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CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Regulamento das Atividades Complementares 

 

 

Art. 1º - A carga horária Atividades Complementares (AC) deve totalizar um mínimo de 312 

horas para efeito de integralização curricular do Curso de Relações Internacionais da UFG. 

I - Conforme a RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R - Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação da UFG (RGCG), 

Art. 14. Atividades Complementares (AC) são atividades acadêmicas, escolhidas e 

desenvolvidas pelo estudante durante o período em que esteja vinculado a um curso 

de educação superior, excetuando-se componentes curriculares. 

II – É de responsabilidade exclusiva de cada discente do Curso o registro no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) de documento comprobatório de 

cada atividade a título de AC. Seguindo a Instrução Normativa Nº 01/2018 da Câmara 

Superior de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) da 

UFG, 
Art. 87. O estudante deverá fazer cópia digital dos certificados ou equivalentes que 

comprovem a sua participação em atividades complementares e anexar o arquivo, via 

Portal do Discente, apresentando informações do evento, solicitadas pelo sistema. 
 

Art. 2º - A Coordenação do Curso apreciará a solicitação de registro de AC e, se for aprovada, 

inserirá a carga horária correspondente. 

§ 1º A Coordenação do Curso poderá solicitar o apoio da a vice-Coordenação do Curso ou de 

técnico/a da Secretaria da Faculdade de Ciências Sociais para cumprir o disposto no Art. 88 

da supramencionada Instrução Normativa Nº 01/2018. 

§ 2º A Coordenação do Curso poderá solicitar poderá solicitar outros documentos do/a 

discente, se considerar insuficientemente instruído o pedido de aproveitamento de AC. 

§ 3º Discentes poderão recorrer ao resultado daquela apreciação dentro do prazo de 1 (um) 

mês, enviando recurso devidamente fundamentado e comprovado via e-mail a qualquer 

membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso. Os recursos serão analisados e resolvidos 

por consenso entre a Coordenação e a vice-Coordenação do Curso, após consultarem os 

membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso. E a decisão acerca do recurso deve ser 

emitida em até 1 (um) mês após o pedido de recurso.  

 

Art. 3º - Consideram-se as AC elencadas em anexo único, divididas em dois grupos: 

I – Grupo restrito: comprovação obrigatória de proficiência em ao menos um idioma 

estrangeiro, conforme o Regulamento de Proficiência do Curso de Relações Internacionais, o 

que receberá 60 horas dentro do tipo “outros” ou “curso” no SIGAA;  

II – Grupo amplo: abrange as categorias “ensino e aperfeiçoamento”; “atividades de 

extensão”; “pesquisas e publicações”; e “atividades profissionais e de representação”. 

§ 1º - Não se validará no SIGAA a totalidade das AC de um discente em apenas 1 (um) ou 2 

(dois) semestres letivos, tendo o/a discente de realizar e de solicitar AC em, no mínimo, 3 

(três) semestres letivos. 
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§ 2º - Cada documento registrado a título de AC no SIGAA valerá a quantidade de horas 

atribuída pela Coordenação do Curso, que respeitará o presente regulamento e tomará como 

referência a quantidade de horas explicitamente mencionada no documento. 
§ 3º - Nenhum comprovante registrado a título de AC no SIGAA valerá a quantidade de horas 

superior a 80 horas. 

§ 4º - O cumprimento da carga horária mínima mencionada no Grupo Restrito ocorrerá 

conforme o Regulamento de Proficiência do Curso de Relações Internacionais, devendo o/a 

discente: 

a) apresentar certificado de proficiência (listados no Regulamento de Proficiência ou 

analisados ad hoc pela Comissão de Proficiência);  

b) apresentar resultado com nota mínima de 7 no Exame de Proficiência realizado pela 

Faculdade de Letras;  

c) apresentar comprovante de aprovação em disciplina curricular da Faculdade de Letras 

de Inglês IV, Espanhol IV ou Francês IV; 

d) apresentar comprovante de aprovação em curso de língua estrangeira oferecido pelo 

Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG nos seguintes níveis: Nível VIII em 

Inglês, Nível VI em Espanhol ou Nível VI em Francês. 

§ 5º - A quantidade de horas passíveis de reconhecimento em cada categoria do Grupo Amplo 

não poderá ultrapassar 160. 

 

Art. 3º - A Coordenação do Curso solicitará aos discentes 1 (uma) vez por ano, entre os 

meses de setembro e novembro, o envio das solicitações de AC via SIGAA. 

§ 1º - Excepcionalmente, a Coordenação do Curso apreciará solicitações de AC de estudantes 

em condições de formarem-se.  

 

Art. 4º - Serão aplicadas disposições do regime disciplinar da UFG em casos de discentes que 

registrarem uma mesma AC via SIGAA mais de uma vez. 

 

Art. 5º - Os casos omissos serão analisados e resolvidos por consenso entre a Coordenação e 

a vice-Coordenação do Curso, após consultarem os membros do Núcleo Docente Estruturante 

do Curso e exporem justificativas para a decisão final. 

 

 

Goiânia, 09 de março de 2021. 

 

 

 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Relações Internacionais da UFG  
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ANEXO – GRUPO AMPLO DE AC 

ENSINO E APERFEIÇOAMENTO 

Curso de idiomas (com exceção das disciplinas optativas do curso de RI) 

Exame de proficiência em língua estrangeira: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

Exame de proficiência em língua estrangeira: International English Language Testing System (IELTS) 

Exame de proficiência em língua estrangeira: Certificate of Proficiency in English (CPE) 

Exame de proficiência em língua estrangeira: Cambridge English: Advanced (CAE), First (FCE) ou Preliminary 

(PET) 

Exame de proficiência em língua estrangeira: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) 

Exame de proficiência em língua estrangeira: Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) 

Exame de proficiência em língua estrangeira: Exame de Proficiência em Língua Chinesa (HSK) 

Exame de proficiência em língua estrangeira: Goethe-Zertifikat (Nível C2, C1, B1 ou B2) 

Exame de proficiência em língua estrangeira: Certificato de Conoscenza di lla Lingua Italiana (CELI) 

Curso de Disciplinas de RI ou áreas afins em Instituição de Ensino Estrangeira (quando não aproveitado como 

disciplina optativa) 

Curso de Disciplinas de RI ou áreas afins em Instituição de Ensino Nacional (quando não aproveitado como 

disciplina optativa) 

Participação em eventos acadêmicos de RI ou áreas afins 

Organização de eventos acadêmicos de RI ou áreas afins 

Comparecimento em bancas de tese, dissertação e monografia de RI ou áreas afins 

Monitoria em disciplinas da UFG de RI ou áreas afins 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Apresentação de artigo em eventos acadêmicos de RI ou áreas afins 

Apresentação de resumo em eventos acadêmicos de RI ou áreas afins 

Participação em projetos de extensão da UFG de RI ou áreas afins 

Cursos de Extensão de RI ou áreas afins 

Trabalho voluntário 

Outras atividades (visitas técnicas, atividades artísticas e culturais, etc.) 

 

PESQUISAS E PUBLICAÇÕES 

Participação em pesquisas e projetos do curso de RI 

Participação em pesquisas e projetos de demais áreas 

Publicação capítulo de livro com ISSN 

Publicação artigo em periódico científico com ISBN A1 ou A2 (área de CP/RI) 

Publicação artigo em periódico científico com ISBN B1 ou B2 (área de CP/RI) 

Publicação artigo em periódico científico com ISBN B3 (área de CP/RI) 

Publicação artigo em periódico científico com ISBN B4, B5 e C (área de CP/RI) 

Publicação de artigo nos anais de eventos acadêmicos de RI ou áreas afins 

Publicação de resumo expandido em eventos acadêmicos de RI ou áreas afins 

Publicação de resumo ou apresentação de painel em eventos acadêmicos de RI ou áreas afins 

Publicação em mídia impressa ou eletrônica 

Prêmio por pesquisa 

 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS E DE REPRESENTAÇÃO 

Estágio não obrigatório em área afim do Curso 

Emprego em área afim do curso 

Participação em empresa júnior do curso de RI da UFG 

Representação discente na UFG 

 

 

 


