
 
 

ANEXO AO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES  

 
Grupo I – Atividades Oferecidas pelo Centro Universitário Newton Paiva 

Ensino Atividades Pontuação 

1.1 
Atividade de monitoria em disciplinas do curso por, 
no mínimo, um semestre.  

Máximo 80 horas, 40 
horas por semestre  

1.2 
Participação em competições promovidas pelo NDE 
e coordenação de curso 

Sem limites de horas 

1.3 

Matrícula, em caráter de enriquecimento curricular, 
de disciplinas cursadas fora da grade curricular do 
aluno no Centro Universitário Newton Paiva, com 
aprovação. 

Máximo 80 horas 

Extensão Atividades Pontuação 

1.4 

Participação em atividades da semana da 
engenharia: cursos diversos, minicursos, 
treinamentos, oficinas, palestras, debates, mesas 
redondas, etc. 

Sem limites de horas 

1.5 
Visitas técnicas. Máximo 40 horas, 4 

horas por visita. 

1.6 
Lideranças (Líder e Vice-líder) de turma por no 
mínimo um semestre, mediante comprovação de 
presença em 75% das reuniões de coordenação. 

4 horas por semestre. 
Máximo 20 horas 

1.7 
Ações de voluntariado, que promovam a Cidadania, 
relações etino raciais e a Educação Ambiental. 

Máximo 80 horas 

1.8 
Representação em órgãos colegiados. 1 horas por semestre, 

Sem limites de horas 

1.9 
Participação em Núcleos por período não inferior a 
um semestre. 

50 horas por semestre, 
Sem limites de horas 

Pesquisa Atividades Pontuação 

1.10 

Iniciação Científica da Instituição, com comprovação 
mediante relatório de desempenho do professor 
orientador, responsável pela atividade, por no mínimo 
6 meses. 

50 horas por semestre, 
Sem limites de horas. 

1.11 
Outra atividade de pesquisa, comprovada por 
relatório circunstanciado assinado pelo professor 
orientador. 

Máximo 50 horas por 
semestre, Sem limites de 
horas. 

1.12 
Apresentação de trabalhos em eventos institucionais 4 horas por 

apresentação, Sem 
limites de horas. 

 
Grupo II – Atividades Externas oferecidas por outras Instituições. 
 

Ensino Atividades Pontuação 

2.1 

Participação em concursos/congressos/competições 
(apresentação de trabalhos e/ou projetos) relativos à 
sua área de formação. 

Horas comprovadas no 
certificado, máximo 40 
horas 

2.2 

Matrícula, em caráter de enriquecimento curricular, 
de disciplinas cursadas fora da grade em outras 
instituições de ensino, com aprovação e mínimo de 
75% de frequência. 

Máximo 40 horas 

2.3 Intercâmbio com outras instituições de ensino. Máximo 40 horas 



 
 

Extensão Atividades Pontuação 

2.4 

Cursos, palestras, conferências, seminários, 
congressos, simpósios, workshop, ciclo de debates, 
oficinas, mesas redondas, minicursos, treinamentos e 
visitação ou exposição em feiras.  
Observação: todas as atividades deverão contribuir 
para a formação profissional. 

Máximo 40 horas 

2.5 

Estágios ou empregos na área (exceto o estágio 
supervisionado), por no mínimo 120 horas, sendo 
considerada a seguinte proporção: para cada 100 
horas de estágio serão contabilizadas 10 horas.  

Até 40 Horas 

Pesquisa Atividades Pontuação 

2.6 
Apresentação de trabalhos científicos em eventos  4 horas por 

apresentação, máximo 40 
horas 

2.7 
Participação de seções públicas de defesa de 
dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado na 
instituição ou em outras IES. 

2 horas por defesa, 
máximo 40 horas  

2.8 
Publicação individual ou coletiva de produção 
científica – artigos, livros ou capítulos de livros, etc. 

Máximo 40 horas, 20 
horas por publicação 

 
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na presente data, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 

PUBLIQUES-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 

Coordenação Geral das Engenharias 
 


