
Tabela de Atividades complementares do formando em Matemática  

DISCRIMINAÇÃO DAS AACC 

HORAS POR ATIVIDADE   

Participação 
por 

  atividade 
C/H MÁX 
PERÍODO 

C/H MÁX 
CURSO 

1. ATIVIDADES DE ENSINO E TÉCNICO CIENTÍFICAS 

1.1 - Visitas técnicas com apresentação de relatórios ou diário de campo 5h por visita 30h 30h 

1.2 - Trabalhos publicados em livros, revistas e periódicos nacionais, na área 
de graduação, com apresentação de comprovação da publicação 20h por trabalho 60h 60h 

1. 3  - Trabalhos   publicados em livros, revistas e periódicos internacionais 
na área de graduação, com apresentação da comprovação da publicação 40h por trabalho 80h 80h 

1.4 - Trabalhos apresentados em eventos municipais 2h por trabalho 30h 30h 

1.5 - Trabalhos apresentados em eventos regionais 4h por trabalho 50h 50h 

1.6 - Trabalhos apresentados em eventos nacionais 4h por trabalho 60h 60h 

1.7 - Trabalhos apresentados em eventos internacionais 8h por trabalho 80h 80h 

1.8 - Trabalhos completos publicados em anais  10h por trabalho 30h 30h 

1.9 - Resumos publicados em anais 5h por resumo 20h 20h 

1.10 - Cursos realizados em áreas afins, com apresentação de certificados, 
atestados ou outros documentos comprobatórios  

Nº de horas do 
certificado 30h 30h 

1.11 - Estudos de Línguas realizados durante a graduação, dentro ou fora da 
instituição 

Nº de horas do 
certificado 30h 30h 

1.12 - Cursos à Distância e/ou presencial em outras áreas com apresentação 
de certificado 

10h por 
semestre 

  concluído 60h 60h 

 2 - ATIVIDADES ASSISTIDAS 

2.1 - Semana acadêmica Nº de horas  30h 30h 

2.2 - Congressos Nº de horas 30h  30h 

2.3 - Seminários Nº de horas  30h 30h 

2.4 - Fóruns Nº de horas 30h 30h 

2.5 - Simpósios Nº de horas 30h 30h 

2.6 - Palestras Nº de horas 30h 30h 

2.7 - Encontros Nº de horas 30h 30h 

2.8 - Minicursos Nº de horas 30h 30h 

2.9 - Oficinas Nº de horas 30h 30h 

2.10 - Exposições Nº de horas 30h 30h 

3 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

3.1 - Participação em Semanas de Artes, Letras, Museu, Ciência e 
Tecnologia e Mostra de Cinema, comprovada através de certificados e outros 
documentos hábeis, internos ou externos 20h  60h 60h 

3.2 - Atividades esportivas e culturais 20h 40h 40h 

3.3 - Obtenção de prêmios 10h por prêmio 50h 50h 

3.4 - Programas de extensão desenvolvidos no âmbito da instituição ou em 
outras instituições, em comunidades, organizações não governamentais, 
conselhos sociais, conselhos comunitários e agências de fomento 30 horas 60h 60h 

3.5 - Participação em projetos de ação social 40 horas 40h 40h 

3.6 - Participação em projetos PIBID e PROBEXT 
60h por 

semestre 60h 120h 

4 - ATIVIDADES DE PESQUISA 

4.1 - Participação em programas de iniciação científica (PIBIC) 
60h por 

semestre 60h 120h 



4.2 - Participação em pesquisa e projetos institucionais, com duração mínima 
de 1 (um) ano e máxima de 2 (dois) anos, com apresentação de relatório 

60h por 
semestre 60h 120h 

4.3 - Participação em grupos de estudo, orientada por docentes, por período 
mínimo de 1 semestre 

15h por 
semestre 15h 30h 

5 - ATIVIDADES DE VIVÊNCIA ACADÊMICA PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 

5.1 - Estágio voluntário ou remunerado na área específica de formação, com 
certificados e relatórios 

20h por 
semestre 20h 50h 

5.2 - Participação em monitorias, certificadas por um professor  
Nº de horas do 

certificado 90h 90h 

5.3 - Ministração de palestras com plano de trabalho e declaração da 
instituição solicitante, até duas por semestre 5h por palestra  30h 30h 

5.4 - Cursos complementares de aprofundamento da formação profissional, 
com participação comprovada por certificado, atestado ou outro documento Horas do curso 60h 60h 

5.5 - Produção de material didático pedagógico (jogos, softwares e outros 
para o ensino de Matemática) com orientações pedagógicas 

10h por 
produção 20h 60h 

5.6 - Representação de CA 
20h por 

semestre 20h 60h 

5.7 - Representação de DCE 
20h por 

semestre 20h 60h 

5.8 - Representação no Colegiado 
20h por 

semestre 20h 60h 

 


