ANEXO III: Ciências Aeronáuticas - Detalhamento de Atividades Complementares
Número de horas exigidas: 105 (cento e cinco)

Atividade

CBT’s de aeronaves

Estágios não-obrigatórios
- (Estágios
Extracurriculares)

Carga Horária
Registrável
10 horas por cada CBT
de aeronave concluído
(que serão definidas
exclusivamente pela
Coordenação do CTVoo)
10 horas por mês de
estágio, desde que o
estágio se estenda por no
mínimo três meses.

Horas de voo como piloto
de empresas aéreas
15 horas para cada 200h
regulares (regidas pelo voadas.
RBAC 121)

Máximo
Registrável

20h

60h

75h

75h

Documentação
Certificado gerado pela
fabricante; ou Prova de
equipamento elaborada e aplicada
pela Coordenação do CTVoo.
(somente 1 tentativa)
• Documento emitido pela
PUCRS, em estágio reconhecido;
ou
• Documento emitido pela
empresa responsável pelo estágio,
sujeito à aceitação da CCC.
• Declaração de horas emitidas
pela empresa
aérea; ou
• CIV devidamente preenchida e
assinada.

Licença de Piloto de
Helicóptero

25 horas para cada tipo
(PP, PC e PLA)

Licença de Piloto de
Planador

Entrar em contato com a Comissão
Coordenadora do Curso

Apresentação da referida CHT.

Licença de Mecânico de
Voo

20 horas pela Licença

Apresentação da referida CHT.

20h

Habilitação de Instrutor de Entrar em contato com a Comissão
Voo
Coordenadora do Curso

Apresentação da referida CHT.

Apresentação da referida CHT.
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Participação em pesquisa,
com ou sem bolsa de
iniciação científica; com 5 horas/mês
pesquisador ou grupo de
pesquisa

Resumo de trabalho em
Evento Nacional = 7
evento como: congresso, horas
seminário, simpósio, salão
de iniciação científica e
similares
Evento Internacional =
10 horas
Trabalhos completos em Evento Nacional = 15
eventos como: congresso, horas
seminário, simpósio, salão
de iniciação científica e
similares
Evento Internacional =
20 horas
Publicação de artigo
científico (artigo
efetivamente publicado ou
com aceite final de
publicação) em livro ou
periódico especializado,
com comissão editorial
Atividades de Ação
Comunitária

30h

20h

30h

Publicação Nacional =
20 horas
60h
Publicação Internacional
= 30 horas
1 hora por hora de
atividade com no
máximo 20 horas por
tipo de atividade

30h

• Comprovante de concessão de
bolsa + atestado/certificado
de conclusão; ou
• Atestado/certificado de
participação ativa na pesquisa,
assinado pelo pesquisador
responsável / orientador da
pesquisa com informações como
nome do projeto, período,
atividade.

• Carta de aceite + cópia da
chamada de trabalhos; ou
• Página principal do evento +
lista de artigos aceitos com
autores; ou
• Capa do volume + página de
índice.
• Carta de aceite + cópia da
chamada de trabalhos; ou
• Página principal do evento +
lista de artigos aceitos com
autores; ou
• Capa do volume + página de
índice.
• Carta de aceite; ou
• Capa do livro + página de
índice; ou
• Página do periódico + página de
índice do
volume onde foi publicado.
Certificado de participação ativa,
emitido pela instituição
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Participação em cursos e
similares com conteúdo
pertinente à indústria
aeronáutica

50% da carga horária do
curso. Máximo de 10
horas por curso.

Disciplinas
extracurriculares oferecidas 15 horas por disciplina
pela PUCRS ou outra IES cursada.
pertinente à indústria
aeronáutica.
Monitorias de disciplinas 1 hora integralizável para
em geral no âmbito da
cada 4 horas realizadas.
PUCRS
Máximo de 15 horas por
disciplina
Participação, como ouvinte,
em palestras e/ou eventos 50% da carga horária do
científicos de natureza
evento
aeronáutica ou correlata
Organização de eventos,
palestras ou cursos de
natureza aeronáutica ou
científica

50% da carga horária do
evento. Máximo de 10
horas por evento

Participação em grupos de 1 hora integralizável para
estudo orientado ou
cada 4 horas realizadas.
programas de mentoria
Máximo de 15 horas por
disciplina
Assistir defesas acadêmica
(Graduação, mestrado ou 1 hora por evento
doutorado)
Atividades inerentes à área A definir pela CCC

30h

Atestado/certificado de
participação(especificando
número de horas).

30h

Histórico escolar com total de
créditos
cursados.

30h

Comprovante emitido pela
PUCRS ou pelo CTVoo.

30h

Atestado/certificado de
participação (especificando
número de horas).

20h

Atestado/certificado de
participação (especificando
número de horas).

30h

6h

• Atestado Comprovante emitido
pelo professor responsável.
• Atestado de participação
emitido pelo programa
correspondente.
• Documentação comprobatória.
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