
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - PROCEDIMENTOS

Curso: Engenharia Civil – Bacharelado [2102][2111]. Faculdade de Engenharias,
Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG).

Objetivo: Este documento trata da explicação dos procedimentos para a contabilização
das Atividades Complementares do Curso de Graduação em Engenharia Civil.

1. Ler o Regulamento de AC: O estudante deve fazer a leitura do Regulamento de
Atividades Complementares (AC) do curso, buscando entender os tipos de
atividades e ações que podem ser realizadas e as pontuações vinculadas a cada
uma. Deve-se sempre considerar o Regulamento de AC na última versão, constante
no site do curso.

2. Desenvolvimento das Atividades Complementares: Ao longo do anos em que o
estudante possui vínculo com o curso, espera-se que ele desenvolva uma série de
atividades complementares, em conformidade com o Regulamento de AC.

3. Quantificação da pontuação: O estudante deve quantificar todos os seus
certificados e comprovantes, em conformidade com o Regulamento de AC. Quando
tiver atingido a quantidade mínima de pontos exigida pelo Regulamento, o estudante
deve encaminhar todos os comprovantes e a tabela de pontuação preenchida para o
Presidente da Comissão de AC do curso.

4. Lançamento da situação de AC no histórico do estudante: Após a análise da
pontuação, o Presidente da Comissão de AC encaminhará o resultado para a
Coordenação de Curso. No caso, o Coordenador de Curso deverá lançar a situação
da Componente Curricular Não-disciplinar (CCND) de Atividades Complementares
no Histórico Escolar do estudante, via SISCAD.

Contatos:

Presidente da Comissão de Atividades Complementares do Curso de Engenharia Civil:
profª. Christiane Areias Trindade < christiane.trindade@ufms.br >.

Campo Grande, MS, 13 de abril de 2022

Att,

Prof. Arthur Santos Silva, Dr. Eng. Civil

Coordenador de Curso de Graduação em Engenharia Civil
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