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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
As Atividades Complementares, com carga horária de 200h, para a Licenciatura, ou 120h, 

para o Bacharelado, constituem condição necessária para a conclusão do curso e devem 
ser realizadas durante o período de duração do mesmo. O registro das horas será feito mediante a 
entrega de cópia (acompanhada do original, para reconhecimento) do comprovante de cada 
atividade, na secretaria da FAMAT. A análise e validação das atividades serão feitas pelo Colegiado 
da Faculdade ou por membro docente da Unidade, designado para este fim. 

 

 

 

HORAS COMPLEMENTARES – FACULDADE DE MATEMÁTICA DA PUCRS 

CATEGORIAS ESPECIFICAÇÃO VALOR MÁXIMO POR 

CATEGORIA 

Monitorias Disciplinas 4 horas para cada hora 
semanal 

60h 

Laboratórios 
4 horas para cada hora 
semanal 

Eventos 
1 hora para cada hora 
trabalhada 

Estágios não obrigatórios 
 

4 horas para cada hora 
semanal 

60h 

Atividades comunitárias 
 

Análise pelo professor 
responsável 

60h 

Cursos de extensão, de 

atualização ou de 

complementação de 

conteúdos curriculares 

 
Análise pelo professor 
responsável 

60h 

Participação em 

organização de eventos da 

FAMAT 

 
No máximo 40 horas por 
evento, após análise pelo 
professor responsável 

60h 

Participação em eventos 

nas áreas de Matemática, de 

Educação Matemática ou 

afins 

 
No máximo 40 horas por 
evento, após análise pelo 
professor responsável 

60h 

Projetos de pesquisa, 

orientados por professores 

da FAMAT 

 
4 horas para cada hora 
semanal 

60h 

Projetos de ensino, 

orientados por professores 

da FAMAT 

 
4 horas para cada hora 
semanal 

60h 



                               

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

                         FACULDADE DE MATEMÁTICA 

 
 

 

Trabalhos apresentados em 

eventos nas áreas de 

Matemática, de Educação 

Matemática ou afins: 

 

exposição de pôster 
 

5h 90h 

comunicação 
científica ou relato de 
experiência 
 

10h 

palestra ou minicurso 
 

15h 

Publicação de trabalho nas 

áreas de Matemática, de 

Educação Matemática ou 

afins 

periódicos regionais 
 

30h 90h 

periódicos nacionais 
 

40h 

periódicos 
internacionais ou 
livros 

50h 

 
 
 
 


