
  

 
REQUERIMENTO ACADÊMICO III  

 

APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 

Aluno:______________________________________________________________ Data Solicitação:____/____/____ 

Telefones: ( ) _______________________ ( ) _______________________Protocolo:__________________ 

Situação Acadêmica: __________________________ Responsável pelo atendimento:_______________________ 
 

Curso: ARQUITETURA E URBANISMO 
 

Total de horas exigidas: 120horas. Deve-se contempl ar, ao menos, três modalidades distintas.  
 

O (a) aluno (a) abaixo assinado vem requerer o aproveitamento das Atividades Complementares, 

conforme comprovante(s) em anexo e descrição abaixo: 
 

CATEGORIA1–ENSINO A (Máximo  40horas) 
 

Equivalências 

 
() Estágio Extra Curricular 

() Monitoria 

() Disciplinas Cursadas em outros cursos de graduação ou IES (Exceto 

disciplina dispensada) 

() Viagens e visitas acadêmicas de até 4 horas 

() Viagens e visitas acadêmicas de até 8 horas 

 
80 horas equivale a 5 horas 

1 certificado semestral equivale a 30 horas 

10 horas de aula equivale 1hora11 

certificado equivale a 5 horas               

1 certificado equivale a 10 horas                  

  
CATEGORIA2–ENSINO B (Máximo 40horas) 

 
Equivalências 

 
() Cursos em área de Arquitetura, Urbanismo e Design de até 12horas (podem 

ser cursos básicos,informativos,cursos livres,cursos de aperfeiçoamento, 

extensão ou atualização) 

() Cursos em área de Arquitetura, Urbanismo e Design de 12 a 20 horas 

() Cursos em área de Arquitetura, Urbanismo e Design mais de 20 horas 

() Cursos de Língua Estrangeira 

() Participação em Jornadas, Simpósios, Seminários, Encontros e Congressos 

() Participação em Palestra 

 
 
1 certificado equivale a 5 horas 

 
 
1 certificado equivale a 15 horas 

1 certificado equivale a 30 horas 

120 horas/aula equivale a10horas 

1 participação equivale a5 horas 

1 participação equivale a5 horas 

 
CATEGORIA3–PESQUISA (Máximo 40horas) 

 
Equivalências 

   
() Projeto de Pesquisa – participação semestral como bolsista 

() Projeto de Pesquisa – participação semestral como voluntário 

() Publicação de trabalho em periódico não indexado ou emanais de eventos 

() Publicação de trabalho em periódico indexado 

() Apresentação oral de trabalho em evento 

() Apresentação de pôster em eventos 

() Organização de evento de pesquisa (Máximo  20 horas) 

  
1 projeto equivale a 30 horas 

1 projeto equivale a 30 horas 

1 publicação equivale a 5 horas 

1 projeto equivale a 30horas 

1 apresentação equivale a10horas 

1 apresentação equivale a10horas 

1 certificado equivale a 5 horas 
 
CATEGORIA4–EXTENSÃO (Máximo 40horas) 

 
Equivalências 

 
() Projeto de extensão–participação semestral como bolsista 

() Projeto de extensão – participação semestral como voluntário 

() Organização de evento de extensão (Máximo  20 horas) 

 
1 projeto semestral equivalea30horas 

1 projeto equivale a 30 horas 

1 certificado equivale a 5 horas 



 

 

 
CATEGORIA 5–REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL (Máximo 40hrs) 

 
Equivalências 

 
() Representação em Centro Acadêmico ou Diretório Estudantil (Válido apenas 

para atividades em entidade estudantil do Izabela Hendrix) 

() Representação em Organização de Classe 

 
1 mandato equivale a 15horas 

 
 
1 mandato equivale a 15horas 

 
CATEGORIA 6–Ação Social (Máximo 40horas) 

 
Equivalências 

 
() Participação como voluntário em ações sociais e Campanhas Institucionais 

(Válido apenas para ações não declaradas em Programas de bolsa da Instituição 

 
 
 

1 certificado equivale a5horas 

  
CATEGORIA 7 – Atividades Culturais e Esportivas (Máx imo 40hrs) 

 
Equivalências 

 
() Atuação em atividade artística/cultural () 

Atuação em atividade esportiva 

() Assistência em atividade artística/cultural (cinema, teatro, concertos..) 
 

() Participação em concurso 

() Premiação em concurso 

() Viagem sem supervisão com relatório relevante às questões do curso 

 
 
 

 
1 comprovante equivale a 10horas2 

comprovantes equivalem a 1hora2 

comprovantes equivalem a 5 horas 

1 certificado equivale a 10 horas     1 

certificado equivale a 20 horas      

1comprovante de viagem equivale a 5 horas 

 
CATEGORIA 8–Assinatura de periódicos (Máximo 40hrs)  

 
Equivalências 

 
() Assinatura de periódico não indexado no Qualis na área de arquitetura, 

urbanismo,design, patrimônio cultural, das artes e do meio ambiente. 

() Assinatura de periódico indexado no Qualis na área de arquitetura, 

urbanismo,design, patrimônio cultural, das artes e do meio ambiente.        

 () Aquisição de publicação na área de arquitetura, urbanismo,design, 

patrimônio cultural, das artes e do meio ambiente. 

 

 
1 assinatura anual equivale a 5 horas 

 
 
1 assinatura anual equivale a 10 horas 

 
 
2 comprovantes (nota fiscal) equivalem a 5 horas 



 

 

 

TOTAL DE HORAS ENTREGUES 
 

CATEGORIA:_________HORAS ENTREGUES:_________HORAS APROVEITADAS:_________ 
 

CATEGORIA:_________HORAS ENTREGUES:_________HORAS APROVEITADAS:_________ 
 
CATEGORIA:_________HORAS ENTREGUES:_________HORAS APROVEITADAS:_________ 
 

A entrega deste requerimento não implica na aceitaç ão automática das horas a serem computadas. Cabe ao  coordenador (a) 

do curso habilitar a disciplina Atividade Complemen tar. 

Ciente das informações e do Regulamento de Atividad e Complementar. 
 

_____________________________________________   

 
PARECER DO RESPONSÁVEL  

 
                () Deferido   () Indeferido 
 

Data ______/_____/______ 
 

Assinatura________________________________ 
 


