
 

 

         

 Currículos 1/303, 1/304, 1/305, 1/306 
 
 

Categorias de Atividades 

Complementares 

Horas a serem 

computadas como AC’s 

Observações 

Projetos e Programas de 

Pesquisa (bolsistas) 

Grupos de Pesquisa 

 Até 50h por semestre letivo 

 Máx. 100h ao longo do curso 

- Orientados por docentes da 

Faculdade de Psicologia da 

PUCRS; 

- Periodicidade mínima regular: 

12 h semanais. 

Projetos e Cursos de Extensão 

realizados pela PUCRS 
 Até 30h por evento 

 Máx. 100h ao longo do curso 

 Até 15hs = 15hs de AC’s 

 Acima de 15hs = 1h de AC’s 

- Credenciamento prévio pela 

Faculdade de Psicologia da 

PUCRS, com antecedência 

mínima de 5 dias; 

- Coordenados por docentes da 

FAPSI. 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
FACULDADE DE PSICOLOGIA 

 



 

Estágios não obrigatórios 

(somente para alunos a partir 

do 5° semestre) 

 Até 50h por semestre letivo 

 Máx 100h ao longo do curso 

- Orientado por Psicólogo no 

local; 

- Periodicidade mínima regular: 

12h semanais; 

- Credenciamento prévio pela 

Faculdade de Psicologia da 

PUCRS. 

Monitoria de disciplinas  Máx. 60h ao longo do curso - Disciplina de 2 créditos 

equivalerá a 15h de AC’s; 

- Disciplina de 4 créditos ou 

mais equivalerá a 30h de AC’s. 

Cursos de Línguas Estrangeiras 

cursados na PUCRS 
 Até 15h por semestre 

 Máx 60h ao longo do curso 

- Cursado simultaneamente com 

o curso de Psicologia 

 

 

Assistência a defesas de 

dissertações ou teses (mediante 

entrega de ficha de presença, 

assinada pelo presidente da 

banca) 

 

 Até 30h por semestre 

 Máx. 60h ao longo do curso 

- Dissertação Mestrado: 2h 

- Teses de Doutorado: 4h 

- Qualificação: 2h (autorizada a 

inclusão a partir de 24/10/2012) 

 



 

Seminários, Simpósios, 

Congressos, Conferências, 

Jornadas, Encontros, Palestras, 

Workshop, Fóruns e Oficinas 

 De acordo com o evento, até 

no máximo de 30h por 

atividade. 

 Máx. de 150h ao longo do 

curso 

- Credenciamento prévio pela 

Faculdade de Psicologia da 

PUCRS, com antecedência 

mínima de 5 dias. 

* apresentação de trabalhos será 

considerado + 5h de AC para 

cada trabalho apresentado 

 

Cursos fora da PUCRS  De acordo com o evento 

 Até 20h cada curso 

 Máx. 70h ao longo do curso 

- Credenciamento prévio pela 

Faculdade de Psicologia da 

PUCRS, com antecedência 

mínima de 5 dias. 

Outras Atividades  Até 30h por evento 

 Máx. 100h ao longo do curso 

- Credenciamento prévio pela 

Faculdade de Psicologia da 

PUCRS, com antecedência 

mínima de 5 dias. 

 
 


