
TABELA DE CONTAGEM DE HORAS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES – FAFIS 
CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA => 210 HORAS 

Horas Registradas Atividade 

1h registrada / 1h trabalhada 
Monitoria em disciplina da FAFIS 

(mediante comprovante) 

1h registrada / 2h trabalhadas 
Monitoria no Setor de Física do MCT-PUCRS 

(mediante comprovante) 

1h registrada / 2h trabalhadas 

Pesquisa de Iniciação Científica 

(mediante relatório da pesquisa validado pelo 

orientador) 

1h registrada / 2h trabalhadas 
Estágio não-obrigatório na área do curso 

(mediante relatório validado pelo responsável) 

 
Publicação de trabalho 

(mediante cópia da mídia ou carta de aceite) 

20h registradas / trabalho - em anais de congresso 

100h registradas / trabalho - em revista com corpo de revisores 

 
Apresentação de trabalho em evento científico 

(mediante certificado) 

20h registradas / trabalho 

10h registrada / trabalho 
- nacionais 

20h registradas / trabalho 

10h registrada / trabalho 
- internacionais 

 
Participação em evento científico 

(mediante certificado) 

20h registradas / evento - congresso, jornada, simpósio, encontro, seminário 

2h registradas / palestra - palestra 

1h registrada / 1h de curso 
Curso de extensão 

(mediante certificado) 

1h registrada / 1h de evento 
Participação na Organização de Evento 

(mediante comprovação) 

1h registrada / 1h trabalhada 
Ação Comunitária/Solidária 

(mediante comprovação) 



 

Ferramenta computacional: 

(mediante apresentação de carta do orientador e teste 

da ferramenta) 

30 h registradas / software - software 

10 h registradas / applet - applet 

10 h registradas / planilha - planilha de gerenciamento de dados 

10 h registradas / URL - página de web (URL) 

 

No que se refere à contagem de horas descrita na tabela acima, salienta-se que: 

-  o aluno deverá realizar as suas AC em pelo menos três atividades distintas; 

- o aluno poderá registrar em uma única atividade no máximo 50% da carga horária total 

de AC prevista para a sua habilitação; 

- trabalhos publicados serão contabilizados integralmente para todos os autores; 

- trabalhos apresentados serão contabilizados apenas para o apresentador. 

 


