
 
 

 

 
 

 

DE ACORDO COM PPC DO CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA PUC-SP (Reforma Curricular - 2019) 

 

 

Regulamento das Atividades Complementares 

 
A regulamentação das atividades complementares do Curso de Relações Internacionais está de 

acordo com os parâmetros institucionais da PUC-SP e dos órgãos nacionais de acompanhamento 

do Ensino Superior. A responsabilidade pela recomendação e avaliação das atividades é da 

Coordenação do curso, consultado o Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

Definição 

 As atividades complementares do curso de Relações Internacionais têm a finalidade de enriquecer 

o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, tendo como foco sua formação social e 

profissional. É um componente curricular obrigatório para integralização da carga horária total do 

curso, com 250 horas, validadas conforme tabela de horas referente a cada atividade e apresentação 

de documentação comprobatória e certificada pela coordenação de curso. 

Os alunos podem realizar atividades complementares desde o primeiro semestre do curso de 

Relações Internacionais. 

As atividades complementares podem ser realizadas a qualquer momento, inclusive durante as 

férias previstas em calendários acadêmico, desde que respeitados os procedimentos estabelecidos 

neste regulamento. 

Comprovação 

O estudante deverá apresentar, ao final de sua Graduação, à Secretaria de Alunos (SAE) os 

certificados correspondentes às atividades complementares realizadas. À Secretaria de Alunos 

caberá encaminhar os certificados à Coordenação de Curso para validação das Atividades 

Complementares. 

Atividades e Pesos 

As AACC do curso de Relações Internacionais estão organizadas a partir de três categorias – 

Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo que a cada atividade também poderá ser atribuído pesos 1, 2  

ou 3 (conforme avaliação da coordenação) a depender do grau de autonomia e responsabilidade do 

aluno na realização da atividade. 

Para a atribuição do peso será observado o tipo de participação desempenhada pelo estudante na 

atividade realizada. Quando a participação do discente demandou algum tipo de produção deve-se 

atribuir peso 2 ou 3, a depender do que fora discriminado na documentação apresentada. 



 
 

 

 

 

CATEGORIAS ATIVIDADES HORAS 

Ensino  Monitorias 40hs 

Visitas monitoradas 10hs 

Disciplinas/atividades acadêmicas cursadas sem aproveitamento na 

PUC-SP ou em outra IES, 

Horas registradas 

no certificado 

Cursos extracurriculares diversos 20-40hs 

Cursos de proficiência em línguas (que não Língua Inglesa) 60hs 

Pesquisa  Iniciação científica 80 horas 

Eventos científicos diversos (congressos, seminários, encontros, 

conferências, palestras) 

10hs por atividade 

do evento 

Publicações variadas (anais de eventos, periódicos e textos de 

gêneros não acadêmicos em revistas, jornais, livros e meios 

eletrônicos) 

20hs por 

publicação 

Extensão  Intercâmbios (Programa de Intercâmbio institucional internacional 

ou nacional) – somente peso 1 

60h por semestre 

acadêmico 

Estágios (Estágio não obrigatório; estágio em atividades profissionais 

com aderência ao campo de conhecimento do curso; estágio 

extracurricular) – somente peso 1 

40h por semestre 

acadêmico 

Arte e Cultura (Atividades artísticas e culturais diversas 

orientadas/recomendadas por docentes/coordenação do curso 

(música, cinema, teatro, exposições etc). 

10hs por atividade 

artística/cultural 

Representação discente (Representação discente em Órgãos 

Colegiados/agremiações estudantis; representação da PUC-SP em 

eventos esportivos oficiais; participação em competição esportiva; 

participação em eventos políticos). 

20hs por semestre 

acadêmico 

Voluntariado (Projetos e programas de pesquisa voluntários; 

atividades voluntárias ou projetos sociais; participação voluntária; 

serviços à comunidade; trabalho voluntário; voluntariado em 

atividades de caráter humanitário e social; voluntariado em projetos 

da PUC-SP ou de parceiros). 

40 - 60hs 

 


