
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 
 
 

NORMA INTERNA PPGECM/UFG N° 08 
 

Estabelece as normas para 
atividades complementares que 
compõem o currículo, no 
âmbito do Programa de Pós-
graduação, nível Mestrado e 
Doutorado, em Educação em 
Ciências e Matemática. 

 
A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação, nível Mestrado e 

Doutorado, em Educação em Ciências e Matemática da UFG, em 
conformidade com o disposto no Parágrafo 1º, Art. 30, Capítulo V do 
Regulamento do Programa,  
 
RESOLVE: 
 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Art. 1. As seguintes atividades serão classificadas como Atividades 
Complementares:  

i.  Publicação de artigo em periódico especializado classif icado 
no QUALIS/CAPES. 

i i.  Resumo ou resenha em periódico especial izado classif icado 
no QUALIS/CAPES. 

ii i.  Publicação de l ivro ou capítulo de l ivro em editora com corpo 
editorial.  

iv.  Resumo de trabalho publicado em anais de congresso 
científ ico.  

v. Trabalho completo publicado em anais do congresso 
científ ico 

vi.  Apresentação de trabalho do formato pôster/painel em 
congresso científ ico.  

vii .  Apresentação oral de trabalhos em anais de congresso 
científ ico.  

vii i.  Participação em congressos, seminários, encontros, 
jornadas.  

ix.  Atividades em projeto de extensão.  
x. Participação em projetos de pesquisa.  

xi.  Participação em grupos de estudos.  
xii .  Estágio docência.   

xii i.  Participação em cursos de curta duração (menor que 64 
horas).  

xiv.  Participação em palestras.  
Art. 2. Os estudantes deverão realizar no: 



i .  MESTRADO: 3 créditos referentes a atividades 
complementares;  

i i.  DOUTORADO: 5 créditos referentes a atividades 
complementares 

Art. 3. Cada crédito corresponde a quarenta e oito (48) horas de atividades 
complementares. 
Art. 4. A validação dos créditos obtidos em atividades complementares deverá 
ser realizada pelo orientador, em conjunto com o estudante, e encaminhada em 
formulário específico, no site do PPGECM  e nos Anexos II e III, a 
Coordenadoria do PPGECM/UFG. 
 

 
  



ANEXO I DA NORMATIVA INTERNA PPGECM/UFG Nº 08  
Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática da UFG 
Certifico que o aluno _________________________, matricula ____ obteve os 
3 créditos (144 horas), que equivalem a no mínimo 48 pontos (conforme o 
quadro a seguir), exigidos pelo programa para integralização curricular, 
relativos a atividades extracurriculares, conforme descrito abaixo. 

ATIVIDADES Pontuação Pontos 
obtidos 

1. Artigo em periódico especializado 
classificado no QUALIS/CAPES. 

7 pontos 
máximo 21 

 

2. Resumo ou resenha em periódico 
especializado classificado no 
QUALIS/CAPES. 

2 pontos 
máximo 10 

 

3. Publicação de livro ou capítulo de livro em 
editora com corpo editorial. 

7 pontos 
máximo 21 

 

4. Resumo de trabalho publicado em anais de 
congresso científico. 

1 ponto máximo 
10 

 

5. Trabalho completo publicado em anais do 
congresso científico 

4 pontos 
máximo 20 

 

6. Apresentação de trabalho do formato 
pôster/painel em congresso científico. 

2 pontos 
máximo 10 

 

7. Apresentação oral de trabalhos em anais 
de congresso científico. 

3 pontos 
máximo 12 

 

8. Participação em congressos, seminários, 
encontros, jornadas.1 

2 pontos 
Máximo 16  

 

9. Atividades em projeto de extensão.2 1 ponto máximo 
20 

 

10. Participação em projetos de pesquisa.3 1 ponto máximo 
20 

 

11. Participação em grupos de estudos.4  1 ponto máximo 
30 

 

12. Estágio docência. 5 1 ponto Máximo 
32 

 

13. Participação em cursos de 
curta duração (menor que 64 
horas).6 

1 ponto Máximo 
16 

 

14. Participação em palestras. 7 1 ponto Máximo 
8 

 

Total de pontos Mínimo de 48 
pontos 

 

Goiânia, ____ de _____________ de _______. 
___________________________________________ 

 
1 No m í nimo  com 1 0 hora s  de  p ar t ic i pação  c er t i f ic ad a.   
2 Con ta bi l i z ar  1  pon to  a  ca da  10  hor as  d e pa rt ic i paç ã o .  
3 Cont ab i l i za r  1  po nto  a  c a da  10  hor as  d e pa rt ic i paç ã o .  
4 Con ta bi l i z ar  1  pon to  a  ca da  10  hor as  d e pa rt ic i paç ã o .  
5 Contabilizar 1 ponto a cada 4 horas de participação. 
6 Contabilizar 1 ponto a cada 2 horas de participação. 
7 Contabilizar 1 ponto a cada 2 horas de participação. 



Nome e assinatura do orientador 
  



ANEXO I DA NORMATIVA INTERNA PPGECM/UFG Nº 08 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DOUTORADO 
Ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação em 
Ciências e Matemática da UFG 
Certifico que o aluno _______________________, matricula___________ 
obteve os 5 créditos (240 horas), que equivalem a no mínimo 72 pontos 
(conforme o quadro a seguir), exigidos pelo programa para integralização 
curricular, relativos a atividades extracurriculares, conforme descrito abaixo. 

ATIVIDADE Pontuação Pontos 
obtidos 

1. Artigo em periódico especializado 
classificado no QUALIS/CAPES. 

7 pontos máximo 21  

2. Resumo ou resenha em periódico 
especializado classificado no 
QUALIS/CAPES. 

2 pontos máximo 10  

3. Publicação de livro ou capítulo de livro 
em editora com corpo editorial. 

7 pontos máximo 21  

4. Resumo de trabalho publicado em 
anais de congresso científico. 

1 ponto máximo 10  

5. Trabalho completo publicado em 
anais do congresso científico 

4 pontos máximo 20  

6. Apresentação de trabalho do formato 
pôster/painel em congresso científico. 

2 pontos máximo 20  

7. Apresentação oral de trabalhos em 
anais de congresso científico. 

3 pontos máximo 18  

8. Participação em congressos, 
seminários, encontros, jornadas.8 

2 pontos máximo 12  

9. Atividades em projeto de extensão.9 1 ponto máximo 20  

10. Participação em projetos de 
pesquisa.10 

1 ponto máximo 20  

11. Participação em grupos de estudos.11  1 ponto máximo 30  

12. Participação em cursos de curta 
duração (menor que 64 horas).12 

2 pontos Máximo 16  

13. Participação em palestras. 13 2 pontos Máximo 8  

14. Estágio docência não obrigatório. 14 1 ponto Máximo 32  

Total de pontos Mínimo de 72 pontos  

Goiânia, ____ de _____________ de _______. 
               ___________________________________________ 

Nome e assinatura do orientador 
 

 

 
8 No mínimo com 10 horas de par t ic ipação cer t if icada .   
9 Contabi l izar  1  ponto a  cada 10 horas de par t icipação.  
10 Contabi l izar  1  ponto a  cada 10 horas de par t icipação.  
11 Contabi l izar  1  ponto a  cada 10 horas de par t icipação.  
12 Contabilizar 1 ponto a cada 4 horas de participação. 
13 Contabilizar 1 ponto a cada 2 horas de participação. 
14 Contabilizar 1 ponto a cada 4 horas de participação. 


