UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faculdade de Formação de Professores
Departamento de Educação

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇAO E ATRIBUIÇÃO
DE CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

À Coordenação de Atividades Complementares

Aluno:_____________________________________________________________________________________________
Matrícula: _____________________________________ Período: ____________ Curso: _________________________
CPF: _____________________________ RG: ___________________________ Telefone:_________________________
E-mail: ________________________________________

Endereço:__________________________________________

_______________________________________________________________ nos termos legais requer que seja atribuída a
carga horária abaixo discriminada pela execução das atividades complementares realizadas durante o curso.

ATIVIDADES

CARGA HORÁRIA

LIMITE

I – FORMAÇÃO ACADÊMICA

I.1- Disciplinas extracurriculares cursadas fora da
UERJ.
I.2- Realização de curso regular de Língua
estrangeira com a graduação.
I.3- Estágios extracurriculares em instituições
conveniadas à UERJ.

15 a 30 h por disciplina

60 h

10 h por semestre

40 h

30 h por semestre

60 h

II – EVENTOS ACADÊMICOS

II.1- Participação em cursos de extensão com carga
horária, objetivos e conteúdos definidos.
II.2- Participação em congressos, seminários,
conferências, oficinas de trabalho e similares,
versando sobre temas educacionais, científicos,
culturais ou do respectivo curso.
II.3- Participação como assistente na defesa de
monografias de graduação ou especialização,
dissertações de mestrado, teses de doutorado, leitura
e/ou prova de aula de concurso para professor efetivo
certificado pela unidade.
II.4- Participação como mediador e/ou debatedor em
eventos acadêmicos, científicos ou culturais.

20 h por semestre

60 h

2h por participação diária

30 h

2 h por atividade

30 h

5 h por evento

40 h

HORAS
SOLICITADAS

HORAS
CONCEDIDAS

III – PESQUISA E EXTENSÃO

III.1- Bolsas concedidas pela UERJ – monitoria,
estágio interno, etc. – ou agências de fomento.
III.2- Bolsas de iniciação científica (PIBIC) UERJ
ou agências de fomento.
III.3- Bolsas do programa PROINICIAR UERJ ou
agências de fomento.
III.4- Participação em projetos de pesquisa.
III.5- Participação em projetos/programas de
extensão cadastrados na sub-reitoria de extensão e
cultura.
III.6- Participação em programas de assistência
educativa, cultural, científica, esportiva ou artística
que não configurem estágio.

30 h por semestre

60 h
120 h
20 h

30 h por projeto

60 h

20 h por semestre e por
programa/projeto

60 h

20 h por semestre e por
programa/projeto

80 h

IV – PRODUÇÃO ACADÊMICA

IV.1- Apresentação de trabalhos ou obras de arte em
congressos, seminários, simpósios, conferências,
festivais, exposições, mostras, oficinas, feiras e
similares versando sobre temas educacionais,
científicos, culturais ou do respectivo curso.
IV.2- Publicação de trabalhos em periódicos, obra
coletiva ou autoria de livro (texto integral,
vinculados à área de atuação e formação).
IV.3- Participação em concursos de monografia,
atividades culturais, artísticas ou esportivas
promovidas ou não pela UERJ.

15 h por trabalho

20h por publicação; 40 h
por autoria de livro e
50% por co-autoria
10 h por participação,
acrescidos de 10 a 30%
nos 03 primeiros lugares

60h

100 h

60 h

V – ATIVIDADES CULTURAIS

V.1- Participação em intercâmbio ou convênio
cultural.
V.2- Visitação a exposições, mostras de arte e
cultura, acervos museológicos e arquivísticos
certificada pelo professor proponente da atividade.
V.3- Assistência a espetáculos cênicos,
coreográficos, musicais e cinematográficos
recomendados e certificados pelo professor ou curso.
V.4- Assistência à palestras e aulas inaugurais.

até 30 h por participação

60 h

2 h por evento

40 h

2 h por evento

20 h

2 h por evento

20 h

VI – ATIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS

VI.1- Participação em órgãos colegiados da UERJ.
VI.2- Participação na organização de eventos
educacionais, culturais, artísticos ou esportivos.

20 h por semestre

40 h

20 h por evento

60 h

VII – ATIVIDADES CIENTÍFICO-CULTURAIS

VII.1- Experiência docente nas redes públicas e
privadas de ensino.
VII.2- Publicação de resumos em anais de
congressos, seminários e similares na área da
Educação.
VII.3- Publicação de trabalhos completos em anais
de congressos, seminários e similares na área da
Educação.
VII.4- Apresentação de monografia de graduação.
VII.5- Monitoria de congressos, seminários e
similares na área da Educação.

10 h por ano letivo
10 h por evento como
autor e 5 h por evento
como co-autor
20 h por evento como
autor e 10 h por evento
como co-autor

30 h
30 h

30 h
5h

10 h por evento

20 h

OBS.: Para integralizar as 100 (cem) horas, o aluno deverá realizar pelo menos 04 (quatro) modalidades de atividades
complementares dentre as 27 (vinte e sete) definidas acima.

MODALIDADES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
I – Formação Acadêmica;
II – Eventos Acadêmicos;
III – Pesquisa e Extensão;
IV – Produção Acadêmica;
V – Atividades Culturais;
VI – Atividades Técnico-administrativas;
VII – Atividades Científico-culturais inerentes ao curso.

INTEGRALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA:

CÓDIGO DA ATIVIDADE

CARGA HORÁRIA TOTAL

I
II
III
IV
V
VI
VII
SOMATÓRIO:

Nome do avaliador: __________________________________________________________________________________
Matrícula: _________________________________

Data de lançamento: __________________________

Nestes Termos, pede deferimento.

São Gonçalo, ______ de ____________________________________ de 20_____.

