
REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Durante o curso de Física, o aluno deverá integralizar em atividades 

complementares (AC) uma carga horária de 210 h para a habilitação 

Licenciatura e de 120h para a habilitação Bacharelado em Física Médica. Estas 

atividades deverão ser ajustadas com a Faculdade de Física, podendo ser 

constituídas de: 

a) Estágio não-obrigatório: estágio em escola (Licenciatura) e instituição de 

saúde (Bacharelado), além do previsto no curso, auxilia no desenvolvimento 

das habilidades necessárias ao bom desempenho profissional. 

b) Monitoria: atividade de monitoria em disciplinas do curso e/ou no Museu de 

Ciência e Tecnologia da PUCRS proporciona uma integração com o público 

e auxilia na fixação de conceitos básicos. 

c) Iniciação científica: proporciona a participação do aluno em grupos de 

pesquisa, permitindo uma vivência em um ambiente científico, através da 

realização de projetos orientados, preparando-o para a redação de artigos, 

monografia e para cursos de pós-graduação. 

d) Curso de extensão: possibilita o aprimoramento e atualização do 

conhecimento. 

e) Participação em evento científico: proporciona a convivência e a troca de 

experiências com alunos e professores de outras instituições. 

f) Apresentação de trabalho em evento científico: proporciona a oportunidade 

de divulgação dos trabalhos realizados e a troca de experiências com 

alunos e professores de outras instituições. 

g) Organização de evento: amplia o contato com o mundo do trabalho e 

oportuniza a realização de tarefas em equipe. 

h) Desenvolvimento de ferramenta computacional: auxilia na formação 

integral; são computáveis o desenvolvimento de software, applet, planilha 

de gerenciamento de dados e página de web, quando orientados por 

professores da FAFIS-PUCRS. 



Estas atividades complementares serão contabilizadas de acordo com a tabela 

a seguir. 

 

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 (L) 

10h registradas / trabalho (B) 

- em anais de congresso 

 

100h registradas / trabalho (L) 

50h registradas / trabalho (B) 

- 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. 

 

        O Colegiado da FAFIS-PUCRS designará um responsável para o registro 

e análise das AC. O responsável terá autonomia quanto à validação das AC de 

acordo com os critérios pré-definidos para cada curso oferecido pela FAFIS-

PUCRS, com base na tabela de AC. 

         A solicitação de registro das AC fica a cargo do aluno requerente, 

devendo ser realizada através de preenchimento de formulários pré-definidos e 

disponibilizados pela unidade. 



        O trabalho de documentação e registro das AC de cada aluno da FAFIS-

PUCRS, será de responsabilidade da secretaria da FAFIS-PUCRS, assim 

como a manutenção do banco de dados em documentação impressa e digital. 

        Diante da eventual dificuldade do responsável em interpretar alguma 

atividade complementar, não adequadamente caracterizada dentro dos critérios 

pré-existentes de qualificação e duração, o Colegiado da FAFIS-PUCRS 

assumirá a responsabilidade de enquadrar ou não a referida atividade. 


