
Tipo de atividade

Máximo de horas por 

atividade ou evento

Carga horária total 

máxima

Participação como bolsista em projetos, grupos  

ou programas de pesquisa, cadastrados na UFG, 

devidamente comprovados (PIBIC, PROLICEN, 

etc.)

20 horas por ano 60 horas

Participação voluntária em projetos, grupos e 

programas de pesquisa, cadastrados na UFG, 

devidamente comprovados (PIVIC, PROLICEN, 

etc.)

30 horas por ano 90 horas

Apresentação de Comunicações Científicas e 

Painéis/pôsteres em Congresso Científico, 

devidamente comprovada com certificado

6 horas por apresentação Não há

Tipo de atividade

Máximo de horas por 

atividade ou evento

Carga horária total 

máxima

Participação como bolsista em projetos e 

programas de extensão, cadastrados na UFG, 

devidamente comprovados (PROBEC, Projeto de 

Extensão, etc.)

20 horas por ano 60 horas

Participação voluntária em projetos e programas 

de extensão, cadastrados na UFG, devidamente 

comprovados (PROVEC, Projeto de Extensão, 

etc.)

30 horas por ano 90 horas

Outras atividades de extensão devidamente 

comprovada com certificado
10 horas por atividade 40 horas

Apresentação de Comunicações Oral, Relatos de 

Experiência e Painéis/pôsteres em Congresso, 

devidamente comprovada com certificado

6 horas por apresentação Não há

Tipo de atividade

Máximo de horas por 

atividade ou evento

Carga horária total 

máxima

Monitoria com bolsa 20 horas por ano 60 horas

Monitoria voluntária 30 horas por ano 90 horas

Participação voluntária em projetos de ensino 

propostos por professores do IME (cadastrados), 

devidamente comprovado com certificado

30 horas por ano 90 horas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
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Tipo de atividade

Máximo de horas por 

atividade ou evento

Carga horária total 

máxima

Participação em eventos científicos ligados à 

Matemática, Estatística, Educação Matemática ou 

Educação, realizados por Sociedades Científicas 

ou Universidades, devidamente comprovada com 

certificado

30 horas por evento Não há

Participação voluntária na organização de eventos 

no IME
10 horas por evento 40 horas

Trabalho voluntário no LEMAT 30 horas por ano 90 horas

Trabalho voluntário nos projetos de Olimpíadas 

do IME
20 horas por ano 60 horas

Curso de língua estrangeira realizado por escolas 

reconhecidas
20 horas por ano 40 horas

Outras atividades de qualificação realizadas pelo 

IME, devidamente comprovada com certificado 

(palestra, minicurso, tutoria, etc)

20 horas por ano 60 horas

Outras atividades de qualificação na área 

Matemática, Estatística, Educação Matemática ou 

Educação realizadas por Universidades ou 

Instituições reconhecidas, devidamente 

comprovada com certificado (palestra, minicurso, 

tutoria, etc)

20 horas por ano 60 horas

Tipo de atividade

Máximo de horas por 

atividade ou evento

Carga horária total 

máxima

Participação como bolsista em programas de 

formação aprovados por órgãos de fomentos 

governamentais ou fundações de fomentos, 

devidamente comprovados (PIBID, PET, 

PAPMEM,etc)

20 horas por evento 60 horas

Participação voluntária em programas de 

formação aprovados por órgãos de fomentos 

governamentais ou fundações de fomentos, 

devidamente comprovados (PIBID, PET, 

PAPMEM, etc)

30 horas por evento 90 horas

Observação: atualizado em abril/2018

IV - QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO

V - FORMAÇÃO


