária: Documentação comprobatória de participação em
reuniões, plenárias, folha de presença do período de participação abonada pela
coordenação, relatórios específicos a cada participação, fotos de participação em
eventos ou promoção destes, certificado com validação de carga horaria.
Representação
Estudantil no
Colegiado

Viagens de estudos na área de Arquitetura, 20 pontos
Urbanismo, Paisagismo e afins, que resultem em (máximo de
aprendizado
complementar
aos
preceitos 60 pontos)
curriculares.
Documentação Necessária: Prova de inscrição, relatório com fotos e descrição do
aproveitamento e conteúdo da temática em estudo, folha de presença e relatório
abonados pelo professor promotor.
Viagem de estudo
Nacional ou
Internacional

Viagens de estudos na área de Arquitetura, 10 pontos
Urbanismo, paisagismo ou afins, que resultem (máximo de
em aprendizado complementar aos preceitos 50 pontos)
curriculares.
Documentação Necessária: Prova de inscrição, relatório com fotos e descrição do
aproveitamento e conteúdo da temática em estudo, folha de presença e relatório
abonados pelo professor promotor.
Viagem de estudo
Regional ou Local

Visitas Técnicas

Visitas técnicas na área de Arquitetura,
5 pontos
Urbanismo, paisagismo e afins, que resultem em (máximo de
aprendizado
complementar
aos
preceitos 45 pontos)
curriculares.

Documentação Necessária: Relatório com fotos e descrição do aproveitamento e
conteúdo da temática em estudo, folha de presença e relatório abonados pelo
professor promotor.

Participação, na condição de ministrante, em
10 pontos
curso promovido por instituição de ensino ou
para cada 16
profissional reconhecida pelo UNIFLU. O
Cursos de Extensão conteúdo do referido curso deverá estar
horas de
(Ministrante)
curso
relacionado à profissão de arquiteto e urbanista,
ter uma carga horária mínima de 40 horas, estar (máximo de
sob a coordenação de um professor e 40 pontos)
devidamente documentado.
Documentação Necessária: Ementa do curso, aprovação pela Supervisão do Núcleo
Especifico de área de estudo, programa de disciplina com carga horaria dia/letivo,
relatório de aprovação da proposta, abonado pelo Núcleo de Supervisão pertinente.
Palestras, fóruns,
oficinas, seminários, Participação em palestras sobre conteúdo
relacionado à profissão de arquiteto e urbanista e
semanas
acadêmicas e afins áreas correlatas, na condição de ouvinte.

5 ponto por
palestra
(máximo de
30 pontos)

Documentação Necessária: Relatório e documentação comprobatória de inscrição
como ouvinte, fotos, banners folder´s, do evento e/ou certificado de participação nos
mesmos;
Participação em
Concurso
Local/Regional

Participação em concurso Local/Regional
diretamente
relacionado
às
atividades
acadêmicas e profissionais em AU e áreas afins.

5 pontos
(máximo de
30 pontos)

Documentação Necessária: Documentação comprobatória da inscrição no concurso,
apresentação do projeto ao colegiado de docentes, acompanhamento com orientação
de um professor a sua escolha, relatório circunstanciado do resultados emitido pelo
orientador.
Participação em concurso Nacional diretamente
Participação em
Concurso Nacional relacionado às atividades acadêmicas e
profissionais em AU e áreas afins.

10 pontos
(máximo de
20 pontos)

Documentação Necessária: Documentação comprobatória da inscrição no concurso,
apresentação do projeto ao colegiado de docentes, acompanhamento com orientação
de um professor a sua escolha, relatório circunstanciado do resultados emitido pelo
orientador.
Participação em
Concurso
Internacional

Participação
em
concurso
Internacional
diretamente
relacionado
às
atividades
acadêmicas e profissionais em AU e áreas afins.

20 pontos
(máximo de
60 pontos)

Documentação Necessária: Documentação comprobatória da inscrição no concurso,
apresentação do projeto ao colegiado de docentes, acompanhamento com orientação
de um professor a sua escolha, relatório circunstanciado do resultados emitido pelo
orientador.

1º, 2º ou 3º lugar, como autor ou co-autor, em
30 pontos
concurso Local/Regional diretamente relacionado (máximo de
às atividades acadêmicas e profissionais em AU 90 pontos)
e áreas afins.
Documentação Necessária: Documentação comprobatória da inscrição no concurso,
apresentação do projeto ao colegiado de docentes, acompanhamento com orientação
de um professor a sua escolha, relatório circunstanciado dos resultados, emitido pelo
orientador, cerificado da premiação.
Premiação em
Concurso
Local/Regional

1º, 2º ou 3º lugar, como autor ou co-autor, em
40 pontos
Premiação em
concurso Nacional diretamente relacionado às (máximo de
Concurso Nacional atividades acadêmicas e profissionais em AU e
80 pontos)
áreas afins.
Documentação Necessária: Documentação comprobatória da inscrição no concurso,
apresentação do projeto ao colegiado de docentes, acompanhamento com orientação
de um professor a sua escolha, relatório circunstanciado dos resultados, emitido pelo
orientador, cerificado da premiação.
Participação em evento anual da CAU/UNIFLU
5 pontos
(Semana Bauhaus) na condição de ouvinte das
palestras e participante de oficinas devidamente (máximo de
comprovado por instrumento definido pelo 40 pontos)
colegiado do Curso.
Documentação Necessária: Documentação comprobatória da inscrição na semana
Bauhaus, folha de presença das palestras e oficinas, copia do artigo e cerificado de
participação.
Participação na
Semana Bauhaus
(Palestras, Oficinas
e artigos)

Participação na
Semana Bauhaus
(Apresentação de
Trabalhos)

Participação em evento anual da CAU (Semana
Bauhaus) na condição de expositor de trabalho,
devidamente validado pelo coordenador do
curso.

10 pontos
(máximo de
40 pontos)

Documentação Necessária: Comprovação da escolha do projeto para participação
pelo colegiado e coordenação, documentação comprobatória da inscrição do projeto
na semana Bauhaus, cerificado de participação.
Participação na
Semana Bauhaus
(organização e
montagem)

Participação em evento anual da CAU (Semana
Bauhaus) na condição de organizador e
participante
da
equipe
de
montagem,
voluntariamente.

10 pontos
(máximo de
40 pontos)

Documentação Necessária: documente de convocação para comissão organizadora
cerificado de participação emitido pela coordenação.
Participação em evento anual da IES (Semana Carga horaria
Participação na
Semana acadêmica acadêmica ) na condição de ouvinte das estabelecida
palestras e participante de oficinas devidamente
da IES
pela IES
comprovado por instrumento definido pela IES.
Documentação Necessária: Documento de presença Emitido pela IES

Ação voluntaria de
cunho social

Trabalho de ação social em comunidades,
acompanhado por professor, desenvolvendo
atividades projetuais de extensão, palestras,
correlatas com o ambiente da arquitetura e
urbanismo e paisagismo, meio ambiente,
ecologia,
sustentabilidade,
acessibilidade,

4 pontos (
máximo de
40 pontos)

conforto ambiental e afins.
Documentação Necessária: Documentação comprobatória do projeto de extensão na
comunidade envolvida, devidamente autorizado pela coordenação, Termo de proposta
da ação, assinado pelo representante da comunidade, coordenação e núcleo
envolvido, relatório circunstanciado dos resultados, abonado por professor da área
pertinente, certificado de validação de carga horaria.
Participação em
Livros, peças de
Participação ou presença ativa em atividades
teatro Filmes
exposições de arte artísticas e culturais, pertinentes à arquitetura,
em geral, eventos urbanismo e paisagismo e afins.
artísticos e culturais.

5 pontos
Máximo de
15 pontos

Documentação Necessária: Relatório com fotos no evento, apresentação de folder´s
ou cartazes e descrição do aproveitamento e conteúdo, declaração de participação
pelo promotor do evento.
Cursos de extensão universitária Cursos, que
interajam, com o aprofundamento, capacitação e
Cursos extensão
aperfeiçoamento do discente em todas as áreas
públicos ou privados de estudo pertinentes a formação do futuro Carga horaria
com certificação e arquiteto e urbanista de acordo com as cargas
reconhecidos pelo horarias praticadas e credibilidade no mercado, certificada
mercado.
que resultem em aperfeiçoamento, capacitação,
e aprendizado complementar, inerente aos
preceitos curriculares do curso.
Documentação Necessária: Apresentação de folder´s ou cartazes com descrição do
curso e carga horaria e certificação de conclusão.
Programa Ciência
sem fronteiras;

Através de programa ou convênio institucional,
pertinentes

aos

campos

da

arquitetura,

Carga
certificada

urbanismo e paisagismo e afins.
Documentação Necessária: Apresentação de Convenio entre IES, com descrição do
programa e carga horaria, relatório, fotos e certificação de conclusão.
Visitas a escritório
de AUP, instituições
pertinentes (IAB,

Relatório

com

ANFEA, CAU, e

proprietário

e

outros, a fim de

profissional;

conhecer suas

Participação em reunião e eventos

rotinas e práticas

entrevista,
do

ambiente

fotos

com

o

institucional

e

5 pontos
Máximo de
15 pontos

