
  Tabela Anexa à resolução GGH ??/2013  
Categorias das Atividades Complementares (ACs) e aproveitamento máximo de carga horária semestral 

Categoria Atividade Carga horária 

Ensino 

 

 

Participação em Programa de Monitoria em disciplinas que integram o currículo 
do Curso 

30 

Participação como bolsista em Programa de Iniciação à Docência 30 

Presença em cursos ou treinamentos 20 

Participação em programas educativos em arquivos e museus 30 

Experiência profissional comprovada em ensino 30 

Elaboração de material didático 30 

Coordenação de cursos ou programas educativos 

 

30 
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Categoria Atividade Carga horária 

Pesquisa 

Participação como bolsista em Programa de Iniciação Científica 
(PIBIC/CNPq/FAPERJ) 

30 

Apresentação de trabalho em seminários, congressos e outros eventos científicos, na 
qualidade de autor ou relator 

60 

Organização de evento acadêmico, científico ou cultural 30 

Publicação de trabalhos em periódicos científicos, na qualidade de autor 60 

Publicação de resumos de comunicação e/ou trabalho em anais de eventos científicos 30 

Participação como ouvinte em seminários, congressos, palestras, conferências, 
encontros e cursos de atualização e similares na área de História e/ou áreas afins   

30 

Participação em grupos de estudos e pesquisa 30 

Participação em programas de intercâmbio e mobilidade (nacional e internacional) 
em instituições conveniadas 

30 
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Categoria Atividade Carga horária 

Extensão 

Participação como bolsista em projetos de extensão cadastrados na PROEX ou 
aprovados em reunião do Colegiado do GHT 

30 

Participação em Programa de Educação Tutorial (PET/MEC, PRO-PET/UFF) 30 

Participação como bolsista de trabalho/treinamento na UFF 20 

Participação voluntária em projetos de extensão 30 

Estágios curriculares em instituições ligadas à pesquisa e/ou ensino de História 
e/ou áreas afins 

30 

Desempenho em atividades culturais ou artísticas 20 
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Gestão e Cidadania  

Participação como representante estudantil nos colegiados do Curso e da 
Unidade, plenárias departamentais, colegiados superiores (CEP, CUV), diretórios 
e centros acadêmicos 

30 

Participação em eventos estudantis, internacionais, nacionais, regionais ou locais 30 

Experiência profissional comprovada na área de gestão em educação 

 

20 

Participação como membro de comissões de organização e operacionalização de 
eventos e atividades oficiais do GHT/UFF e de outros Departamentos ou 
Institutos que ofereçam disciplinas ao Curso 

30 

Participação como membro eleito, do Diretório Central dos Estudantes (DCE) ou 
do Centro Acadêmico de História (CAhis) 

30 

 

Obs: Casos omissos serão avaliados pelo colegiado do curso.  


