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NORMAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURSOS DE TEOLOGIA - CURRÍCULO 1104/2012 

 

As atividades complementares, num total de 120 (cento e vinte) horas, devem ser realizadas 

ao longo do curso, a partir do primeiro nível, e validadas mediante encaminhamento junto à 

Secretaria, conforme especificações abaixo. 

Modalidade Especificações Modo de validação Carga horária 

máxima 

 

PESQUISA 

 
Participação em grupos ou núcleos de 
pesquisa ou ao desenvolvimento de 

pesquisa coordenada por um 
professor. 

 

 
Comprovante de 

concessão de bolsa-
pesquisa ou 
atestado do 
professor. 

Até 20 horas por 
semestre. Cada hora 
equivale a uma hora 

de atividade 
complementar. 

 

CURSO DE 

EXTENSÃO 

 

Realização de cursos de extensão. 

 

 
Certificado de 

frequência. 

Cada hora equivale a 

uma hora de 

atividade 

complementar. 

 

EVENTO 

SIMPÓSIO 

Participação, como ouvinte, em 
palestras, seminários, congressos, 
colóquios, conferências, mesas-
redondas, simpósios, bancas de 
Mestrado e Doutorado, cursos e 

minicursos, semanas acadêmicas, 
promovidos por Instituições 
reconhecidas pela Escola de 

Humanidades. 

 

Certificado de 

frequência. Cada 

hora equivale a uma 

hora de atividade 

complementar. 

 

Cada hora equivale a 

uma hora de 

atividade 

complementar. 

 

PUBLICAÇÃO 

Publicação de trabalhos em livros, 

revistas, coletâneas, anais de 

congressos de caráter científico. 

Exemplar da 

publicação. 

Até 20 horas por 

publicação. 

CURSO DE 

LÍNGUAS 

Realização de Cursos semestrais de 

idiomas. 

Certificado de 

aprovação. 

Até 30 horas por 

semestre. 
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NORMAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURSOS DE TEOLOGIA - CURRÍCULO 9101/2018 

 
Os alunos do Curso de Teologia deverão completar um total de 200 horas de atividades 

complementares, que poderão começar a ser realizadas já a partir do 1º semestre. Entende-se por 

atividades complementares aquelas que, guardando relação de conteúdo e forma com atividades de 

cunho acadêmico, representem instrumentos válidos ao aprimoramento da formação básica do futuro 

teólogo.  

Modalidade Especificações Modo de validação Carga horária 

máxima 

 

PESQUISA 

 
Participação em grupos ou núcleos de 
pesquisa ou ao desenvolvimento de 

pesquisa coordenada por um 
professor. 

 
Comprovante de 

concessão de bolsa-
pesquisa ou 
atestado do 
professor. 

 

60h 

 

CURSO DE 

EXTENSÃO 

 

Realização de cursos de extensão. 

 
Certificado de 

frequência. 

 

60h 

 

EVENTO 

SIMPÓSIO 

Participação, como ouvinte, em 
palestras, seminários, congressos, 
colóquios, conferências, mesas-
redondas, simpósios, bancas de 
Mestrado e Doutorado, cursos e 

minicursos, semanas acadêmicas, 
promovidos por Instituições 
reconhecidas pela Escola de 

Humanidades. 

 

Certificado de 

frequência. Cada 

hora equivale a uma 

hora de atividade 

complementar. 

 

 

60h 

AÇÕES SOCIAIS Participação em atividades de ação 

comunitária reconhecida pela Pró-

Reitoria de Assuntos Comunitários, 

pela Pastoral Universitária da PUCRS 

ou pela Escola de Humanidades.  

Comprovante da 

instituição onde foi 

realizada a 

atividade. 

 

60h 

CURSO DE 

LÍNGUAS 

Realização de Cursos semestrais de 

idiomas. 

Certificado de 

conclusão. 

60h 

 


