ANEXO IV: Informática - Detalhamento de Atividades Complementares
Número de horas exigidas: os estudantes dos cursos de Informática deverão acumular horas em
atividades conforme os parágrafos a seguir, de acordo com a lista de atividades subsequente.
(1)
O estudante do Bacharelado em Ciência da Computação vinculado ao currículo 4/602 ou
4/603 deverá acumular 200 (duzentas) horas de atividades ao longo do curso; o estudante
vinculado ao currículo 4/604 ou 4/605 deverá acumular 105 (cento e cinco) horas de atividades ao
longo do curso e o estudante vinculado ao currículo 4/606 deverá acumular 110 (cento e dez) horas
de atividades ao longo do curso.
(2)
O estudante do Bacharelado em Sistemas de Informação vinculado aos currículos 4/621,
4/622, 4/623 e 4/624 deverá acumular 120 (cento e vinte) horas de atividades ao longo do curso.
(3)
O estudante do Bacharelado em Engenharia de Software (currículo 4/630) deverá acumular
110 (cento e dez) horas de atividades ao longo do curso.
(4)
O estudante do currículo 4/602 não tem limite máximo de horas contabilizadas por categoria de
atividade, podendo cumprir as 200 (duzentas) horas em uma única categoria, se assim o desejar.
Isto se dá devido ao caráter especial deste currículo, integrado por estudantes que migraram de
currículo anterior do Bacharelado em Ciência da Computação.
(5)
O estudante dos currículos 4/603 e 4/604 poderá contabilizar no máximo 90 (noventa) horas em
cada categoria de atividade.
(6)
O estudante do currículo 4/605 e 4/606 poderá contabilizar no máximo 50 (cinquenta) horas em
cada categoria de atividade.
(7)
O estudante dos currículos 4/621, 4/622, 4/623 e 4/624 poderá contabilizar no máximo 50
(cinquenta) horas em cada categoria de atividade.
(8)
O estudante do currículo 4/630 poderá contabilizar no máximo 50 (cinquenta) horas em cada
categoria de atividade.

Categoria

Discriminação

Carga horária
registrada

Documentação

a. Atestado/certificado de participação.
Presença em banca
b. Para bancas dos cursos de Ciência da
Assistir defesa de Graduação
Computação e Informática a comprovação daracadêmica
Mestrado ou
1 hora por defesa se-á por meio de lista de presença.
Doutorado
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100% da carga
Atividade de Participação em horária do evento a. Atestado/certificado com número de horas.
ação
atividade de ação (validando- se no
comunitária comunitária
máximo
20h/atividade)
Atuação em
Empresa
Júnior e
Junior
Achievement

Capítulo de
livro
Certificação
tecnológica
(5)

Atuação em
projetos
vinculados à
10 horas/ projeto a. Atestado/certificado.
Empresa
Júnior e na Junior
Achievement
Autoria ou
coautoria de
capítulo de livro
Obtenção de
Certificação
Tecnológica

Disciplina cursada
em uma
Disciplina (6) Instituição de
Ensino Superior
Apoiar nas ações
Divulgação de divulgação
dos cursos de dentro do
Ciência da
programa de
Computação e divulgação dos
Informática nossos cursos

30 horas

10 horas/
certificação

a. Capa do livro + índice dos capítulos com
autores.

a. Certificado.

Carga horária da a. Histórico escolar com a aprovação (ou
disciplina
aproveitamento) na disciplina.

2 horas/
participação

a. Atestado/certificado de participação.

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 30 – Bloco C – Sala 101| CEP 90619-900 | Porto Alegre – RS – Brasil
Fone: (51) 3320-3558 | E-mail: politecnica@pucrs.br | www.pucrs.br/politecnica

Estágio ou
Estágio não
atividades
obrigatório ou
profissionais atividade
profissional na
área de
informática

7 horas por mês a. Atestado/certificado que descreva as
de estágio, desde atividades realizadas e a conclusão do período
que o estágio se de estágio solicitado:
estenda por no i. Só o contrato de estágio não basta (necessário
mínimo três
comprovante de conclusão);
meses. (4)
Contrato de renovação de estágio funciona
como atestado de conclusão do período anterior,
mas não do período do contrato de renovação
em si;
ii. Agentes integradores fornecem tais
comprovantes;
Pode ser contrato de estágio + atestado da
empresa concedente de conclusão ou vigência
do estágio; ou
b. Cópia de página correspondente da carteira
de trabalho incluindo o cargo ocupado e uma
declaração que descreva as atividades
realizadas; ou
c. Para sócios ou donos de empresa: contrato
social + comprovante de que exerce
atividade na empresa (comprovante de prólabore, rendimentos, declaração de sócio,
comprovação de prestação de serviços como
abaixo, etc.); ou
d. Para prestação de serviço, assessoria:
contrato de prestação de serviços + atestado que
comprova continuidade até o fim do período
solicitado como atividade complementar.
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Ministrante
de curso ou
Palestra

Monitoria

Organização
da Jornada
Acadêmica
dos cursos
de
Informática

3 horas por hora a. Certificado com número de horas.
Curso ministrado ou ministrada
Palestra
(validando- se no
máximo
12h/curso)
1.5 vezes a carga a. Certificado de conclusão com número de
horária semanal horas.
da
Monitoria em
monitoria
disciplina do Curso (validando-se no
máximo 21h
/monitoria) (3)
Participação na
200h/evento
a. Atestado/certificado de participação.
Organização da
divididas
Jornada Acadêmica igualmente entre
os organizadores.
(validando no
máximo
50h/estudante)

Participação na
Organização organização de
de eventos evento dos cursos
de Ciências da
Computação e
Informática

50% da carga
a. Atestado/certificado de participação
horária do evento (especificando número de horas).
(validando-se no
máximo
10h/evento)

Participação Participação em
50% da cargaa. Atestado/certificado de participação
em curso
curso, minicurso ou horária do curso (especificando número de horas). (2)(7)
similar
(validando-se no b. Certificados Coursera – (2) (8)
máximo
40h/curso)

Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 30 – Bloco C – Sala 101| CEP 90619-900 | Porto Alegre – RS – Brasil
Fone: (51) 3320-3558 | E-mail: politecnica@pucrs.br | www.pucrs.br/politecnica

Participação em
eventos como:
Participação seminário, jornada,
em evento encontro, fórum,
(1)
congresso, feira,
palestra técnica,
semana acadêmica
dos cursos de
Ciências da
Computação e
Informática

a.
Atestado/certificado de participação
50% da carga
(especificando número de horas). (2)
horária do evento
(validando-se no
máximo
20h/evento)

50% da carga
a. Atestado/certificado de participação
horária do evento (especificando número de horas).
(validando- se no
máximo
10h/evento)
a. Comprovante de concessão de bolsa +
Atividade de
Atestado/certificado de conclusão; ou
Participação pesquisa com ou
b. Atestado/certificado do orientador da
40 horas/
em pesquisa sem bolsa de
pesquisa de realização desta com informações
iniciação científica, semestre
como nome do projeto, período, atividade.
com pesquisador ou
Participação Participação em
em feira
feira na qualidade
de expositor

grupo de pesquisa
Premiação referente
a trabalho
acadêmico ou de
Premiação pesquisa (por
10 horas
exemplo: Prêmio
CNPq Destaque do
Ano na Iniciação
Científica, etc.)
Publicação de artigo Publicação
científico (artigo
nacional 20
efetivamente
horas
Publicação publicado ou com
de artigo
aceite final de
Publicação
científico
publicação) em livro
internacional 30
ou periódico
horas
especializado, com
comissão editorial

a. Atestado/certificado.

a. Carta de aceite; ou
b. Capa do livro + página de índice; ou
c. Página do periódico + página de índice do
volume onde foi publicado.
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a. Carta de aceite + cópia da chamada de
Resumo de trabalho Evento nacional trabalhos; ou
em evento como: 8 horas
b. Página principal do evento + lista de artigos
congresso,
aceitos com autores; ou
Resumo de seminário,
c. Capa do volume + página de índice.
Evento
trabalho
simpósio, salão de
iniciação científica e internacional 10
horas
similares

Trabalho
completo
em evento
Atividades
inerentes à
área

Trabalhos completos Evento nacional
em eventos como: 15 horas
congresso,
seminário,
Evento
simpósio, salão de internacional 20
iniciação científica e horas
similares

a. Carta de aceite + cópia da chamada de
trabalhos; ou
b. Página principal do evento + lista de artigos
aceitos com autores; ou
c. Capa do volume + página de índice.

a. Documentação disponível.
A definir pela CCC
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