
 

 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL  

ESCOLA DE NEGÓCIOS  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – REGULAMENTO  

SEÇÃO I: Dos Objetivos  

Art. 1º - As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive aquelas 

adquiridas fora do ambiente acadêmico. Estas atividades incluem a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, e interdisciplinares, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

SEÇÃO II: Das Considerações Preliminares  

Art. 2º A Resolução Normativa n.º 01, de 18 de julho de 2002, da Câmara de Ensino de Graduação 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), dispõe sobre o 

estabelecimento das normas de que trata o presente documento.  

Art. 3º Consideram-se “Atividades Complementares” para os efeitos previstos pelas propostas 

curriculares dos cursos, aquelas que, guardando relação de conteúdo com atividades de cunho 

acadêmico e cultural, representem instrumentos válidos para o aprimoramento da formação 

básica e profissional do futuro bacharel.  

Art. 4º As Atividades Complementares são parte integrante dos currículos dos cursos da Escola 

de Negócios, estando a avaliação das demandas e registros das atividades sob a 

responsabilidade da Comissão Coordenadora de Curso (CCC) e a Secretaria.  

Art. 5º Durante o Curso, o estudante deverá integralizar por meio da realização de Atividades 

Complementares uma carga horária total de 120 horas.  

SEÇÃO III: Das Normas  

Art. 6º Serão consideradas como complementares as atividades que não fazem parte das 

atividades das disciplinas curriculares.  

§ Único – As atividades reconhecidas pela CCC estão em consonância com o Projeto Pedagógico 

do Curso e são reconhecidas pelo Colegiado Acadêmico da Escola de Negócios.  

Art. 7º Concorrem para a validação como Atividades Complementares as que forem 

desenvolvidas a partir da primeira matrícula do estudante na Escola de Negócios da PUCRS.  

§ Único – Em casos de estudantes oriundos de outros Cursos e Instituições, poderão ser 

validadas as atividades realizadas a partir de sua matrícula inicial no Curso ou na Instituição de 

origem de nível Superior, desde que, comprovadas através do histórico da Instituição de origem.  

SEÇÃO IV: Das Atividades Complementares  

Art. 8º As Atividades Complementares da Escola de Negócios estão divididas em 7 grupos: 

Eventos, Estágios Extracurriculares, Atividades Acadêmicas e Científicas, Cursos, Atividades de 

Voluntariado, Criação de Empresa e Participação na Organização de Atividades da Escola de 

Negócios, podendo o discente eleger um ou mais grupos para sua realização. Não há limite de 



horas a serem cumpridas em cada atividade, com exceção dos cursos online realizados em 

outras Instituições, conforme descrito abaixo.  

GRUPO 1 – EVENTOS - Congressos, Convenções, Seminários, Workshops, Oficinas, Simpósios, 

Mesas Redondas, Feiras, Palestras e Conferências.  

Comprovante: certificado contendo nome da atividade, nome do aluno, data, local, carga 

horária, responsável e assinatura.  

GRUPO 2 – ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES - Estágios extracurriculares realizados sob 

supervisão e intermediados pela PUCRS Carreiras ou por outras instituições intermediadoras 

(tais como CIEE, Estagiar, FDRH, etc.).  

Comprovante: declaração atualizada de vínculo, se estágio corrente, ou declaração de 

realização, caso já encerrado, emitido pela PUCRS Carreiras com carimbo e assinatura.  

GRUPO 3 – ATIVIDADES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS - Capítulo de livro, artigo científico 

(efetivamente publicado ou com aceite final de publicação em periódico especializado), 

atividades desenvolvidas em pesquisa de iniciação científica, participação em defesas de 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação e Especialização), Dissertação e Tese da PUCRS, 

visitas técnicas promovidas pela PUCRS, monitoria em disciplinas do curso e atividades 

relacionadas à criação de startup e geração de novos empreendimentos.  

Comprovante: capa e contracapa do capítulo ou do livro, artigo publicado no periódico ou 

documento que comprove o aceite final de publicação, anais com artigo publicado; 

declaração/atestado contendo nome da atividade, nome do aluno, data, local, carga horária, 

responsável, assinatura e carimbo da Unidade promotora.  

GRUPO 4 – CURSOS - Cursos presenciais e cursos online nas áreas de Administração, 

Contabilidade e Economia realizados na PUCRS ou em outras instituições. No caso de cursos 

online realizados na PUCRS a carga horária total será analisada pelo avaliador. Para as demais 

Instituições, o aluno poderá apresentar apenas um certificado de no máximo 20 horas.  

Comprovante: certificado contendo nome da atividade, nome do aluno, data, local, carga 

horária, responsável, assinatura e carimbo do organizador ou certificação digital.  

GRUPO 5 – ATIVIDADES DE VOLUNTARIADO - Participação efetiva em trabalho voluntário de 

caráter sóciocomunitário, realizado conforme a lei 9.608 de 18/02/1998 junto a entidades 

públicas de qualquer natureza, as instituições privadas sem fins lucrativos e as organizações não 

governamentais; prestação de serviços à Justiça Eleitoral.  

Comprovante: declaração/atestado contendo nome da atividade, nome do aluno, data, local, 

período, carga horária, responsável, assinatura e carimbo com CNPJ da entidade organizadora.  

GRUPO 6 – CRIAÇÃO DE EMPRESA - Criação de empresa de qualquer porte.  

Comprovante: Certificado Nacional de Pessoa Jurídica e Contrato Social contendo o nome do 

discente.  

GRUPO 7 – PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA DE NEGÓCIOS - 

Semana Acadêmica, Aula Inaugural, Recepção aos Calouros, Ligas de Negócios, Projetos de 

Gestão, Centro Acadêmico, Diretório Acadêmico, Projetos de Acolhida, Cursos de Extensão, etc.  

Comprovante: atestado com assinatura do professor responsável pelo projeto e carga horária.  



SEÇÃO V: Das Competências  

Art. 9º Compete ao COORDENADOR DO CURSO designar um professor que supervisione as 

Atividades Complementares, analisar e dar parecer sobre as questões não previstas neste 

Regulamento.  

Art. 10º Compete ao ALUNO: 1) cumprir efetivamente as Atividades Complementares nos 

termos deste Regulamento, cuja integralização e controle da carga horária é de sua inteira 

responsabilidade, e condição indispensável à colação de grau; 2) providenciar a documentação 

que comprove a sua participação em Atividades Complementares, contendo as informações 

solicitadas em cada tipo de atividade; 3) protocolar no Moodle da área específica de Atividades 

Complementares da ESCOLA DE NEGÓCIOS, em formulário próprio a documentação com os 

devidos comprovantes das atividades realizadas, apresentando original na secretaria da Escola 

de Negócios para validação. O encaminhamento das atividades deverá seguir cronograma 

semestral, estabelecido pela Coordenação das Atividades Complementares e pela Secretaria da 

ESCOLA DE NEGÓCIOS.  

SEÇÃO VI: Da forma de Registro das Atividades Complementares  

Art. 11º As Atividades Complementares serão fixadas em horas, que serão lançadas no histórico 

escolar do aluno no CODICRED correspondente.  

Seção VII: Das Disposições Gerais  

Art. 12º - Compete, em primeira instância, ao DECANATO e, em segunda, ao Colegiado da 

ESCOLA DE NEGÓCIOS/PUCRS resolver casos não previstos neste regulamento.  

Art. 13º - Este Regulamento entra em vigor a partir de 01 de agosto de 2019. 


