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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 O aluno deverá demonstrar o cumprimento do total de 120 horas 

nas diferentes modalidades de atividades complementares, entre as 

reconhecidas pela Coordenação do Curso de Pedagogia. Esse total de 

horas deverá ser cumprido no decorrer do curso de Pedagogia. 

 Essa exigência decorre da Lei Federal de Diretrizes e Bases 

(9394/96) e tem por objetivo incentivar os estudantes a participarem de 
experiências diversificadas relacionadas diretamente com as áreas de 

abrangência do curso de graduação, visando a qualificação de sua 
formação profissional e pessoal. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

MODALIDADE ESPECIFICAÇÕES MODO DE VALIDAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

MÁXIMA 

PUBLICAÇÕES 

COM 

PARTICIPAÇÃO 

Publicação de resumos em congressos, 

seminários, simpósios e similares. 
Cada resumo equivale à 5h. 

70h 

Publicação de artigo científico completo 

(artigo efetivamente publicado ou com o 

aceite final de publicação) em periódicos 

especializados, com comissão editorial, 

sem a necessidade de ser o primeiro 

autor. 

A equivalência será de 15h por 

artigo. 

Publicação de capítulo de livro como autor 

ou co-autor. 

Cada publicação equivale à 

20h. 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO 

EM EVENTOS E 

CURSOS 

 

Participação, como ouvinte, em 

palestras, conferências, mesas-

redondas, cursos e mini-cursos na área 

da Educação, promovidas por 

instituições reconhecidas pelo Curso de 

Pedagogia.  

Cada 1h realizada equivale a 

1h de atividade 

complementar.  

 

 

 

 

 

 

 

70h 

 

Participação em cursos na área da 

Educação na modalidade a distância, 

nas plataformas Veduca, MiriadaX ou de 

instituições reconhecidas pelo Curso de 

Cada 30h equivalem à 10h de 

Atividades Complementares, 

num limite de 30h. 
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 Pedagogia.   

Participação em cursos de línguas 

estrangeiras promovidas por instituições 

reconhecidas pelo Curso de Pedagogia. 

Serão concedidas até 50h. 

Participação, como ouvinte, em bancas 

de qualificação de dissertação e tese em 

Programa stricto-sensu da PUCRS, bem 

como de defesa de TCC no Curso de 

Pedagogia. 

Cada banca em stricto-sensu 

equivale à 2h de Atividades 

Complementares. 

Cada banca de TCC no Curso 

de Pedagogia equivale à 1h de 

Atividade Complementar. 

 

 

 

MONITORIAS 

 

 

Atuação, como monitor: em eventos, 

educacionais; em disciplinas de cursos 

da Escola de Humanidades ou áreas 

afins; na organização de palestras, 

conferências, mesas-redondas, cursos 

e/ou mini-cursos, promovidas por 

instituições reconhecidas pelo Curso de 

Pedagogia. 

Cada 1h de monitoria equivale 

à 1h de Atividade 

Complementar. 

70h 

 

 Atuação como monitor do PIBID. Cada 100h equivalem à 20h 

de Monitoria, num limite de 70 

h. 

Atuação como bolsista de iniciação 

científica. 

Cada semestre de Iniciação 

Científica equivale a 70h, 

limitando-se a 1 semestre. 

ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO   

OU 

DOCÊNCIA 

Realização de estágio não-obrigatório, 

com supervisão, sendo citadas as 

atividades realizadas no documento 

apresentado ou comprovação de 

docência, na Educação Infantil ou Anos 

Iniciais. 

Cada 1h realizada equivale a 

1h de atividade 

complementar. 
70h 

 

 

AÇÃO SOCIAL 

***Participação em atividades de ação 

comunitária reconhecida pela Pró-

Reitoria de Assuntos Comunitários e 

Extensão da PUCRS, pela Pastoral 

Universitária da PUCRS ou pela Unidade. 

Cada 1h realizada equivale a 

1h de Atividade 

Complementar. 

 

70h 
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Atividades de reforço escolar para alunos 

dos Anos Iniciais da rede pública de 

ensino, com acompanhamento e 

supervisão da professora regente. Será 

considerado apenas para alunos a partir 

do IV nível. 

Certificação emitida pela 

direção da escola. Cada 2h/a  

na escola, equivalem à 1h de 

Atividade Complementar, 

totalizando até 30h. 

 

INTERCÂMBIO 

Atividades realizadas através de 

intercâmbio entre Instituições Nacionais 

e/ou Internacionais, reconhecidas pelo 

Curso de Pedagogia. 

Certificação emitida pela 

Instituição comprovando o 

período do intercâmbio. No 

máximo de 1 semestre. 

70h 

MIGRAÇÃO 

CURRICULAR OU 

TRANSFERÊNCIA 

As disciplinas já cursadas e 

eventualmente não utilizadas no 

processo de Migração Curricular ou 

transferência poderão ser aproveitadas 

para a integralização das atividades 

complementares. 

Cada hora não utilizada 

equivale a 1h de atividades 

complementares, em um total 

de 50h. 
50h 

 

* Este Ato de Deliberação, aprovado em reunião de Colegiado, conforme 

Ata 02/2016, vigora na data de sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário. Casos omissos serão apreciados pela Coordenação do Curso 

de Pedagogia. 

 

Porto Alegre, 29 de fevereiro de 2016.  

 


