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UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

GR16009 - CURSO DE MATEMÁTICA - LICENCIATURA - (Habilitação 001 - Matriz Curricular 002 - em extinção)

Reconhecimento: Decreto 62.453/1968 - DOU 27/03/1968; Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES/MEC 1.096/2015 - DOU 30/12/2015

O estágio não obrigatório é uma atividade facultativa, acrescida às atividades curriculares obrigatórias e regulares previstas para o curso. Não implica alteração da carga horária 

estabelecida para a obtenção do diploma. Regulamentado pela Lei 11788/2008, o estágio deverá ser conduzido com autorização prévia do Unisinos Carreiras. Informações podem 

ser obtidas no Unisinos Carreiras.

Participação em curso ou evento de extensão com carga horária superior a 12h e até 20h

Participação em curso ou evento de extensão com carga horária de 8h até 12h

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades complementares têm como objetivo estimular sua participação em experiências diversificadas que contribuam para a sua formação profissional. Devem possuir 

relação direta com os objetivos do seu Curso e serem comprovadas.

Coordenação de Curso: Rogério Ricardo Steffenon - Telefone: 3590-8167 - E-mail: rogerios@unisinos.br e cursomatematica@unisinos.br

Duração na UNISINOS: 180 créditos - 2.880 horas-aula + 36 horas de atividades complementares (tempo mínimo: 3 anos; tempo máximo: 7 anos)

Até 8 horas por participação *

Até 12 horas por participação *

APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA

OBSERVAÇÕES:

1. Sugere-se que você procure a Coordenação de Curso antes de efetuar a matrícula. Consulte os horários de atendimento na Sala da Coordenação ou na Secretaria. 

2. Representação estudantil: Centro Acadêmico dos Estudantes de Matemática (informações: movestudantil@unisinos.br ou ramal 4101).

3. Se desejar, você pode cursar a atividade 98278 - Introdução à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) . No entanto ela não contabilizará carga horária para fins de integralização 

curricular. 

4. Você deve realizar 36 horas de atividades complementares, conforme o Quadro que segue às Observações.

20 horas

Até 20 horas por participação *

Correspondente às horas comprovadas *

Monitoria, na UNISINOS, na área de Matemática ou relacionada ao Curso de Matemática, em 

mais de 300h

10 horas

10 horas

Ministrante de curso de extensão

Bolsista de Iniciação Científica, na UNISINOS, com carga horária superior a 400h

Monitoria, na UNISINOS, na área de Matemática ou relacionada ao Curso de Matemática, de 

150h até 300h

Apresentação de trabalho em evento científico

20 horas

10 horas * 

Participação em curso ou evento de extensão com carga horária superior a 20h

Bolsista de Iniciação Científica, na UNISINOS, com carga horária de 200h até 400h

6 horas por trabalho publicado *

OBSERVAÇÕES:

1. Você deve cumprir 36 horas de atividades complementares, realizadas enquanto aluno do curso de Licenciatura em Matemática.

2. (*) O aproveitamento da carga horária dessas atividades está sujeito à análise da Coordenação de Curso, conforma a natureza do evento, trabalho ou publicação.

3. Se você veio transferido do Curso de Ciências - Habilitação Matemática-Licenciatura Plena, pode aproveitar atividades complementares realizadas a partir de 1995, exceto 

aquelas que dizem respeito à atividade n. 13 do Quadro de Atividades Complementares, que poderá ser aproveitada se realizada a partir do semestre de ingresso no Curso.

4. Cumprirá à Comissão de Coordenação do Curso, mediante requerimento do aluno, aproveitar atividades complementares não previstas no Quadro, bem como atribuir a 

respectiva carga horária a ser aproveitada.

36 horas

18 horas por trabalho publicado *

18 horas

4 horas por premiação *

Publicação em anais

Premiação em trabalhos de natureza acadêmica

Publicação em revista científica

Disciplinas, de 4 ou mais créditos, não pertencentes à grade curricular do Curso

Disciplina do Curso de Ciências: Habilitação Matemática não aproveitada na adaptação (Projeto 

do Curso, item 7.1, obs.: 6)
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