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Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
FACULDADE DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS

 
NORMA GERAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

CURSO DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS DA PUCRS 
 

                        A D E Q U A Ç Ã O 
 
 
 

O Diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas (FACA) da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, e tendo presente a prévia aprovação pelo Colegiado da Faculdade de 
Ciências Aeronáuticas em sessão de  14/03/2017 (Ata nº 02/2017). 
 
 

 
 

RESOLVE 
 
 
Estabelecer disposição de adequação sobre a Norma Geral das Atividades 

Complementares, do Curso de Graduação em Ciências Aeronáuticas, currículos  
4/710, 4/711 e subsequentes, constituída do sub-parágrafo único ao parágrafo 14 do 
artigo 12. 

 
 
 
 
 
 
 
                                         Porto Alegre,  14 de março de 2017. 

 
 
 
 

                                               Prof. Dr. Elones Fernando Ribeiro 
 

                                              Diretor 
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Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
FACULDADE DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS

 
NORMA GERAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

CURSO DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS DA PUCRS 
 
Define os critérios e disciplina o processo 
para encaminhamento, contabilização e 
cadastro das Atividades Complementares.  

 
 
CAPÍTULO  I – DOS OBJETIVOS 
 
Art 1º  As atividades complementares têm como objetivo incentivar o aluno a 
participar de  experiências diversificadas que contribuam para a sua formação 
humana e profissional. 
 
Art 2º Caberá às Atividades Complementares a aproximação do curso com a 
realidade aeronáutica, tendo em vista as constantes evoluções e inovações e/ou 
transformações tecnológicas/econômicas ou regulamentares ocorridas na aviação civil. 
 
CAPÍTULO  II – DO PROCESSO 
 
Art 3º Consideram-se “Atividades Complementares” todas as atividades que, embora  
não fazendo parte das atividades curriculares do curso, possuem componentes  que 
oportunizem experiências fora do âmbito da sala de aula, que agreguem  formação e  
que possuam   componentes enriquecedores e complementadores ao futuro Bacharel 
em Ciências Aeronáuticas. 
 

§ 1º:  A participação em  Ações Comunitárias - desde que promovidas pela Pró 
Reitoria de extensão da PUCRS - podem ser integralizadas como Atividades 
Complementares, limitado  ao máximo de 30 horas integralizáveis.  

 
§ 2º -  Outras atividades  - a exemplo de  horas práticas de voo, na condição 
de PLA-A e de PLA-H - também poderão ser aceitas como Atividades 
Complementares, desde que formalmente requeridas pelos alunos e julgadas 
como procedentes pela  Comissão de Atividades Complementares. 
 
§ 3º - Atividades desenvolvidas com aproveitamento por ingressantes no CCA 
por processo extravestibular também poderão ser aceitas como Atividades 
Complementares, desde que formalmente encaminhadas pelos requerentes e 
julgadas como procedentes pela Coordenação do Curso. 

 
Art 4º Durante o Curso, o aluno deverá integralizar uma carga horária total de 105 
(cento e cinco) horas/aula  com a realização de Atividades Complementares. 
 
Art 5º As Atividades Complementares previstas –na  presente  Norma Geral serão 
apreciadas pelos  coordenadores dos Departamentos de Treinamento de Voo e  do 
Departamento das  Disciplinas  Gerais e Gerenciais, de acordo com a natureza das 
mesmas, cabendo, em caso de dúvida, em última instância, a participação  do 
Coordenador do Curso. 
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Art 6º Todas as atividades consideradas como complementares, obrigatoriamente 
comprovadas, deverão ser requeridas pelo aluno através de  requerimentos próprios 
constantes desta Norma Geral. 
 - Requerimento ACAER, para as Atividades Complementares Aeronáuticas,      
   relacionadas com o  Departamento  de Treinamento de Voo. 
 - Requerimento ACAC, para as Atividades Complementares Acadêmicas e de  
   Ação Comunitária. 
 - Requerimento DE, para Atividades Extracurriculares.  
Os documentos de comprovação deverão ser originais, legíveis e terão de explicitar 
claramente a carga horária realizada pelo aluno bem como o tipo de atividade 
realizada pelo mesmo, reservando-se aos Coordenadores dos Departamentos 
envolvidos o direito de não aceitá-los no caso de falta de dados comprobatórios e de  
fidedignidade. 
 

Parágrafo Único.  Exceção é feita quando se trata de Ingresso 
Extravestibular, situação em que a análise, o julgamento, a avaliação e a 
validação de atividades já realizadas são feitas como parte do Processo de 
Ingresso do aluno, fundamentada no Histórico Escolar e nos conteúdos 
programáticos do curso de origem apresentados. 

 
Art 7º A análise, o julgamento e a validação do nº de horas de cada atividade 
realizada  ficarão sob a responsabilidade dos Coordenadores dos Departamentos 
envolvidos, de acordo com a natureza das mesmas, através de uma sistemática 
operacional de formulários padronizados  para cada caso. 
 

Parágrafo Único.  A integralização no sistema de controle da Coordenaria de 
Registro Acadêmico das horas de Atividades Complementares deferidas ficará 
sob a responsabilidade do Coordenador de Departamento para isso designado. 

 
Art 8º Recomenda-se que a entrega da documentação comprobatória das Atividades 
Complementares realizadas deva ser feita logo após a realização das mesmas.  
Tão logo recebidas e se aprovadas pelo Coordenador do Departamento envolvido será 
procedida a correspondente integralização das mesmas em termos de atribuição de 
carga horária homologada.  

 
Art. 9º As atividades Complementares devem ser realizadas durante o período em 
que o aluno estiver regularmente matriculado no Curso de graduação, exceção das 
horas de voo “práticas” dos PLA-A e PLA-H. Ficará a critério dos Coordenadores dos 
Departamentos envolvidos ou do Coordenador do Curso avaliar atividades 
complementares realizadas durante o período em que a matrícula estiver trancada. 
Todavia, para que seja  integralizado qualquer crédito é necessário que o aluno esteja 
regularmente matriculado na PUCRS. 
 

Parágrafo Único.  Exceção é feita quando se trata de Ingresso Extravestibular, 
situação em que a análise, o julgamento a avaliação e a validação de atividades 
já realizadas são feitas como parte do Processo de Ingresso do aluno, 
fundamentada no Histórico Escolar e nos conteúdos programáticos do curso de 
origem apresentados. 
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Art. 10. Em primeira instância compete à Coordenação do Departamento envolvido 
resolver as questões não previstas na presente Norma, entrando em contato com os 
setores competentes, visando o aproveitamento curricular das atividades 
complementares cumpridas pelos acadêmicos. 
 

Parágrafo Único.  Situações excepcionais e aspectos omissos na presente 
Norma serão apreciados em última instância pelo Coordenador do Curso. 

 

CAPÍTULO III -  DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Art. 11. As atividades complementares, bem como o número de horas 
computáveis encontram-se consolidadas nos ANEXOS I, II e III, estando 
subdivididas em: 

● Atividades Complementares Aeronáuticas 
● Atividades Complementares Acadêmicas e de Ações Comunitárias 

 
Art 12.  ATIVIDADES COMPLEMENTARES  AERONÁUTICAS 

 

§ 1º - O sumário das Atividades Complementares Aeronáuticas com os seus 
respectivos limites de horas integralizáveis é apresentado no Anexo I desta 
Norma. 

 
§ 2º - O sumário dos requisitos de Equivalência, de Promotor, de Custos  e de 
Avaliador das Atividades  Complementares Aeronáuticas é apresentado no 
Anexo II desta Norma. 

 
§ 3º -  Computer Based Training (CBT’s)  de aeronaves. 

 
        São treinamentos baseados em computadores relativos à instrução de solo 

( Ground  School ) de aeronaves, além dos CBT’s obrigatórios do CCA.  
Atestam o interesse e investimento na aquisição de conhecimentos, valorizando 
a iniciativa e o auto-aprendizado, familiarizando o aluno com a principal 
metodologia de ensino adotada no meio aeronáutico. As atividades devem ser 
realizadas em CBT’s indicados pelo Departamento de Treinamento de Voo e 
atestadas através de aprovação em Prova  de Equipamento  com  grau mínimo 
igual a sete (7,0). Serão integralizadas na razão de 50% das horas realizadas 
por tipo de CBT, limitadas em 20 horas. 

 
§ 4º -  Estágios  não obrigatórios 

 
Os estágios não obrigatórios, realizados por iniciativa do aluno, qualificam a 
formação, demonstrando inserção do aluno no mercado de trabalho. Implicam 
na aplicação de conhecimentos à realidade prática, exigindo supervisão local e 
elaboração de relatórios periódicos e de finais de estágio por parte do 
estagiário. 
 
Os estágios não-obrigatórios, para serem validados como Atividade 
Complementar, devem ser realizados de acordo com  lei federal  específica (Lei 
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de Estágios) e de acordo com as normas sobre estágios previstas pelo  Setor  
de Estágios  da PUCRS”.  
Nos relatórios de estágios deverão constar, obrigatoriamente, o n° total de 
horas cumpridas pelo estagiário.  
O relatório de Avaliação do Estágio  da Empresa/Instituição concedente deverá 
ser assinado  pelo gestor credenciado da Empresa/Instituição concedente onde 
o estágio foi realizado.  Serão consideradas como 01 hora (uma hora) a ser 
integralizada, cada 05 horas (cinco horas)  de estágio, limitado ao máximo  de 
60 horas  (sessenta horas) integralizáveis. 

 
§ 5º -  Estudos dirigidos em atividades  de natureza aeronáutica 
 
São estudos realizados além do que é exigido pelas disciplinas e atividades 

formativas do CCA. Qualificam a formação, demonstrando interesse do(s) 
aluno(s) no aprimoramento de conhecimentos. Realizados por 
iniciativa/necessidade do(s) aluno(s), implicando na existência de orientação 
especializada de um professor da PUCRS e de apresentação de relatório final 
reconhecido como válido e assinado pelo professor orientador. Será 
integralizada uma  hora de  Atividade Complementar para cada 5h (cinco 
horas) de Estudo Dirigido diferente, limitados ao máximo de 60 h de 
integralização. 

 
§ 6º  -  Horas de voo espontâneas em avião/helicóptero/planador e  
            como instrutor de voo 

 
São horas de voo além daquelas necessárias para o CCA, com  custos 

assumidos pelo aluno, as quais atestam o interesse e investimento na carreira 
de piloto, viabilizando uma melhoria da performance e proficiência de voo. As 
horas de voo espontâneas devem ser realizadas em escolas de aviação de 
reconhecida proficiência e, preferencialmente, em escolas recomendadas pela 
Coordenação do Departamento de Treinamento de Voo da FACA.  

 
Subparágrafo Único - Horas de voo realizadas em outras entidades ou 
em aeronaves particulares, a critério da Supervisão do Departamento de 
Treinamento de Voo, poderão ser consideradas como Atividade 
Complementar. 
A comprovação do nº de horas realizadas será feita através da 
apresentação da Caderneta Individual de Voo (CIV), devidamente 
registrada e assinada pelo operador da aeronave. 
Serão consideradas como hora a ser integralizada cada 2h (duas horas) 
de voo realizada pelo aluno, limitadas em 30h de integralização.  

 
§ 7º  -  Horas de voo realizadas como instrutor em simulador  

  
Proporcionam um melhor aprendizado e manutenção da proficiência técnica 
em voo por instrumentos, viabilizando o treinamento simulado sem os  custos 
do voo real. Deverão ser realizadas no Laboratório da Faculdade de Ciências 
Aeronáuticas  com  a supervisão de instrutores indicados pelo Coordenador do 
Departamento de Treinamento de Voo. Serão consideradas como hora  
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integralizada uma hora para cada 3h ( três horas) de voo simulado realizadas 
pelo aluno, limitado a um máximo de 30h. 

 
§ 8º -  Horas de Voo “práticas”. 

 
São horas de voo realizadas como Piloto de Linha Aérea - PLA-A e/ou como 
PLA-H. Serão consideradas como 1 hora integralizada, cada 15 horas práticas 
de voo realizadas.  A comprovação das horas de voo realizadas deverá ser 
feita através da Caderneta Individual de Voo (CIV), limitadas em 105 horas.     
 
§ 9º -  Intercâmbios culturais aeronáuticos 
 
Qualificam a formação, demonstrando inserção do aluno na Comunidade 
Aeronáutica, podendo ser realizados junto a entidades tais como Faculdades e 
/ou Academias Aeronáuticas localizadas em outros países.  Realizados por 
iniciativa e com custos assumidos pelo aluno, implicando realização de 
relatório/trabalho de conclusão. Serão consideradas como hora a ser 
integralizada cada 2 horas realizadas em intercâmbio,  limitada ao máximo de 
60h (sessenta horas) da carga horária total prevista para as Atividades 
Complementares. 

 
§ 10. Licenças Aeronáuticas de Piloto de Helicóptero e de Piloto de   
         Planador 

 
Diferenciam e qualificam a formação, agregando valor e demonstrando 
investimento no crescimento global da performance aeronáutica. Realizados 
em escolas de aviação e/ou em aeroclubes, com custos assumidos pelo aluno. 
Serão consideradas como hora integralizada cada hora de voo realizada para 
a obtenção das respectivas licenças, limitado ao máximo de 70 horas de 
integralização. 

 
§ 11. Licenças de Mecânico de Voo, de  Mecânico de Manutenção, de   

             Comissário de Bordo e de Despachante Operacional de Voo (DOV): 
 

Diferenciam e qualificam a formação, agregando valor e demonstrando 
investimento no crescimento global da performance aeronáutica. Realizados 
em escolas de aviação credenciadas pela ANAC, com custos assumidos pelo 
aluno.  Serão consideradas como 20 horas integralizáveis cada licença obtida,  
limitado ao máximo de 60 horas de integralização. 

 
§ 12. Missões técnicas e/ou científicas e visitas extracurriculares 

       
Visitas extracurriculares dirigidas a entidades aeronáuticas (Fabricantes de 
produtos aeronáuticos, Cias. Aéreas, Órgãos do Serviço de Proteção ao Voo, 
Entidades Reguladoras, etc.) realizadas sob coordenação e supervisão de 
professor da Universidade, propiciando ampliação da visão sobre o Sistema de 
Transporte Aéreo. Serão consideradas como uma 1 hora integralizada  cada  5 
horas de duração das visitas técnicas, limitadas ao máximo de 20 horas 
integralizáveis. 
Caberá ao professor acompanhante comunicar à CAC o n° de horas realizadas  
nas missões. 
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§ 13. Participação em eventos aeronáuticos/aerodesportivos oficiais 

 
Atestam o interesse do aluno em sua permanente atualização com a 

evolução da indústria aeronáutica mediante a sua participação em eventos 
oficiais, tais como Feiras, exposições aeronáuticas, etc., atestando valorização 
por seu investimento na qualificação profissional. Serão consideradas como 1 
hora integralizada, cada 5 horas de participação em eventos dessa natureza, 
limitado  ao máximo de 20 horas integralizáveis. 

 
§ 14. Programa de Treinamento Prático de Voo – PVPUCRS 

 
A realização com aprovação plena de todas as fases do PVPUCRS permite 
integralizar a totalidade dos créditos requeridos. 
 
 §§ 1 – A realização, com aproveitamento, de apenas determinada fase 
do Programa PVPUCRS integralizam cada uma delas, respectivamente: FASE I 
– 10 horas, FASE II – 15 horas, FASE IV – 15 horas, FASE VI – 10 horas. 
 

  §§ 2 – O parágrafo 14 é aplicável apenas àqueles alunos que em  
21/07/2016 estavam matriculados em, pelo menos, uma das fases da prática 
de voo em avião do Programa PVPUCRS. 

 
Art 13.  ATIVIDADES COMPLEMENTARES ACADÊMICAS e AÇÕES  

                    COMUNITÁRIAS  
 

§ 1º - O sumário das Atividades Complementares Acadêmicas e de Ações   
Comunitárias com os seus respectivos limites de horas integralizáveis é 
apresentado no Anexo I desta Norma. 

 
§ 2º - O sumário dos requisitos de Equivalência, de Promotor, de Custos  e de 
Avaliador das Atividades  Complementares Acadêmicas e de Ações 
Comunitárias é apresentado nos Anexos II e III desta Norma. 

 
§ 3º -  Apresentação de trabalhos de iniciação científica de sua autoria    
          em eventos  científicos no âmbito da PUCRS  ou em outras   
          Instituições de  Ensino Superior.  
 
Estimulam o aluno a divulgar sua produção acadêmica, valorizando, 
indiretamente, a melhoria da qualidade dos trabalhos realizados no curso. 
Serão integralizadas 20h de Atividade Complementar para cada trabalho 
diferente apresentado, limitadas em 60h totais a serem integralizadas. A 
comprovação documental será feita através da apresentação do “Certificado 
de Apresentação” do trabalho de iniciação científica. 

 
§ 4º -  Apresentação de trabalhos de sua autoria em eventos    
           científicos  

 
Estimulam o aluno a divulgar sua produção acadêmica e a se inscrever em 
eventos científicos, valorizando, indiretamente, a melhoria da qualidade dos 
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trabalhos realizados no curso. Serão integralizadas 20h de Atividade 
Complementar para  cada trabalho diferente apresentado em evento científico 
nacional e 30h cada trabalho apresentado em evento internacional, limitado 
em três trabalhos. 
A comprovação documental será feita através da apresentação do “Certificado 
de Apresentação” do trabalho realizado. 
 
§ 5º -  Atividades de Ação Comunitária 

 
As atividades de Ação Comunitária, respeitada a restrição constante do 1° 
parágrafo do artigo 3° desta Norma,  objetivam promover a pessoa humana, 
realimentar o processo de crescimento acadêmico, enfatizando uma formação 
integral, por meio da interação com a comunidade, preferencialmente a mais 
necessitada, desenvolvendo o espírito de solidariedade e de cooperação, a 
vivência da cidadania e a responsabilidade social na busca de uma sociedade 
mais justa. Compreende-se por Ações Comunitárias todas as atividades que 
contemplem os objetivos gerais descritos acima, envolvendo aluno(s) e 
professor(es) da PUCRS, com o aval e comprometimento pedagógico da(s) 
Coordenação(ões) de Extensão e Ação Comunitária da(s) Unidade(s) 
participantes que estejam cadastrados na PROEX.  Serão integralizadas  uma 
hora de Atividade Complementar para cada hora de participação em Ações 
Comunitárias, comprovadas com documentação expedida pela PROEX da 
PUCRS, limitadas ao máximo de  30 horas integralizáveis. 

 
§ 6º -  Cursos de extensão universitária de natureza aeronáutica. 

 
Qualificam a formação, demonstrando interesse do aluno no aprimoramento e 
diferenciação de conhecimentos aeronáuticos. Realizados por iniciativa e com 
custos assumidos pelo mesmo, implicam a realização de relatório e/ou de 
comprovação de certificação de desempenho. Serão integralizadas como 1 
hora a ser integralizada para cada 4h (quatro horas) realizadas, limitadas a 
um máximo de 30 horas integralizáveis. 

 
  § 7º -  Cursos de extensão universitária de natureza geral. 
 

Qualificam a formação, demonstrando interesse do aluno no aprimoramento e 
diferenciação de seus conhecimentos de natureza geral. Realizados por 
iniciativa e com custos assumidos pelo mesmo, implicam a realização de 
relatório e/ou de comprovação através de certificação de desempenho. Serão 
integralizadas como 1 hora a ser integralizada para cada 5h (cinco horas) 
realizadas, limitadas a um máximo de 30 horas integralizáveis. 

   
§ 8º -  Disciplinas extracurriculares 

 
São sobras de créditos de disciplinas ou atividades cursadas por alunos por 
reopção de Curso, por reingresso no CCA ou por ingresso extravestibular.   
A critério da Comissão de Atividades Complementares, disciplinas que 
possuírem relação direta com a formação aeronáutica do aluno cursadas em  
outras IES ou em organizações reconhecidas pela autoridade aeronáutica 
poderão ser aproveitadas como Atividade Complementar.  
A comprovação do aproveitamento acadêmico da disciplina cursada será 
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realizada mediante a apresentação do Histórico Escolar e do conteúdo 
programático fornecido pela IES de origem do requerente e, no segundo caso, 
mediante certificado fornecido pela instituição onde a atividade tenha sido 
realizada no qual esteja explicitado o curso realizado bem como a carga 
horária e o conteúdo programático realizado pelo aluno. 
Serão consideradas como hora integralizada cada três horas aula cursadas 
nas disciplinas do currículo de origem, limitadas ao máximo de oitenta horas 
(80h) da carga horária total prevista para as  Atividades Complementares. 

 
Subparágrafo Único - Para solicitação de validação desse tipo de 
Atividade Complementar deve ser feito uso do Requerimento DE. 
OBS: Em se tratando de ingresso extravestibular, fará parte do processo 
de ingresso. 

 
§ 9º - Ensino teórico de disciplinas Aeronáuticas em Escolas de 
         Aviação ou em Aeroclubes.  

 
Familiarizam os alunos com rotinas acadêmicas, desenvolvem habilidades 
didáticas, despertam interesse pela docência, valorizam o desempenho 
acadêmico, auxiliam na fixação de conceitos e difundem o nível de 
conhecimento teórico aprendido no Curso de Ciências Aeronáuticas da PUCRS. 
Serão consideradas como 1 hora de Atividade Complementar cada 3 horas de 
aula ministradas, limitadas ao máximo de  60 horas de integralização.  

 
§ 10.  Estudos dirigidos de conteúdos de caráter geral 
 
Qualificam a formação, demonstrando interesse do(s) aluno(s) no 
aprimoramento de conhecimentos. Realizados por iniciativa do(s) aluno(s), 
não podendo ser por necessidade curricular do CCA. Tais estudos implicam na 
existência de orientação especializada de um professor da PUCRS e de 
apresentação de relatório final, reconhecido como válido e assinado pelo 
professor orientador. Será integralizada uma hora de Atividade Complementar 
para cada três horas de Estudo Dirigido diferente, limitados ao máximo de 30 
horas de integralização. 

 
§ 11. Iniciação científica, pesquisa, monografias e artigos científicos     
        relevantes (não podendo ser por necessidade curricular do CCA). 
 
Familiarizam os alunos com o ambiente científico, com a realização de 
projetos orientados que incentivem o interesse pela investigação, 
desenvolvam a adoção de metodologias adequadas e melhor os preparam 
para a realização de monografias, cursos de pós-graduação e para o 
mercado. Serão consideradas como 30 horas de Atividade Complementar a 
participação em cada pesquisa/projeto de iniciação científica concluído, 
limitado ao máximo de 60 horas de integralização, condicionados à avaliação 
e aprovação do professor orientador. 

 
 

§ 12.  Monitorias  de disciplinas em geral no âmbito  da  PUCRS 
 
Auxiliam a fixação de conceitos, desenvolvem habilidades didáticas e 
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estimulam atitudes de solidariedade no auxílio aos demais colegas. Valorizam 
o desempenho acadêmico, estimulando o estudo e a dedicação. Familiarizam 
os alunos com rotinas acadêmicas, despertando interesse na docência. Serão 
consideradas como hora de Atividade Complementar cada três (3) horas de 
monitoria diferente,  limitado ao máximo  de 60 horas integralizáveis. 

 
§ 13. Participação, como ouvinte, em palestras  ou em  eventos  

               científicos de   natureza  aeronáutica ou  correlata. 
 

Qualificam a formação, demonstrando interesse do aluno no aprimoramento e 
diferenciação de conhecimentos aeronáuticos. Realizados por iniciativa e com 
custos assumidos pelo aluno, implicando em comprovação documental de 
participação, onde deve estar explicitado o número total de horas totais do 
evento. Consideradas como hora de Atividade Complementar cada  hora de 
participação em atividades independentes, limitado ao máximo de 40 horas 
de integralização. 

 
 

CAPÍTULO  IV  – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art.  14.   Os alunos matriculados no Curso de Ciências Aeronáuticas, currículo 
4710, que não o tenham concluído até a data de entrada em vigor da presente 
adequação desta Norma Geral, deverão integralizar o total de 120 horas de 
Atividades Complementares conforme estabelecido no respectivo Currículo do 
Curso. 
     
Art. 15. Os casos omissos e eventuais interpretações conflituosas deste 
Regulamento devem ser resolvidos, em última instância, pelo Colegiado da 
Faculdade  de Ciências  Aeronáuticas, mediante encaminhamento de recurso 
pela parte interessada. 

 
Art. 16. A presente Norma  entrará em vigor a partir da data de sua aprovação 
pelo Colegiado da Faculdade de Ciências Aeronáuticas 
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Anexo  I 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
                                                                                                 

 
 
 

Limite de horas  passíveis de serem homologadas para fins de  lançamento no  Histórico Escolar  do aluno:  
 

 

Atividades   Complementares   Aeronáuticas 
Limites de 

Horas 
integralizáveis 

Categorias das Atividades Complementares exercidas 
CBT’s de aeronaves  20h 
Estágios  não-obrigatórios - (Estágios  Extracurriculares) 60h 
Estudos dirigidos em disciplinas de natureza aeronáutica 60h 
Horas de voo espontâneas em avião/helicóptero/planador e para instrutor de voo 30h  
Horas de voo realizadas como instrutor em simulador 30h  
Horas de voo “práticas” realizadas por pilotos de Linha Aérea  PLA-A  e PLA-H 105h 
Intercâmbios culturais aeronáuticos. 60h 
Licenças  de Piloto Instrutor de Voo, de Piloto de Helicóptero e de Piloto de Planador 70h 
Licenças de Mecânico de Voo, Mec. de Manutenção, de Comissários de Bordo e de  DOV 60h 
Missões técnicas e/ou científicas e visitas extracurriculares  20h 
Participação em eventos aeronáuticos / aerodesportivos oficiais   20h 
Programa completo do Treinamento Prático de Voo da PUCRS - PVPUC  105 
Fases do Programa de Treinamento Prático de voo da PUCRS (PVPUCRS) 50h 
 

 

 

 

Atividades   Complementares   Acadêmicas e de Ações 
Comunitárias 

Limites de 
horas 

integralizáveis 

Categorias das Atividades Complementares exercidas 
Apresentação de trabalhos de iniciação científica na PUCRS ou em outras IES  60h 
Apresentação de trabalhos de sua autoria em eventos científicos nacionais  20h 
Apresentação de trabalhos e sua autoria em eventos científicos  internacionais 30h 
Atividades de Ação Comunitária  30h 
Cursos de extensão universitária de natureza aeronáutica  30h 
Cursos de extensão universitária de natureza geral  30h 
Disciplinas extracurriculares 80h 
Ensino teórico de Disciplinas Aeronáuticas em Escolas de Aviação  ou em Aeroclubes   60h 
Estudos dirigidos em disciplinas em geral   30h 
Iniciação científica/pesquisa/monografias e artigos científicos relevantes    60h 
Monitorias de disciplinas em geral no âmbito da PUCRS.   60h 
Participação, como ouvinte, em palestras e/ou eventos científicos de natureza aeronáutica ou  
correlata 

  40h 
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Anexo II 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES AERONÁUTICAS 

                                                                                                                                           

ATIVIDADES   AERONÁUTICAS 

Atividades Requisito de equivalência 
para horas integralizáveis  

Promotor Custos da 
Atividade 

Avaliador 

CBT’s de Aeronaves  além dos obrigatórios requeridos pelo CCA. 

 

 1h para cada 2h. 

 CBT 

 
FACA 
 

X Supervisão 
Voo 

Estágios não obrigatórios  (Estágios Extracurriculares) ∗ 1h para cada 5 horas de estágio Empresas/ FACA/ 
Agências 

Resp. do aluno CAC 

 

Estudos dirigidos em disciplina de natureza aeronáutica 1h para cada 5h/ estudo Unidades da PUCRS Resp. do aluno CAC 

Horas de voo espontâneas em avião, helicóptero, planador e como instrutor de voo   1h para cada 2 horas de voo Escolas de Aviação/ 
Aeroclubes 

Resp. do aluno Supervisão 
Voo 

Hora de voo como instrutor em simulador (além das requeridas pelo CCA) 1h para cada 3 horas de voo FACA  Resp. do aluno Supervisão 
Voo 

Horas de voo práticas realizadas por pilotos de Linha Aérea PLA-A e/ou PLA-H 1h para cada 15 horas de voo Diversos Resp. do aluno Supervisão 
Voo 

Intercâmbios Culturais Aeronáuticos 1h para cada 2 horas de 
intercâmbio 

FACA/ Entidades Resp. do aluno CAC 

Licenças de Piloto Instrutor de Voo, ou de Piloto de Helicóptero ou de Piloto de 
Planador   

1h para cada hora de voo para a 
obtenção da licença 

Escolas de Aviação Resp. do aluno Supervisão 
Voo 

Licenças de Mec. de Voo, Mec. de Manutenção, de  Com. de Bordo  e  de  DOV 15h para cada licença obtida Escolas de Aviação/ 
Empresas 

Resp. do aluno Supervisão 
Voo 

Missões técnicas e/ou científicas e visitas extracurriculares 1h para cada 5 horas de visita FACA/ Empresas Resp. do aluno CAC 

Participação em Eventos Aeronáuticos / Aerodesportivos oficiais 1h para cada 5 horas de 
participação 

Diversos Resp. do aluno CAC 

Programa completo do Treinamento Prático de Voo da PUCRS - PVPUCRS 
(**)(P1) 

A totalidade das horas requeridas 
para a realização plena do Programa. 

Aeroclubes/Escolas de 
Aviação 

Resp. do aluno Supervisão 
Voo 

Realização com aproveitamento de Fases do Programa de Treinamento Prático de 
Voo da PUCRS (PVPUCRS) (**) (P2) 

Fase I; 10 horas; Fase II: 15 horas; 
Fase IV: 15 horas ou Fase VI: 10 
horas 

Aeroclubes/Escolas de 
Aviação 

Resp. do aluno Supervisão 
Voo 

     (∗) Os Estágios não obrigatórios para serem validados como  Atividade Complementar deverão ser realizados de acordo com o que prevê o Regulamento de Estágios da PUCRS.  
 (**) A integralização de P1 não é cumulativa com a de P2. 
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Anexo III 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
                                                                                         
                                                                                         

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES ACADÊMICAS e COMUNITÁRIAS 
ATIVIDADES Requisito de equivalência para 

horas integralizáveis  

PROMOTOR CUSTOS/ ATIV. 
REQUERIDOS 

 
AVALIADOR 

Apresentação de trabalhos de iniciação científica no de sua autoria no 
âmbito da PUCRS ou em outras Instituições de Ensino Superior 

20h por trabalho apresentado FACA/ Diversos Suporte 
Eventos/Alunos 

CCA 

Apresentação de trabalhos de sua autoria em eventos científicos Em eventos nacionais:     20h 

Em eventos internacionais: 30h 

FACA/ Diversos Resp. do aluno CAC 

Atividades de Ação Comunitária sob responsabilidade da  PRAC da 
PUCRS 

1h para cada hora de atividade de Ação 
Comunitária 

PRAC da PUCRS PRAC/ Indeterminado CAC 

Cursos de extensão  universitária De natureza aeronáutica: 1h para cada 
4h de curso 

De natureza geral: 1h para 5h de curso 

FACA/ Diversos Suporte Eventos 
Alunos 

CAC 

Disciplinas Extracurriculares 1h para cada 3h/aula cursada  Diversos Resp do aluno CAC 

Ensino teórico de Disciplinas Aeronáuticas em Escolas de Aviação ou em 
Aeroclubes 

1h para cada 3h/aula ministrada Escolas de Aviação/ 
Aeroclubes 

Resp do aluno CAC 

Estudos dirigidos em disciplinas em geral 1h para cada 3 horas de estudo Unidades da PUCRS Resp do aluno CAC 

Iniciação científica/ pesquisas / monografias relevantes 30h para cada trabalho FACA/ Diversos X CAC 

Monitoria(s) de disciplinas em geral no âmbito da PUCRS 1h para cada 3h de Monitoria FACA/Unidades X CAC 

Participação, como ouvinte, em palestras/eventos científicos ou 
correlatos  

1h para cada hora de participação FACA/ Diversos X CAC 
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 Atividades Complementares Acadêmicas e de  Ações Comunitárias                           
                                                   
                             Requerimento por Atividade       Requerimento      ACAC 
 
            À  Comissão  de  Atividades  Complementares  da  Faculdade  de  Ciências  Aeronáuticas 

 
Eu, __________________________________________________________________________, acadêmico(a)  
do Curso de Ciências Aeronáuticas, matriculado(a) sob o nº _______________________, telefone(s) 
_________________________, e.mail _____________________________________________, segundo os 
pressupostos desta Norma Geral, requeiro que seja(m) registrada(s) em meu histórico escolar a(s) hora(s) 
referente(s) à Atividade Complementar, conforme indicado neste Requerimento, cuja cópia da documentação 
comprobatória  pertinente vai anexada ao presente requerimento. 

 
Categoria da Atividade Complementar 

Denominação da atividade realizada: 
(preencher exatamente com o nome completo 
que estiver na documentação comprobatória) 

Ano e semestre da 
realização da Atividade 

Complementar 

(    ) Apresentação de trabalhos de iniciação científica  
       de minha  autoria em eventos científicos no  
       âmbito da PUCRS ou em outras  Instituições de  
       Ensino  Superior. 
(   ) Apresentação de trabalhos de minha  
        autoria  em evento  científico  
        (     ) nacional   (    ) internacional. 
(    ) Atividades de Ação Comunitária 
       promovida pela  PRAC da PUCRS. 
       Cursos de extensão universitária: 
       (    ) de natureza aeronáutica 
       (    ) de natureza geral 
(    ) Ensino teórico de Disciplinas Aeronáuti-  
       cas em Escolas de Aviação/Aeroclubes.       
(    ) Estudos dirigidos de  conteúdos de  
        caráter geral. 
(    ) Iniciação científica/pesquisa/monogra- 
       fias e artigos científicos relevantes   
       (não podendo ser por necessidade  
       curricular do CCA). 
(    ) Monitoria de disciplinas em geral no  
       âmbito da PUCRS  
(    ) Participação, como ouvinte,  em pales- 
       tras ou em eventos  científicos de  
       naturezaaeronáutica ou correlata. 

→   Disciplinas Extracurriculares:  
       Utilize o Requerimento DE 
 

 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
Duração total da atividade em horas: 

 
________ horas 

 
*Anexe  uma cópia da documentação 

comprobatória 
 

• Utilize um formulário por 
atividade 

 
 

 
 

 
 
 
 

20___/__ 

                                                                                                              
                                                                                                                  Nestes termos, peço deferimento. 

 
Porto Alegre, ______ de _______________de  201____ 

 
__________________________________________________ 

                                                                                                                 Assinatura do requerente 
 

Parecer da Comissão de Atividades Complementares: 
 

 Solicitação:     1 Deferida               1 Indeferida 
 
 Nº de horas validadas:  _________horas   
 
 Porto Alegre, _____ de ________________ de 201____ 
 
 _______________________________________________ 

Coordenador da CAC 

 
Integralizado junto à CRA em  

 
 

________/_________/201__ 
 

__________________________________________ 
Assinatura da(o) funcionária(o) responsável 

pela integralização junto à  CRA 
  

 
                                                                                                                                   

Código   da   Atividade: 
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                                  ATIVIDADES        COMPLEMENTARES   
                                   DEPARTAMENTO  DE TREINAMENTO    DE    VOO 
                                                                                                                                             REQUERIMENTO    ACAER 

REQUERIMENTO   POR   ATIVIDADE 
 
Eu, __________________________________________________________________________, acadêmico(a)  
do Curso de Ciências Aeronáuticas, matriculado(a) sob o nº _______________________, telefone(s) 
_________________________, e.mail _________________________________, segundo os pressupostos 
desta Norma Geral,  requeiro que seja(m) registrada(s) em meu histórico escolar a(s) hora(s) referente(s) à 
Atividade Complementar, conforme indicado neste Requerimento, cuja cópia da documentação comprobatória  
pertinente vai anexada ao presente requerimento. 

 
Categoria da Atividade Complementar 

Denominação da atividade realizada: 
(preencher exatamente com o nome completo 
que estiver na documentação comprobatória) 

Ano e semestre da 
realização da Atividade 

Complementar 

( ) CBT’s  de aeronaves, além dos 
obrigatórios requeridos pelo CCA 
 (    ) Estágios não-obrigatórios. 
(    ) Estudos dirigidos em disciplinas de 
        natureza aeronáutica. 
(    ) Horas de voo espontâneas em  avião/ 
        helicóptero e como instrutor de voo. 
(    ) Horas de voo  realizadas como instrutor   
       em simulador. 
(    ) Horas de Voo práticas realizadas por  
        PLA-A  ou por PLA-H. 
(    )  Intercâmbios culturais aeronáuticos 
(    )  Licenças de Piloto de Helicóptero, ou de 
Piloto de Planador ou de Instrutor de Voo 
(    )  Licenças de Mecânicos de Voo, de Mecânico de 
         Manutenção de Aeronaves, de Comissário de  
         Bordo  e de  DOV 

(    )  Missões técnicas e/ou científicas e visi- 
        tas extracurriculares. 
(    )  Monitoria na área de Supervisão de  
        Voo. 
(    ) Participação em eventos aeronáuticos/ 
        aerodesportivos, oficiais 
( )  Programa completo do Treinamento 
Prático de Voo da PUCRS –  PVPUCRS  
(   ) Fase(s) do Programa de Treinamento    
       Prático de Voo PVPUCRS;  
          FI (   ); F2 (   ); FIV (   );  FVI (   ). 
 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
Duração total da atividade em horas: 

 
___________ horas 

 
*Anexe uma cópia da documentação 

comprobatória 
 

• Utilize  um formulário por 
Atividade Complementar 

desempenhada. 
 

 
 

 
 
 

20___/__ 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                               
                                                                             Nestes termos, peço deferimento. 

 
                                                                     Porto Alegre, ________ de __________________de 201__. 

 
                                                                  ____________________________________________________ 

                                                                                Assinatura do requerente 
 

 
Parecer da Coordenação de Treinamento de  Voo: 

 

 Solicitação:     1 Deferida               1 Indeferida 
 
Nº de horas  validadas: ________horas   
 
Porto Alegre, _____ de ________________ de 201__. 
 
_________________________________________________ 

Coordenador de Treinamento  de  Voo 

 
Integralizado  junto à CRA  em,  

 
________/_________________/201____ 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura da(o) funcionária(o) responsável 

pela integralização junto à CRA  
 

                                                                                                 
 Código da  Atividade:     
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Requerimento para Validação de Atividades Extracurriculares  como  
Atividades Complementares 

                                                                                                              Requerimento    DE 
 

São sobras de crédito de atividades ou de disciplinas cursadas por alunos que 
realizam reopção de Curso ou por ingresso extravestibular 

 
 

Eu, ____________________________________________________________________, 

acadêmico(a)  do Curso de Ciências Aeronáuticas, regularmente matriculado(a) sob o nº 

_________________________,  telefone(s) ____________________________________________, 

e.mail ________________________________________, requeiro     

que seja integralizada como Atividade Complementar  a atividade/disciplina por mim efetuada 
/cursada com aproveitamento, conforme indicado no campo abaixo, cuja cópia da documen- 
tação comprobatória pertinente vai anexada ao presente requerimento 
 
∗   Utilize um formulário por disciplina cursada ou por atividade realizada. 
∗∗  Anexe uma cópia do Histórico Escolar a cada requerimento 
 
 
CODICRED Atividade efetuada / Disciplina     cursada Ano/Semestre Grau Final 

    
 
 

Porto Alegre, ______/________________/201______ 
 
 

                                                              _________________________________________ 
                                                        Assinatura do requerente 

 
 

 
Parecer da Comissão de Atividades Complementares: 
 

 Solicitação:     1 Deferida               1 Indeferida 
 
 Nº de horas validadas:  _________horas 
 
 Porto Alegre, _____ de ________________ de 201___. 
 
 _______________________________________________ 

Coordenador da  CAC 

 
Integralizado junto à CRA  em  

 
 

________/_____________________/201___ 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura da(o) funcionária(o) responsável 

 
  

 
                                                                                                                   

CÓDIGO  DA  DISCIPLINA:________________ 


