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ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICAS E CULTURAIS (AACC e AACC-I) 

Cursos de Licenciatura em Química (Lic.), Química (Quím) e Química-Atribuições Tecnológicas (QAT) 
 

 
item 

Descrição da Atividade 
(documento comprobatório) 

Máx. horas 
computáveis 

  Lic Quím QAT 

1 Atividades culturais: visitas a museus, centros culturais ou exposições culturais ou científicas  (3h por visita; 
apresentação do ticket de entrada) 

10 09 09 

2 Congresso nas áreas de Química e/ou Educação (exceto Semana da Química da UFRJ), incluida a SIAC da UFRJ 
(QAT/Quim: 03h/congresso; Lic: 10h/congresso) 
(apresentação de cópias de certificado de participação ou resumo da Jornada) 

40 09 09 

3 Participação na Semana da Química da UFRJ 
(QAT/Quim: 03h/ano; Lic: horas de cursos e oficinas) (apresentação de cópia de certificado de participação) 

40 09 09 

4 Resumo aceito em congressos, tendo ou não participado como congressista  
(05h/congresso; apresentação de cópias do resumo do trabalho) 

10 05 05 

5 Palestras proferidas ou assistidas (exceto aquelas contabilizadas em outros itens, como em Congressos), nas áreas 
de Química e/ou Educação 
(02h/palestra; apresentação de cópias de certificado de participação) 

10 10 10 

6 Atividades voluntárias em ONG’s, instituições beneficentes ou projetos sociais governamentais (eg, projeto Rondon) 
nas áreas de Química e/ou Educação 
(QAT/Quim: 03h/atividade; Lic: duração da atividade)  
(apresentação de cópia do comprovante de participação) 

30 06 06 

7 Estágios B, monitorias B e monitorias PR1, realizados em instituições credenciadas pela UFRJ e em atividade 
devidamente registrada no SIGA, iniciação científica B e estágio B 
(QAT/Quim: 10h/atividade; Lic: duração da atividade) 
(apresentação de declaração do orientador ou do coordenador da atividade) 

90 10 10 

8 Disciplinas de outros cursos da UFRJ cursadas como escolha livre, acima do n
o
 obrigatório  

(não serão computadas as disciplinas cursadas por alunos transferidos ou a de ingressos por isenção de vestibular 
em seus cursos de origem) 
(QAT/Quim: 02h/disciplina; Lic: carga horária da disciplina)-(comprovação por apresentação de BOA) 

30 10 10 

9 Outras Atividades Discentes: membro da Direção do CAIQ, membro da Atlética e suas ramificações, membro do 
NuDIQ,PsIQ ou COSQ, e outras que vierem a ser criadas. 
(QAT/Quim: 05h/semestre por atividade; Lic: 15h/semestre por atividade) 
(comprovação por meio de documentação da direção do IQ) 

90 10 10 

10 Equipes de competição da UFRJ 
Minerva Rockets, Minerva Hydrus, Minerva BOTS, Minerva e-sports, Atlética e outras. 
(QAT/Quim: 05h/semestre; Lic: 15h/semestre por atividade)  
(comprovação por meio de comprovante de participação na atividade) 

90 10 10 

11 Participação em organização de eventos acadêmicos/estudantis  
(1 evento = 10h; comprovação por meio de documento do IQ) 

40 10 10 

12 Participação em empresas Juniores  
(1 semestre = 10h; (comprovação por meio de cópia de declaração da empresa júnior) 

40 10 10 

13 Participação em treinamentos de Primeiros Socorros e/ou de combate a incêndios  
(comprovação por meio de cópia de comprovante de participação) 

40 05 05 

14 Cursos de línguas do CLAC e/ou do MEC, com aprovação  
(QAT/Quim: 05h/semestre; Lic: 10h/semestre) 
(comprovação por meio de comprovante de aprovação nos períodos) 

40 05 05 

15 Cursos não-obrigatórios ligados à Acessibilidade, oferecidos pela UFRJ, MEC ou outros orgãos reconhecidos  
(comprovação por meio de cópia de declaração da empresa júnior) 

90 05 05 

16 Monitorias/atendimento especial relativos à Acessibilidade  
(comprovação por meio de declaração do coordenador da Monitoria) 

40 05 05 

17 Participação em programas de apadrinhamento de intercambistas   
(QAT/Quim: 5h/semestre; Lic: 10h/semestre)  
(comprovação por meio de cópia de comprovante de participação) 

20 05 05 

18 OBRIGATÓRIO 
Participação em defesas de TCC de seu curso nos últimos cinco anos 
(mínimo três defesas; QAT/Quim: 05h/defesa; Lic: 10h/defesa)   
(comprovação por meio de declaração comprobatória da presença na atividade) 

50 15 15 

 

Tabela aprovada em reunião da Comissão de Ensino em 16 de Agosto de 2019. Válida a partir desta data. 
Observação: A obrigatoriedade do mínimo de três defesas no item 18 só será cobrada a partir do início de 2020-2.  


