BACHARELADO EM FÍSICA - 2017
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (FIWX03)
A partir de 2017 todos os alunos ingressantes no curso de Física terão em seu
currículo o Requisito Curricular Suplementar de nome Atividades Acadêmico-CientíficoCulturais (AACC) e código FIWX03. A ideia da AACC é contabilizar, em termos de horas,
atividades extracurriculares que achamos importantes na formação de um físico.
A duração do RCS é de sete períodos letivos. A cada atividade realizada o aluno
deve procurar a secretaria acadêmica para preenchimento de formulário e apresentação do
comprovante de participação. Ao final de cada semestre a coordenação do curso irá
analisar os documentos apresentados e validar os que forem pertinentes. No final do curso
o aluno deverá ter cumprido pelo menos 70 horas de AACC.
As atividades ACC subdividem-se em 4 categorias: atividades de iniciação à
docência, atividades de iniciação científica, atividades de divulgação científica e atividades
de aperfeiçoamento e enriquecimento cultural.
As atividades ACC podem ser realizadas fora do horário regular das aula, inclusive
durante as férias escolares, desde que sejam respeitados os procedimentos estabelecidos
pelo CCF. Durante o RCS o aluno deverá as atividades ACC em pelo menos 3 categorias.
A distribuição das atividades ACC para o curso de Física deve seguir a tabela seguir.

CATEGORIAS – BACHARELADO
ATENÇÃO: O aluno precisa cumprir atividades em três das quatro categorias aqui
relacionadas
CATEGORIA

ATIVIDADES ACADÊMICO CIENTÍFICO-CULTURAIS

HORAS

Atividades de iniciação à docência
Monitoria na UFRJ, como bolsista ou como monitor voluntário,
com carga equivalente a 120 horas semestrais (*)

20

1
Atividades de iniciação científica

2

Participação no programa institucional de iniciação científica
(PIBIC) como bolsista e com carga horária mínima de 120 horas
semanais. (**)

20

Participação no programa institucional de iniciação científica
(PIBIC),sem bolsa mas com participação na Jornada de Iniciação
Científica e com carga horária mínima de 120 horas semanais. (**)

20

Atividades de divulgação científica

3

Publicação de artigo científico em revista indexada

20

Publicação de resumo em ata de evento internacional

10

Publicação de resumo em ata de evento nacional

10

Atividades de aperfeiçoamento e enriquecimento cultural

4

Participação em comissão organizadora de eventos realizados pelo
Instituto de Física ou pela SBF.

10

Monitoria em eventos realizados pelo Instituto de Física ou pela
SBF.

4

Participação em evento científico-cultural nacional ou internacional;

4

Participação em oficina ou curso em evento científico-cultural.

7

Representação discente em órgão colegiado da UFRJ, por semestre.

7

Participação como espectador de seminários ou colóquios realizados
no Instituto de Física.

2

Participação em eventos culturais complementares tais como: feiras,
ciclos de estudo ou festivais de teatro ou cinema seguidos de debate.

1

Participação como aluno em curso de língua estrangeira com carga
mínima de 40 horas semestrais.

2

(*) Para que não ocorra dupla contagem, as horas relativas a monitoria não podem ser acumuladas
com as disciplinas Monitoria I e II no mesmo semestre.
(**) Para que não ocorra dupla contagem, as horas relativas a iniciação científica não podem ser
acumuladas com as disciplinas de Introdução à pesquisa no mesmo semestre.

PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DOS FORMULÁRIOS DAS
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS

1- PREENCHA O FORMULÁRIO COM OS DADOS E O RESUMO DA ATIVIDADE;

2- ANEXE UMA CÓPIA DO CERTIFICADO DA ATIVIDADE (QUANDO FOR O CASO
DE EVENTOS COMO CONGRESSOS, CURSOS EXTERNOS, ETC) AO
FORMULÁRIO;

3- FAÇA UMA CÓPIA DO FORMULÁRIO PREENCHIDO – ESTA SERÁ CARIMBADA
E DEVOLVIDA A VOCÊ COMO COMPROVANTE DA ENTREGA;

4- ENTREGUE OS DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ENSINO – VOCÊ FICARÁ
COM UMA CÓPIA CARIMBADA.

5- A DOCUMENTAÇÃO SERÁ ANALISADA PELO COORDENADOR DO CURSO E,
SE APROVADA, SERÁ ARQUIVADA NA PASTA DO ALUNO;

6- OS FORMULÁRIOS DAS ATIVIDADES DEVERÃO SER ENTREGUES AO FINAL
DO SEMESTRE EM QUE AS MESMAS ACONTECERAM.

FORMULÁRIOS
PARA
REGISTRO DAS
ATIVIDADES ACADÊMICO CIENTÍFICO-CULTURAIS
DO
BACHARELADO

Bacharelado em Física
Instituto de Física
UFRJ
CERTIFICADO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Nome:
Matrícula:

Dados da Iniciação
Título do Projeto:
Orientador:
Semestre:

Atividades Desenvolvidas
Use folha extra se for necessário.

Aluno:
Declaro que não recebi créditos pela por esta atividade de iniciação científica.
Data e assinatura:

Orientador:
Confirmo que o aluno realizou as atividades mencionadas, dedicando a elas pelo menos 120 horas
semestrais.
Data e assinatura:

Bacharelado em Física
Instituto de Física
UFRJ
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA

Nome:
Matrícula:

Dados da Palestra
Tipo:

( ) Colóquio

( ) Seminário

Título:
Nome do palestrante:
Instituição do palestrante:
Local:
Data:

Resumo
Use suas próprias palavras para resumir o que você pode compreender da palestra acima. Use uma folha extra se
for necessário.

A ser preenchido pelo organizador da palestra:
Confirmo a participação do aluno.
Data:
Nome e assinatura:

Bacharelado em Física
Instituto de Física
UFRJ
CERTIFICADO DE MONITORIA

Nome:
Matrícula:

Dados da Monitoria
Disciplina:
Professor responsável:
Semestre:

Atividades Desenvolvidas
Use folha extra se for necessário.

Aluno:
Declaro que não recebi remuneração ou créditos pela por esta monitoria.
Data e assinatura:

Professor:
Confirmo que o aluno realizou as atividades mencionadas, dedicando a elas pelo menos 120 horas
semestrais.
Data e assinatura:

