
 
 
 
 
DE ACORDO COM PPC DO CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA PUC-SP (Currículo 2001) 
 

 

Regulamento das Atividades Supervisionadas 
 

O Curso de Relações Internacionais contempla a realização de atividades 

supervisionadas, inseridas na grade do Curso como disciplinas regulares e 

obrigatórias do 5º e 6º semestre. Todos os estudantes devem matricular-se 

normalmente nestas disciplinas. 

O MEC recomenda de maneira enfática a introdução de atividades complementares à 

sala de aula em cursos de graduação. 

Atividades realizadas fora de sala de aula são essenciais na formação do estudante, 

pois lhe conferem um perfil diferenciado durante sua trajetória na universidade, indo 

além das disciplinas presenciais. 

Como grande parte dos estudantes já realiza uma série de atividades, é necessário 

reconhecê-las formalmente no histórico escolar. 

Com a realização dessas disciplinas, espera-se que cada vez mais estudantes sejam 

estimulados a atuarem fora da sala de aula nas mais diversas atividades, tais como: 

projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, participação 

em eventos (como ouvinte ou palestrante), palestras, seminários, simpósios, 

congressos, conferências, escolas, oficinas, módulos temáticos, trabalhos 

comunitários, estágios e cursos de extensão relacionados à área de relações 

internacionais. 

  

Assim, as disciplinas de Atividades Supervisionadas no 5º e 6º semestres do Curso 

representam o acompanhamento e validação dessas atividades não-presenciais. Sua 

comprovação (por meio de certificados ou outros documentos comprobatórios) e sua 

adequação serão avaliadas pelo professor responsável. Vale ressaltar que: 

  

 as atividades devem corresponder a pelo menos 34 horas no semestre; 

 os estudantes serão avaliados pelos conceitos: satisfatório (SA) ou insatisfatório 

(IS); 

  

Os estudantes deverão entregar um relatório composto de 3 partes: 

  

1)  relatório descritivo: descrição de cada uma das atividades realizadas no semestre, 

com data, local, duração, entidade organizadora etc. 

 

2) certificados de cada uma das atividades realizadas (cópias - não entregar originais); 

 

3) relatório analítico: de 2 a 3 páginas, expondo uma reflexão pessoal sobre o 

significado e as perspectivas decorrentes das atividades realizadas nesse semestre, 

em que medida complementaram sua formação curricular e suas perspectivas 

profissionais. 


