
Anexo: Tabela das atividades

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

REQUISITO PARA A
ATRIBUIÇÃO DE CARGA

CARGA HORÁRIA MÁXIMA

Atividades ligadas ao ENSINO

Disciplina não curricular
cursada fora da UFRRJ e/ou
disciplina de Livre Escolha.

Apresentação de histórico escolar
oficial ou declaração da instituição

ou docente, atestando a aprovação,
anexando o programa analítico da

disciplina e bibliografia.

30 horas/disciplina

Bolsas concedidas pela
UFRRJ (monitoria, estágio
interno, iniciação científica,

entre outras).

Declaração atestando a condição
de bolsista durante o semestre e o

tipo de bolsa e apresentação de
relatório das atividades.

30 horas/semestre

Estágios extracurriculares na
área de

comunicação/jornalismo

Declaração da instituição atestando
a função atribuída ao estagiário e o

período e tempo de trabalho
desenvolvido na instituição. 

30 horas por semestre

Realização de curso regular
de língua estrangeira

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

cursado. 

20 horas por semestre

Desenvolvimento de material
didático para o curso de
jornalismo, disciplinas,
projetos de pesquisa e

extensão.

Entrega do material ou declaração
de docente atestando sua

realização e sua relação com o
ensino da disciplina. O total de

horas dependerá da quantidade do
material desenvolvido.

De 10 a 30 horas por
semestre.

Participação em concursos
de monografia.

Apresentação da monografia e
declaração da instituição ou

sociedade promotora do concurso.

10 horas por participação,
acrescido de 10 a 30%, em
caso de premiação nos três

primeiros lugares.

Participação em intercâmbio
acadêmico, nacional ou

internacional, em convênio
com a instituição.

Declaração da instituição onde foi
realizado o intercâmbio

mencionado e o período de sua
realização.

30 horas por participação.

Produção de material
profissional que envolva
ensino/aprendizagem no
campo jornalístico para o

próprio curso ou para outros
cursos da Universidade:

texto jornalístico, fotografia,
planejamento visual/gráfico e

similares

Declaração do professor orientador
especificando a atividade

desenvolvida pelo aluno e sua
periodicidade que determinará a

carga horária.

5 a 30 horas por
participação.

Atividades ligadas a PESQUISA

Bolsas de iniciação científica
concedidas pela UFRRJ ou
por agências de fomento.

Apresentação da carta-contrato ou
termo de responsabilidade do
bolsista, além de relatório da
pesquisa aprovado realizado

30 horas /semestre.



referente ao semestre.

Desenvolvimento de
pesquisa com produto final

Apresentação do produto
(resenha, relatório, artigo,

Monografia)
15 horas por produto.

Participação em artigos
publicados em periódicos
nacionais e internacionais,

capítulo de livro ou autoria de
livro.

Apresentação do produto
publicado no periódico, na

obra coletiva ou o livro.
20 horas/artigo

Participação em resumos e
anais de Eventos Científicos

publicados a partir de
Congressos, Simpósios,
Jornadas de Iniciação

Científica e de Extensão.

Fotocópia do texto publicado pelo
evento, ou print do site (revista

eletrônica) em que foi publicado. 10 horas/artigo

Apresentação de trabalho
científico em eventos.

Certificado de apresentação 20 horas/evento

Atividades ligadas a EXTENSÃO

Participação em programas e
projetos de extensão.

Declaração da Pró-reitoria de
Extensão ou do responsável pelo

programa ou projeto e
apresentação de relatório.

20 horas por projeto
(semestre)

Participação em cursos de
extensão (online ou

presencial) 

Declaração ou Certificado de
participação e apresentação de
relatório sobre o curso/oficina

05 a 20 horas por evento

Participação como ouvinte
em palestras, mesas

redondas, conferências,
workshops e oficinas.

Declaração ou Certificado de
participação.

03 horas por atividade

Participação como ouvinte
em congressos, seminários,

simpósios, workshops,
conferências e similares.

Declaração ou Certificado de
participação.

10 horas por evento (com
mais de 24 horas de

programação) 

Apresentação de trabalho em
congressos, seminários,
simpósios, conferências,

oficinas de trabalho e
similares.

Certificado de apresentação do
trabalho e declaração do
organizador do evento.

10 horas por trabalho

Organização de eventos
acadêmicos na universidade

Declaração ou Certificado de
organização.

10 horas (por palestras,
workshops e mesas

redondas organizadas) e 20
horas por evento (com mais

de 24 horas de
programação)

Publicação de matéria
jornalística assinada

(impressa, digital, sonora ou
audiovisual) ou conteúdo de

assessoria (press kit e
releases) em veículo de

comunicação da

Cópia da publicação ou print. 03 horas por conteúdo
publicado



universidade.

Publicação de material
jornalístico, reportagens ou
documentários em veículos
de comunicação externos.

Cópia da publicação ou declaração
do veículo.

 De 05 a 20 horas por
trabalho

Participação como
conferencista, mediador ou

debatedor em eventos
acadêmicos e científicos.

Declaração ou Certificado de
participação no evento.

10 horas por evento.
15h/evento em

Jornalismo/Comunicação

Participação no Coral da
UFRRJ

Declaração do Maestro do Coral da
UFRRJ.

5 horas por período letivo de
participação

Participação em grupos de
teatro ou grupos regionais
reconhecidos na UFRRJ

Declaração da Pró-Reitoria de
Extensão (Proext) da UFRRJ ou
Setor Responsável da Proext.

5 horas por período
letivo de participação.

Representação da UFRRJ
em eventos esportivos

oficiais.

Declaração da Pró-Reitoria de
Extensão (Proext) da UFRRJ ou
Setor Responsável da Proext.

5 horas por período
letivo de participação.

Participação em atividades
esportivas ou em

competições internas da
UFRRJ.

Declaração da Pró-Reitoria de
Extensão da UFRRJ ou Setor

Responsável da Proext.
4 horas por participação.

Participação, como
voluntário, em atividades de
caráter humanitário e social.

Declaração da Instituição
beneficiada pelo trabalho

voluntário.

Até 30 horas por
participação, a critério da
Coordenação do Curso.

Outros

Participação em representação
estudantil da própria UFRRJ ou

da UNE. Centro acadêmico,
Diretório de curso etc. 

Declaração da instituição sede
União de estudantes ou da
Universidade - PROAES

10 horas por semestre.

Participação em órgãos
colegiados da UFRRJ ou

Comissões designadas por
portaria oficial. Serão

considerados os casos não
contemplados na tabela.

Caberá ao coordenador ou
professor avaliar a pertinência

ou não da atividade.

Declaração da Secretaria dos
Conselhos atestando a

participação e a frequência do
aluno no semestre ou Portaria.

10 horas por semestre.


