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Bacharelado em Matemática  

Atividades Acadêmicas Complementares  

 

Atividades e carga horária que podem ser computadas  

Para obter o número necessário de horas das Atividades Acadêmicas Complementares o aluno 

desenvolverá atividades distribuídas em cinco grupos: Pedagógicas, Pesquisa, Extensão/Administração, 

Cultural/Social e Formação Complementar.  

Os alunos devem realizar atividades em pelo menos dois grupos distintos. As Atividades Acadêmicas 

Complementares e suas respectivas cargas horárias permitidas para equivalências para o cômputo das 

horas estão descritas nas Tabelas 1 a 5.  

As atividades deverão ser cumpridas durante a graduação do aluno. Não serão aceitas atividades que 

tenham sido cumpridas antes do ingresso do aluno ao Curso de Bacharelado em Matemática. 

 

TABELA 1 

Atividades de Pesquisa Carga horária máxima permitida para equivalência 

Iniciação Científica  Número de horas cumpridas no plano de atividades  

Publicação de Artigo em Revista científica indexada  50 horas 

Publicação de Artigo em Revista e jornal não-indexada  30 horas  

Publicação de resumo simples ou expandido de 

trabalho em Congresso  

10 horas  

Publicação de Trabalho completo em Congresso  20 horas  

Apresentação de Trabalho em Congresso, Simpósio e 

Seminários  

05 horas  

Participação em palestras, seminários e minicursos  

 

Número de horas descritas no Certificado de 

Participação ou 3 horas por dia de evento  

Participação em Congressos e Simpósios  

 

Número de horas descritas no Certificado de 

Participação ou 3 horas por dia de evento  

Participação em eventos acadêmicos do curso ou do 

PPG-Mat 

Número de horas descritas no Certificado de 

Participação ou 3 horas por dia de evento.  

Participação em cursos de extensão como aluno  Número de horas descritas no Certificado de 

Participação 

Total máximo computável 80 horas 
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TABELA 2 

Atividades de Ensino Carga horária máxima permitida para equivalência 

Monitoria de ensino/voluntária  30 horas por semestre, no máximo 2 semestres  

Apresentação de palestras, seminários e 
minicursos  

30 horas por semestre, no máximo 2 semestres  

Total máximo computável 80 horas 

 

TABELA 3 

Atividades de Extensão/Administração Carga horária máxima permitida para equivalência 

Participação em Projetos e Cursos de Extensão  Número de horas cumpridas no plano de atividades  

Participação em Comissão organizadora de 
evento  

Número de horas descritas no Certificado do Evento 
multiplicado pelo fator 2 ou 3 horas por dia de 
evento  

Participação na direção do centro acadêmico 50 horas por ano  

 

Representante discente em conselhos da USP 
(Curso e/ou Departamental)  

50 horas por ano  

Ministrar curso de extensão  

 

Número de horas descritas no Certificado do Evento  

Visita técnica, Feira de Profissões ou outro evento 
acadêmico promovido pela Instituição. 

Máximo de 8 horas por dia de evento 

Total máximo computável 80 horas 

 

TABELA 4 

Atividades Culturais Carga horária máxima permitida para equivalência 

Cursos extracurriculares de artes, música, língua 
estrangeira, atividade física e esporte. 

Número de horas descritas no certificado ou 
declaração do referido curso.  

Participação em debates sobre temas de interesse 
cultural 

Número de horas descritas no comprovante de 
participação ou 2 horas. 

Participação em eventos externos (feiras, 
apresentações públicas e outras) 

Número de horas descritas no comprovante de 
participação ou 2 horas. 

Total máximo computável 30 horas 
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TABELA 5 

Atividades Socioambientais Carga horária máxima permitida para 
equivalência 

Participação em Projetos Socioambientais  Número de horas descritas no comprovante de 
participação  

Total máximo computável 80 horas 

 

 


