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Regulamento das Atividades Complementares 
 

A regulamentação das atividades complementares do Curso de Relações 

Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo está de acordo com os parâmetros institucionais da PUC-SP e dos 

órgãos nacionais de acompanhamento do Ensino Superior. 

 

Da 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 120 horas, validadas conforme 

tabela de horas referente a cada atividade e apresentação de documentação 

comprobatória e certificada pela coordenação de curso. 

 Os(as) estudantes podem realizar Atividades Complementares desde o início 

de sua matrícula no curso de Relações Internacionais e no período em que 

estiver matriculado no curso;  

 As atividades complementares podem ser realizadas a qualquer momento, 

inclusive durante as férias escolares, desde que respeitados os procedimentos 

estabelecidos neste regulamento.  

 A tabela abaixo define a conversão das atividades em horas equivalentes. 

  

Da Comprovação 

 O(a) estudante deverá solicitar a validação das Atividades Complementares à 

Secretaria de Alunos (SAE), respeitando os prazos estipulados semestralmente 

no calendário, apresentando o formulário de atividades complementares 

preenchido e os certificados correspondentes às 120h. 

 O(a) estudante só poderá entrar com o pedido de validação quando completar 

as 120h de Atividades Complementares - pedidos de validação fragmentados 

não serão aceitos pela SAE e/ou pela Coordenação do Curso. Assim, é 

adequado que o estudante agrupe seus certificados e comprovantes ao longo 

da graduação, até completar 120h; 

 À Secretaria de Alunos caberá encaminhar o formulário das Atividades 

Complementares preenchido pelo(a) estudante, bem como os certificados 

correspondentes à Coordenação de Curso para validação. 

 

Da validação e responsabilidades 

 Ao final de cada semestre, haverá uma semana de plantões da Coordenação 

do Curso dedicado às dúvidas dos(as) estudantes sobre as atividades 

complementares cumpridas.  

 Caberá à Coordenação de Curso validar as Atividades Complementares dos 

estudantes, a partir dos certificados encaminhados pela SAE.  

 Uma vez validada a Atividade Complementar, caberá à SAE registrá-la 
conforme a tabela abaixo no histórico escolar do estudante e arquivar os 
comprovantes no prontuário respectivo.  
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TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES: atividades, comprovação e horas correspondentes 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES GERAIS EXIGÊNCIA HORAS 

Participação em congressos, simpósios e seminários sobre Relações Internacionais  CERTIFICADO  20 

Participação em palestras da área de relações internacionais e correlatas CERTIFICADO 10 

Publicação de artigo sobre relações internacionais em periódicos acadêmicos CÓPIA DA FONTE 40 

Publicação de texto sobre temas de relações internacionais em meio de comunicação  

(revistas eletrônicas e impressas, blogs, jornais etc.) 
CÓPIA DA FONTE 10 

Publicação de resumos em anais de eventos científicos CÓPIA DA FONTE 20 

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários e encontros de Iniciação Científica  CERTIFICADO 30 

Organização e execução de evento acadêmico CERTIFICADO 10 

Organização e execução de eventos culturais CERTIFICADO 10 

Participação em atividade vinculada a Núcleo de Pesquisa CERTIFICADO 20 

Participação em cursos extracurriculares, minicursos e atividades programadas CERTIFICADO 20 

Participação em atividades de extensão universitária (projetos comunitários, sociais etc.)  CERTIFICADO 20 

Participação em Modelos de Simulação outros que não da PUC-SP  CERTIFICADO 10 

Participação em Oficina CERTIFICADO 10 

Realização de Estágio 
CERTIFICADO PELA 
CENTRAL GERAL DE 
ESTÁGIOS DA PUC-SP 

30 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADAS À PUC-SP EXIGÊNCIA HORAS 

Organização do Projeto Cenários de Simulação da PUC-SP CERTIFICADO 20 

Participação no projeto Cenários de Simulação da PUC-SP  CERTIFICADO 20 

Participação semestral no Programa de Educação Tutorial de RI da PUC-SP CERTIFICADO 10 

Organização e Execução da Semana de Relações Internacionais da PUC-SP CERTIFICADO 20 

Organização e promoção de atividades de convivência comunitária na PUC-SP CERTIFICADO 10 

Realização de Iniciação Científica pela PUC-SP ou outras formas de pesquisa acadêmica vinculada à área de Relações 
Internacionais 

DECLARAÇÃO DO 
ORIENTADOR E CÓPIA 30 

Realização de Monitoria em disciplinas do curso de Relações Internacionais da PUC-SP 
DECLARAÇÃO DO 
PROFESSOR  10 

Participação semestral em grupo de estudo sob a coordenação de professor da PUC-SP 
DECLARAÇÃO DO 
PROFESSOR 10 

 


