
REGULAMENTO PEDAGÓGICO  

DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 6 – INTERCÂMBIO INTERNACIONAL  

DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO – LINHA DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

GESTÃO PARA INOVAÇÃO E LIDERANÇA 

 

Contextualização: descrição do intercâmbio 

O Programa de Aprendizagem 6 (PA6) visa propiciar aos alunos contato com diferentes 

culturas, buscando a interação com realidades distintas e contribuindo para sua formação integral e na 

área de negócios. O aluno realizará atividades acadêmicas em universidades estrangeiras, durante 

um semestre letivo, cursando créditos na área da gestão, de forma a concluir, no mínimo, 16 ECTS, e 

em áreas correlatas. 

 

1 Competências do PA6 

As competências a serem desenvolvidas durante o PA6 são 

 Aprimorar as habilidades de leitura e de produção oral e escrita em uma língua estrangeira; 

 compreender as relações humanas e sua diversidade cultural, respeitando suas 

especificidades; 

 desenvolver postura crítica e reflexiva bem como autonomia intelectual, com ênfase na 

gestão de negócios e liderança. 

 compreender os fundamentos teóricos e práticos da gestão estratégica e da inovação. 

 

2 Atribuições do aluno 

Durante o período de intercâmbio, o aluno deverá realizar atividades acadêmicas e atividades 

extraclasse conforme indicado nesta seção. Além disso, deverá contatar a coordenação do PA, no 

mínimo, uma vez por mês durante o intercâmbio para reunião de acompanhamento via Adobe 

Connect (ferramenta formalmente estabelecida pela universidade).  

 

2.1 Atividades acadêmicas: 

Durante o período de intercâmbio, o aluno deverá cursar, no mínimo 16 créditos ECTS1 em 

atividades acadêmicas da área de gestão. Na impossibilidade de o aluno cursar 16 créditos ECTS em 

atividades acadêmicas da área de gestão, ele deve escolher atividades acadêmicas em áreas 

correlatas e justificá-las para o coordenador do PA.  

                                                           
1 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) é um padrão internacional para comparar a realização de 
estudos e o desempenho de estudantes de ensino superior em toda a União Europeia e outros países colaboradores. Para 
os estudos concluídos com êxito, são atribuídos créditos ECTS. Um ano letivo corresponde a 60 créditos ECTS, que são 
normalmente equivalentes a 1500-1800 horas de carga de trabalho total (horas aula, pesquisa, leitura, estudo). Para 
universidades que não ofereçam a contagem de créditos ECTS, utilizar-se-á a conversão 30 horas totais = 1 ECTS.  



A escolha de atividades acadêmicas a serem cursadas deverá ser formalmente validada com a 

coordenação do PA antes da efetivação da matrícula. Qualquer alteração de atividades acadêmicas 

(por falta de vagas, por colisão de horários ou por opção do aluno, por exemplo) também deverá ser 

submetida à avalação da coordenação do PA. Atividades acadêmicas não autorizadas serão 

desconsideradas para o cômputo de créditos ECTS obrigatórios. 

Os alunos devem apresentar à coordenação do PA comprovantes de aproveitamento (notas e 

frequência) das atividades acadêmicas cursadas na universidade estrangeira ou o histórico escolar por 

ela fornecido. O aproveitamento em cada atividade acadêmica deve ser justificado nos Relatórios 

enviados durante e ao final do intercâmbio (conforme a seção “4 Relatórios”). 

Os alunos que, por algum motivo, não puderem participar do intercâmbio deverão cursar 

atividades acadêmicas ofertadas pela UNISINOS de acordo com a previsão de créditos por área. 

Também nesse caso, a escolha das atividades deverá ser orientada pelo coordenador do PA. Essas 

atividades acadêmicas não poderão ser aproveitadas como horas complementares.  

 

2.2 Atividades extraclasse: 

O aluno deverá realizar, no mínimo, 90 horas de atividades extraclasse durante o período de 

intercâmbio. As atividades extraclasse deverão ser comprovadas por meio de certificados, diplomas, 

atestados, ingressos, fotografias etc., sempre de acordo com a natureza da atividade realizada. 

Apenas atividades comprovadas serão validadas.  

Essas 90 horas deverão ser distribuídas em, no mínimo, três grupos dentre os seguintes:  

 

 GRUPO 1 – Atividades realizadas na universidade estrangeira 

 Serão consideradas para o cômputo de horas as atividades realizadas na universidade 

estrangeira que produzam sentido (i) para o desenvolvimento das competências ou (ii) para o 

planejamento de carreira do aluno e que correspondam a um dos seguintes itens: 

 cursos de idiomas; 

 cursos de pequena duração; 

 palestras, conferências, seminários ou congressos; 

 participação em associações estudantis com foco em atividades profissionais (empresa 

júnior, consultorias etc.);  

 participação em projeto de pesquisa acadêmica; 

 participação em grupos de estudo. 

 

 GRUPO 2 – Atividades realizadas em empresas 

 Serão consideradas para o cômputo de horas as atividades realizadas em empresas que 

produzam sentido (i) para o desenvolvimento das competências ou (ii) para o planejamento de carreira 

do aluno e que correspondam a um dos seguintes itens: 



 visitas técnicas; 

 estágio; 

 trabalho; 

 conversas com executivos; 

 feiras técnicas ou de empregos. 

 

 GRUPO 3 – Atividades de voluntariado 

 Serão consideradas para o cômputo de horas as atividades de trabalho voluntário ou de 

trabalho social realizado. 

 

 GRUPO 4 – Atividades culturais 

 Serão consideradas para o cômputo de horas as atividades correspondentes a visitas culturais 

(museus, teatros, pontos históricos, feiras típicas etc.). Nesse grupo, cada evento corresponde a 1 

hora de atividades extraclasse. 

 

 GRUPO 5 – Atividades turísticas 

 Serão consideradas para o cômputo de horas as atividades turísticas realizadas, como viagens 

e passeios, realizados com a universidade estrangeira ou por conta própria. Nesse grupo, cada evento 

corresponde a 1 hora de atividades extraclasse. 

 

 GRUPO 6 – Atividades esportivas 

 Serão consideradas para o cômputo de horas as atividades esportivas realizadas, tanto as que 

o aluno praticar como as que o aluno assistir. Nesse grupo, cada evento corresponde a 1 hora de 

atividades extraclasse. 

 

 GRUPO 7 – Atividades de lazer 

 Serão consideradas para o cômputo de horas as atividades de lazer realizadas, como 

participação em festivais, experiências gastronômicas, festas etc., e que tenham enriquecido a 

experiência cultural do aluno. Nesse grupo, cada evento corresponde a 1 hora de atividades 

extraclasse. 

 

 GRUPO 8 – Outras atividades 

 O aluno poderá pleitear que sejam consideradas no cômputo de horas outras atividades não 

elencadas nesta seção. A consideração – ou não – destas e a equivalência em horas serão definidas 

pelo coordenador do PA, utilizando como critério principal a apresentação de evidências de que a 

atividade contribuiu para o desenvolvimento das competências ou para o planejamento de carreira do 

aluno. 



3 Avaliação 

 

Para aprovação do aluno no PA6, são requisitos mínimos 

 o cumprimento do número mínimo de créditos ECTS cursados; 

 o cumprimento do número mínimo de horas extraclasse comprovadas, de acordo com os 

critérios apresentados na seção 2; 

 a aprovação em, pelo menos, 8 créditos ECTS (50% dos créditos mínimos cursados na área 

da gestão na universidade estrangeira); 

 o contato mensal com a coordenação do PA para acompanhamento; 

 a entrega dos relatórios nos prazos estipulados. 

O aluno será avaliado considerando-se o desenvolvimento das competências previstas para 

esse PA, evidenciado pelo aluno por meio dos relatórios e dos resultados obtidos nas atividades 

acadêmicas conforme registros oficiais das IES estrangeiras. Serão considerados como fatores extra 

na avaliação a comunicação voluntária com a coordenação e a divulgação do intercâmbio e da 

UNISINOS (seja por meio da produção de conteúdo, seja por meio da participação em eventos no 

exterior). 

É de responsabilidade do aluno comparecer à universidade estrangeira nas datas de atividades 

de avaliação e permanecer na IES até a finalização das atividades acadêmicas (incluindo períodos de 

exames, de provas de recuperação ou de reposição).  

No caso de reprovação, o aluno deverá evidenciar apropriação das competências nos 

relatórios. É importante que o aluno revele, independentemente das notas, que o intercâmbio 

contribuiu para seu processo formativo. Caso isso não ocorra, o aluno deverá cursar novamente o 

Programa de Aprendizagem 6 – arcando com os custos financeiros decorrentes. Se reprovar em até 

50% dos créditos mínimos cursados na área da gestão, o aluno poderá compensar esses créditos 

cursando atividades acadêmicas no Brasil no semestre em que retornar.  

 

4 Relatórios 

Durante o período de intercâmbio, o aluno produzirá três relatórios, conforme modelos 

disponíveis na comunidade do Programa de Aprendizagem 6 do Moodle: 

- o primeiro, no início do semestre, após a definição das atividades acadêmicas que serão 

efetivamente cursadas e até, no máximo, duas semanas após o início das aulas; 

- o segundo, imediatamente após as avaliações parciais, em torno da metade do semestre 

(“midterms”);  

- o terceiro, após o recebimento do resultado das avaliações finais e até, no máximo, trinta dias 

após o término do semestre na universidade estrangeira. 

 

PRIMEIRO RELATÓRIO – até duas semanas após o início das aulas 



O aluno deve confirmar as atividades acadêmicas matriculadas. Caso não esteja cursando 

alguma das atividades acadêmicas previamente validadas pela coordenação do PA, o aluno deve 

explicar o motivo da alteração. Deverão ser apresentadas informações sobre cada atividade 

acadêmica, tais como quantidade de créditos, equivalência ECTS, carga horária semanal, nome do 

professor, idioma em que é ministrada, conteúdo temático, sistema de avaliação e métodos de ensino.  

 

SEGUNDO RELATÓRIO – “midterms”, após avaliações da metade do semestre 

O segundo relatório deverá descrever as atividades (acadêmicas e extraclasse) em 

andamento, bem como apresentar as reflexões do aluno sobre elas. Destaca-se que é fundamental a 

discussão das atividades realizadas em relação ao desenvolvimento das competências do aluno. É 

importante salientar que a produção do relatório deverá contemplar o posicionamento crítico do aluno 

em relação às atividades desenvolvidas.  

 

TERCEIRO RELATÓRIO – até 30 dias após o término do semestre na universidade estrangeira 

O relatório final deverá complementar o intermediário (informações anteriores não devem ser 

descartadas), descrevendo as atividades (acadêmicas e extraclasse) desde o meio até o final do 

semestre. Além disso, deverá apresentar as reflexões do aluno sobre o desenvolvimento das 

competências previstas neste PA, relacionadas com o conhecimento de gestão e com seu 

desenvolvimento profissional. Também aqui, destaca-se que é fundamental a análise crítica e a 

discussão das atividades e das experiências em relação ao desenvolvimento das competências do 

aluno. 

 

5 PA6 na UNISINOS 

O aluno que não cursar o PA6 em universidade estrangeira deve cursar o semestre letivo na 

UNISINOS. Também nesse caso, o aluno deve cursar 16 créditos na área da gestão além de realizar, 

no mínimo, 90 horas de atividades extraclasse. 

 

Qualquer situação diferente das descritas neste Regulamento será analisada pela coordenação 

do curso. 


