
 
TABELA DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC) 

 
I – FORMAÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAL 
 

CÓDIGO ATIVIDADE CH LIMITE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CH CH 
ATRIBUÍDA 

150 

Disciplinas extracurriculares cursadas 
fora da UERJ, em IES com  
reconhecimento oficial, com 
pertinência aos conteúdos  
programáticos de disciplinas do Curso 
de Graduação 

15 a 30 
horas  por 
disciplina 

 

60 h 

Apresentação de histórico escolar 
oficial ou declaração da IES, atestando 
a aprovação, anexando o programa da 
disciplina e bibliografia 

 

 

163 
Realização de curso regular de língua 
estrangeira concomitante com o 
período da Licenciatura 

10 horas 
por 

semestre 
40 h 

Declaração do curso atestando 
matrícula e aprovação no módulo ou 
nível no semestre 

 

175 
Estágios extracurriculares em 
instituições conveniadas com a UERJ 

30 horas 
por 

semestre 
60 h 

Declaração da instituição atestando a 
condição de estagiário e o horário do 
estágio, apresentação de relatório das 
atividades desenvolvidas no semestre 
com a aprovação do orientador de 
estágio da instituição autorizada 

 

 
II -  EVENTOS ACDÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 
 

CÓDIGO ATIVIDADE CH LIMITE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CH CH 
ATRIBUÍDA 

187 
Participação de cursos de extensão 
com carga horária, objetivos e 
conteúdos definidos; 

20 horas 
por 

semestre 
60 h 

Declaração ou Certificado de 
participação 

 

687 

Participação em congressos, 
seminários, simpósios, conferências, 
oficinas de trabalho e similares, 
versando sobre temas educacionais-
científicos-culturais ou do respectivo 
Curso 

2 horas por 
participação 
e por dia de 

atividade 

10 h por 
evento e 
60 h por 
atividade 

Declaração ou Certificado de 
participação 

 

703 

Assistência à defesa de monografia, 
dissertações de mestrado, teses de 
doutorado e prova de aula de  
concurso para Professor Efetivo  

2 h por 
evento 

30 h 
Certificado ou declaração emitida pela 
Unidade que realiza a atividade 

 

223 
Participação como mediador ou 
debatedor em eventos acadêmicos-
científicos-culturais 

5 h por 
evento 

40 h 
Declaração ou Certificado de 
participação 

 

 
III- PESQUISA E EXTENSÃO 
 

CÓDIGO ATIVIDADE CH LIMITE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CH CH 
ATRIBUÍDA 

235 
Bolsas concedidas pela UERJ 
(monitoria, estágio interno, entre 
outras) 

30 horas 
por 

semestre 
60 h 

Declaração do CETREINA/SR-1 
atestando a condição de bolsista 
durante o semestre e o tipo de bolsa 

 

247 
Participação em projetos/programas de 
extensão cadastrados na Sub-reitoria 
de Extensão e Cultura 

10 horas 
por projeto 

ou 
programa 

60 h 
Declaração do Coordenador do 
Projeto/Programa 

 

259 Participação em projetos de pesquisa 
30  horas 

por projeto 
60 h 

Declaração do Professor ou 
Responsável pelo Projeto 

 

776 

Participação em programas de 
assistência educativa, cultural, 
científica, esportiva, artística desde que 
não configurem estágio 

20 horas 
por 

semestre 
80 h 

Declaração ou certificado de 
participação no programa/projeto 

 

 
 

 

UERJ – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CEH - CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

FFP - FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
DMAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA  



IV – PRODUÇÕES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 
 

CÓDIGO ATIVIDADE CH LIMITE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CH CH 
ATRIBUÍDA 

283 
 

Apresentação de trabalho em 
congressos, seminários, simpósios, 
conferências, oficinas, feiras e 
similares 

15  horas 
por trabalho 

60  h 
Certificado de apresentação do 
trabalho e resumo do mesmo 

 

715 

Publicação de trabalhos em periódicos, 
obra coletiva ou autoria de livro (texto 
integral, vinculados à área de formação 
e atuação) 

20 h  por 
publicação; 
autoria de 
livro 40 h; 
co-autoria 
vale 50%. 

100 h 
Apresentação do produto publicado no 
periódico, na obra coletiva ou do livro 

 

307 

Participação em concursos de 
monografia, de atividades culturais, 
artísticos ou esportivos promovidos ou 
não pela UERJ 

10 horas por 
participação, 
acrescido de 

10 a 30% 
nos três 
primeiros 
lugares. 

60 h 
Apresentação da monografia ou 
declaração da instituição ou sociedade 
promotora do evento 

 

 
V- ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 
 

CÓDIGO ATIVIDADE CH LIMITE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CH CH 
ATRIBUÍDA 

319 
Participação em intercâmbio ou 
convênio cultural cadastrado 

Até 30 
horas por 

participação 
60 h 

Declaração da instituição onde foi 
realizado o intercâmbio mencionando 
o período de sua realização 

 

727 
Visitação a exposições, a mostras de 
arte e cultura, acervos museológicos e 
arquivísticos 

Máximo de 
02 horas 

por evento 
40 h Apresentação do Ingresso  

 

739 
Assistência a espetáculos cênicos, 
coreográficos, musicais e 
cinematográficos 

02 h por 
evento 

40 h Apresentação do ingresso 
 

751 
Assistência a palestras e aulas 
inaugurais 

02 horas 
por evento 

20 h 
Apresentação de declaração ou 
certificado 

 

 
VI- ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS 
 

CÓDIGO ATIVIDADE CH LIMITE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CH CH 
ATRIBUÍDA 

271 
Participação na organização de 
eventos educacionais, culturais, 
artísticos ou esportivos 

20 h por 
evento 

60 h 
Declaração da instituição ou 
sociedade responsável pelo evento 

 

 
VII-ATIVIDADES INERENTES AO CURSO DE  MATEMÁTICA 
 

CÓDIGO ATIVIDADE CH LIMITE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CH CH 
ATRIBUÍDA 

804 
Disciplinas extra-curriculares cursadas 
na UERJ 

15 a 30 
horas por 
disciplina 

60 h 
Apresentação de histórico escolar e 
ementa das disciplinas cursadas 

 

805 
Realização de curso regular em 
Informática, concomitante com o 
período de licenciatura 

20 horas 
por 

semestre 
60 h 

Declaração do curso atestando 
matrícula e aprovação no módulo ou 
nível no semestre 

 

806 

Participação em oficinas, mini-cursos 
e similares com carga horária, 
objetivos e conteúdos definidos 
oferecidos pelo DMAT 

10 horas 
por 

atividade 
60 h 

Declaração ou Certificado de 
participação 

 

807 
Participação em concursos de 
Matemática, olimpíada ou similares 

15 horas 
por 

participação 
60 h 

Declaração da instituição ou 
sociedade promotora do concurso 

 

808 
Criação de material concreto 
educativo em Matemática 

20 horas 
por projeto 

criado 
60 h 

Apresentação do produto e aprovação 
por uma banca do DMAT 

 

809 
Criação de material de Informática 
como aplicativo da Matemática 

20 horas 
por projeto 

criado 
60 h 

Apresentação do produto e aprovação 
por uma banca do DMAT 

 

 


