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Formulário de Registro de Atividades Acadêmico Cientifico Culturais 
(AACC) 

Atenção! Somente serão contabilizadas as atividades realizadas após o ingresso do aluno no Curso de Biologia. Todos os itens informados aqui devem ser 

acompanhados de comprovação. Favor numerar todos os comprovantes (pode ser a lápis) para facilitar a avaliação. 

 
Nome: 

__________________________________________________ 
Matricula: 

________________ 
Período: 
________ 

 
Favor informar aqui a(s) disciplina(s) feita(s) em outras Instituições de ensino registradas pelo MEC. Disciplinas feitas 

na UERJ não serão contabilizadas 
Campos destinado a 

Coordenação 
1. Disciplinas 

extracurriculares 
cursadas fora da UERJ 

(CH máxima 60) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 
comprovante 

CH Titulo do Evento  CH  
concedida 

Rubrica 

15h a 30h 
por 

disciplina 

      

      
      
      

 
Favor informar aqui se durante o curso de Biologia o(a) aluno(a) cursou algum curso de línguas (UERJ ou particular) 

2. Curso regular de língua 
estrangeira 

concomitante com a 
graduação. 

(CH máxima 40) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 
comprovante 

CH Titulo do Evento  CH 

concedida 

Rubrica 

10h 

semestre 
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Favor listar aqui os estágios feitos fora da UERJ em instituição de ensino e pesquisa reconhecida 

3. Estágio extracurricular em 
instituições conveniadas 

(CH máxima 60) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

30h 
semestre 

      

      
 

Favor listar aqui os cursos de extensão feitos na UERJ e em outras instituições reconhecidas pelo MEC 
4. Participação em cursos 

de extensão 
(CH máxima 60) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 
comprovante 

CH Titulo do Evento  CH 
concedida 

Rubrica 

20h 
semestre 

      

      

      
 

Favor informar aqui todo(s) o(s) congresso(s), o(s) Seminário(s) e afins que o aluno tenha participado ao longo do curso. 

5. Participação em 

Congressos ou similares 

(CH máxima 10h por 

evento e 60h por 

atividade) 

CH Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH Titulo do Evento  CH 

concedida 

Rubrica 

2h por 

participação 

por dia de 

atividade  
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Favor informar aqui toda(s) a(s) monografia(s), a(s) dissertação(ões), a(s) defesa(s) de tese(s) assistida(s). 

6. Assistir a defesas de 

monografia, 

dissertações e teses 

(CH máxima 30) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 
comprovante 

CH Titulo do Evento  CH 

concedida 

Rubrica 

2h por 

monografia, 

mestrado, 

doutorado e 

concurso 

público 

      

      

      

      

      

      

 
Favor listar aqui participação como mediador e/ou debatedor em eventos acadêmicos – científicos – culturais 

7. Participar como 
mediador e/ou 

Debatedor em eventos 
acadêmicos – científicos 

– culturais 
(CH máxima 40) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 
comprovante 

CH Titulo do Evento  CH 
concedida 

Rubrica 

5h por 
evento 
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Favor informar aqui a(s) Bolsa(s) de estudo (UERJ, FAPERJ e CAPES) recebida(s) pelo aluno ao longo curso. 

8. Bolsa concedida pela 
UERJ ou por agência de 

fomento 
(CH máxima 60) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 
comprovante 

CH Titulo do Evento  CH 

concedida 

Rubrica 

30h por 
semestre 

      

      

 
Favor listar aqui as participações em projetos/programas de extensão cadastrados na Sub-reitoria de Extensão e Cultura 

9. Projetos/Programas de 
Extensão 

(CH máxima 60) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

10h por 
projeto 

ou 
programa 

      

      

 
Favor listar aqui sua participação em projetos de pesquisa 

10. Projetos de Pesquisa 
(CH máxima 60) 

CH Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

30h por 
projeto 
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Favor listar aqui as participações projetos ou programas  

11. Participação em 
prog./proj. de 

assistência educ. cult., 
cientifica, esportiva ou 

artistica 
(CH máxima 80) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

20h por semestre e 
por 

programa/projeto 

      

      

 
Favor informar aqui todo(s) o(s) trabalho(s) apresentado(s) em congressos, seminários e afins, sendo o aluno autor ou co-autor. 

12. Apresentação de 

trabalhos em congressos 

ou similares 

(CH máxima 60h) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH  Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

15h por 

trabalho 

      

      

      

      

 

Favor listar aqui publicações de trabalho, em periódicos, obra coletiva ou autoria de livro  
13. Publicações de 

trabalhos cientificos 
(CH máxima 100) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH  Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

*Publicação 
– 20h 

*Autoria do 
livro – 40h 
*Co-autoria 

- 50% 
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Favor listar aqui participações em concursos de monografia, atividades culturais, artísticas ou esportivas promovidas ou não pela UERJ 

14. Participações em 
concursos de 
monografia, 

atividades culturais 
(CH máxima 60h) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH  Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

10h       

      

      

      

 
Favor informar aqui participação em intercâmbio ou convênio cultural 

15. Participações em 
Intercâmbio ou 

Convênio Cultural 
(CH máxima 60h) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH  Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

Até 30h por 

participação 
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Favor listar aqui visitação a exposições, amostra de arte e cultura acervos museológicos e arquivísticos e certificada pelo professor 
proponente da atividade (visita) 

16. Visitação a acervos 
museológicos e 

similares 
(CH máxima 40h) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH  Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

2 por 

evento 

      

      

      

      

      

      

      

 
Favor informar aqui assistência a espetáculos cênicos, coreográficos, musicais e cinematográficos recomendados e certificados pelo 

professor ou curso 
17. Assistência a 

espetáculos artísticos 
(CH máxima 40h) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH  Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

2h por 

evento 
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Favor informar aqui assistência a palestras e aulas inaugurais 

18. Assistência a palestras 
e aulas inaugurais 
(CH máxima 20h) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 
comprovante 

CH  Titulo do Evento  CH 
concedida 

Rubrica 

2h por 

evento 

      

      

      

      

 
Favor informar aqui participação em órgão colegiado da UERJ 

19. Participação em 
Órgão Colegiado da 

UERJ 
(CH máxima 40h) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 
comprovante 

CH  Titulo do Evento  CH 
concedida 

Rubrica 

20h por 

semestre 

      

      

      

      

 
Favor listar aqui participação na organização de eventos educacionais, culturais, artísticos ou esportivos 

20. Participação na 
organização de 

eventos  
(CH máxima 60h) 

CH  Ano e Semestre que 
realizou a atividade 

Nº que você 
atribuiu ao 

comprovante 
CH  Titulo do Evento  CH 

concedida 
Rubrica 

20h por 

evento 

      

      

 


