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Atividades complementares

A estrutura curricular do curso de Matemática do  Campus Catalão – UFG 

exige o cumprimento de pelo menos  200 horas de atividades complementares 

para efeito de integralização curricular. Na tabela abaixo, serão apresentadas as 

atividades que podem ser  consideradas para  tal  fim,  com o  número  máximo de 

horas  que  podem  ser  computados  em  cada  uma  delas.  Os  alunos  devem 

comprovar,  ao final  do curso,  o  cumprimento dessa exigência  curricular,  na qual 

todas as atividades são de sua livre escolha. 

Atividade Carga Horária
I – Participação em Eventos1:
Congressos, Simpósios, Encontros, Semanas Acadêmicas, etc.

- Áreas da Matemática Pura e Aplicada e da Educação Matemática ...................

- Áreas afins à Matemática...................................................................................

- Outras áreas ........................................................................................................

Até 100% da carga 
horária

Até 80% da carga 
horária

Até 50% da carga 
horária

II – Participação em Seminários e Palestras: ................................... 2 h por assistir, 4 h por 
ministrar.

III  –  Participação  em  Oficinas,  Mini-cursos  e  Cursos  de 
Atualização:

- Áreas da Matemática Pura e Aplicada e da Educação Matemática ...................

- Áreas afins à Matemática...................................................................................

- Outras áreas ........................................................................................................

Até 100% da carga 
horária

Até 80% da carga 
horária

Até  50%  da  carga 
horária

IV – Atividades de Extensão, Pesquisa e Iniciação Científica:
PIBIC, PIVIC, PROLICEN, PROBEC, PIBID e outros devidamente 
registrados............................................................................................................. 45 h por semestre, até 

dois semestres.

1 Aos eventos que não especificam a carga horária no certificado devem ser computadas 4 (quatro) horas por 
período, nos dias do evento.



V – Estágios Extracurriculares2: ......................................................... Até 40 h por semestre, 
dependente de 
comprovação de carga 
horária.

VI – Apresentação de Trabalhos:

                  - em Evento Internacional ..................................................................

                  - em Evento Nacional .........................................................................

                  - em Evento Regional e/ou Local .......................................................

20 h por trabalho

15 h por trabalho

10 h por trabalho

VII – Publicação de Trabalhos3:

               - em Revistas Indexadas ........................................................................

               - em Revistas Não Indexadas ................................................................

               - em Anais em Evento Internacional ....................................................

               - em Anais em Evento Nacional ............................................................

               - em Anais em Evento Regional e/ou Local ..........................................

60 h por trabalho

30 h por trabalho

20 h por trabalho

15 h por trabalho

10 h por trabalho

VIII – Participação em Comissões Organizadoras:

                - de Evento 
Internacional ....................................................................

                  - de Evento Nacional ..........................................................................

                  - de Evento Regional e/ou Local ........................................................

20 h por evento

15 h por evento

10 h por evento

IX – Participação na direção do Centro Acadêmico ou como 
representante discente em órgão colegiado do Campus 
Catalão-UFG: ................................................................................................

até 20 h por semestre, 
até  dois  semestres, 
com  apresentação  de 
ata  de  posse  na 
entidade.

X – Monitoria: ............................................................................................... 30 h por semestre, até 
dois semestres.

XI – Visitas a Museus, Centros de Pesquisa, Reservas 
ambientais, etc: ..............................................................................

3 h para cada visita, 
com relatório 
detalhado.

XII - Atividades culturais como: recitais, espetáculos (teatro, 
coral, dança, mostras de cinema), e participação em debates 
sobre temas de interesse cultural..........................................................

2 h por atividade com 
comprovante e 
relatório, num total 
máximo de 40 horas

XIII - Cursos extracurriculares de teatro, língua estrangeira, 
instrumento musical.......................................................................

até 30 h por semestre, 
no máximo dois 
semestres.

XIV - Atividades extracurriculares de dança, música, 
esporte:..............................................................................................................

até 15 h por semestre, 
no máximo dois 
semestres.

XV – Atividades extracurriculares de característica social:
Visitas a asilos, instituições beneficentes, doações, etc. ......................................

1 h para cada visita, 
mais 3 horas no caso 

2 Estágios Extracurriculares vinculados a projetos de extensão especificados no item IV devem ser computados 
uma única vez.

3 Caso seja publicado somente o resumo do trabalho, então serão computadas apenas 40% das 
referidas cargas horárias. 



de desenvolvimento de 
alguma atividade. Em 
ambos os casos deverá 
ser apresentado 
relatório detalhado.

No  seu  penúltimo  semestre,  nos  dias  programados  pela  coordenação  do 

Curso  de  Matemática  do  Campus Catalão-UFG,  o  acadêmico deverá  apresentar 

fotocópias dos seus certificados, ou relatórios ou atas, quando for o caso, para que a 

carga horária de atividades complementares seja contabilizada.

Coordenação do Curso de Matemática


