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

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.
Denominação da atividade realizada:
Categoria 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 Aeronáuticas em Escolas de Aviação/Aeroclubes.
( ) Estudos dirigidos de conteúdos de
caráter geral.
( ) Iniciação científica/pesquisa/monografias 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 palestras ou em eventos científicos de
naturezaaeronáutica ou correlata.
→ Disciplinas Extracurriculares:
Utilize o Requerimento DE

(preencher exatamente com o nome completo
que estiver na documentação comprobatória)

Ano e semestre da
realização da Atividade
Complementar

____________________________
____________________________
____________________________

20___/__

____________________________
____________________________
Duração total da atividade em horas:
________ horas
*Anexe uma cópia da documentação
comprobatória
•

Utilize um formulário por
atividade

Nestes termos, peço deferimento.
Porto Alegre, ______ de _______________de 201____
__________________________________________________
Assinatura do requerente
Parecer da Comissão de Atividades Complementares:
Integralizado junto à CRA em
Solicitação:

1 Deferida

1 Indeferida

Nº de horas validadas: _________horas
Porto Alegre, _____ de ________________ de 201____

________/_________/201__
__________________________________________
Assinatura da(o) funcionária(o) responsável
pela integralização junto à CRA

_______________________________________________
Coordenador da CAC

Código da Atividade:
14

