MANUAL DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Curso de Engenharia Civil

São Joaquim da Barra – SP

1- FINALIDADE
1.1

Introdução
Este manual tem por finalidade orientar o acadêmico do Curso de Engenharia Civil da

Faculdade de São Joaquim da Barra para os procedimentos necessários para a realização das
atividades complementares.

1.2

Normas
Os alunos ingressantes do curso de Engenharia Civil, da Faculdade de São Joaquim da Barra

da Fundação Educacional de Ituverava deverão cumprir uma carga equivalente de 20 horas
semestrais de atividades complementares à grade curricular do curso. Estas atividades permitem o
desenvolvimento de habilidades e competências do aluno, inclusive aquelas adquiridas fora do
ambiente escolar e que estimulam a prática de estudos independentes e opcionais. Essas atividades
poderão ser cumpridas em qualquer momento ao longo dos cinco anos de formação do curso de
Engenharia Civil. Ao final do curso os alunos deverão cumprir e demonstrar um total de 200
(duzentas) horas referentes às atividades complementares.
Os alunos deverão preencher o formulário com as atividades cursadas ao longo dos cinco
anos do curso de Engenharia Civil e entregar ao coordenador do curso em data marcada em
calendário escolar.
São consideradas atividades complementares:
1. Trabalhos de iniciação científica e/ou pesquisas, devidamente registrados nos órgãos
competentes da FAJOB (1 hora para cada hora registrada de projeto concluído) com máximo de 50
horas
2. Disciplinas oferecidas pela FAJOB, mas que não pertençam a estrutura curricular do curso
Engenharia Civil. O número máximo de horas será de 35 horas.
3. Atividades Artísticas, Inovação, Empreendedorismo, Ética e Sustentabilidade Ambiental. (1 hora
para cada hora de atividade). O número máximo de 20 horas.
4. Participação em projetos e cursos de extensão de qualquer natureza. (1 hora para cada hora) O
número máximo de 20 horas;
5. Atuação como monitor de disciplina, (1 hora por cada hora de atuação como monitor); O número
máximo de 20 horas.

6. Apresentação de trabalhos em congressos ou seminários, desde que apresentado o certificado.
Cada trabalho corresponderá a 30 horas.
7. Atuação em órgãos colegiados da FAJOB. Cada semestre de participação corresponderá a 10
horas
8. Atuação na diretoria do Diretório Acadêmico da FAJOB. Cada semestre de participação
corresponderá a 10 horas.
9. Participação em Empresas Junior da FAJOB. Cada semestre de participação corresponderá a 20
horas;
10. Participação na organização de eventos científicos ou semanas de estudos da FAJOB. Cada
evento corresponderá a 20 horas.
11. Participação em semanas de estudos do curso de Engenharia Civil. Cada Semana corresponderá
a 20.

Apresentação das atividades
A apresentação das atividades complementares deverão ser feitas em formulário específico
(em anexo).
Além do formulário preenchido, os alunos deverão entregar os documentos originais
comprobatórios das atividades desenvolvidas, com suas respectivas cópias. Os documentos
originais serão devolvidos aos alunos após a verificação dos mesmos.

FICHA DE CONTROLE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CURSO: Engenharia Civil
NOME: _________________________________________________________
SEMESTRE:_________________

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE*

DATA DA
QTDE DE
EXECUÇÃO HORAS

ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL**

*Quando as atividades forem acompanhadas de certificados, apresentar uma cópia em anexo.
** Quando o responsável não for docente da Fundação Educacional , apresentar os dados
pessoais do responsável.

