
  

 

 

 

De:(aluno): ___________________________________________________ 

DRE: ___________________________________ 

Tel(s): ____________________ / _________________ E-mail: ______________ 

Para: Coordenação de Graduação 

 

Ref. Requisitos Curriculares Suplementares – Solicitação de pontuação e lançamento no Sistema Integrado de 

Gestão Acadêmica (SIGA). 

 

Solicito análise dos documentos em anexo e especificados na tabela abaixo para fins de comprovação, 

pontuação e lançamento da carga horária referente a Requisitos Curriculares Suplementares. 

 
ATIVIDADES Nº DE ATIVIDADES 

APRESENTADAS 

PONTUAÇÃO 

REQUERIDA 

Trabalho completo em 

publicações científicas 

 

 

 

 

 

Trabalho apresentado em 

congressos, simpósios ou 

similares 

 

 

 

 

 

Exposição oral de trabalhos 

em congressos, simpósios ou 

similares 

 

 

 

 

 

Premiação por atividade 

científica  

 

 

 

 

 

Defesa assistida de trabalhos 

em cursos de Pós-Graduação 

e Graduação associados ao 

campo da Saúde Coletiva 

 

 

 

Participação em congressos, 

simpósios e similares 

 

 

 

 

 

 

----------- 

 

 

----------- 

 

 

----------- 

 

 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Instituto de Estudos em Saúde Coletiva 

Graduação em Saúde Coletiva 
 



Disciplinas cursadas fora da 

UFRJ em instituições 

conveniadas com a UFRJ e 

associadas ao campo da 

Saúde Coletiva 

Bolsas concedidas pela UFRJ 

ou por agências de fomento  

 

 

 

 

 

Estágios extracurriculares em 

instituições associadas ao 

campo da Saúde Coletiva 

 

 

 

 

 

Participação em concursos de 

monografia, promovidos ou 

não pela UFRJ 

 

 

 

 

 

Participação em grupos de 

pesquisa da graduação 

 

 

 

 

 

Participação na organização 

de eventos relacionados ao 

campo da Saúde Coletiva 

 

 

 

 

 

Cursos de aprimoramento 

cultural no âmbito das artes, 

da literatura e da política 

 

 

 

 

 

Atividades de aprimoramento 

cultural no âmbito das artes, 

da literatura e da política 

 

 

 

 

 

Participação em ações 

comunitárias, atividades em 

organizações da sociedade 

civil e serviços 

  

Outras atividades aprovadas 

pela Coordenação de 

Atividades Complementares 

e que não tenham sido 

contadas em outras 

disciplinas ou RCSs 

  

 

 

Rio de Janeiro, ______ / ______ / _____ 

 

Assinatura: __________________________________ 

 

 

 

 

 



 
EXEMPLOS PARA PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO (RCS) 

 
ATIVIDADES Nº DE ATIVIDADES 

APRESENTADAS 

PONTUAÇÃO 

REQUERIDA 

Trabalho completo em 

publicações científicas 

Exemplo: Se tiver mais de um 

incluir na mesma linha. 

1 - Artigo científico publicado na 

Revista XXX data XXX (anexo 

XXX). 

2 – Resenha publicada na Revista 

XXX data XXX (anexo XXX) 

 

Trabalho apresentado em 

congressos, simpósios ou 

similares 

Exemplo:  

1 - Apresentação pôster no 

Congresso XXX data XXX(anexo 

XXX) 

2 – Apresentação de pôster 

Seminário data XXX (anexo XXX) 

 

Exposição oral de 

trabalhos em congressos, 

simpósios ou similares 

Exemplo: Apresentação oral no 

Congresso de Saúde Coletiva, data 

XXX, copiar do certificado (anexo 

XXX). 

 

Premiação por atividade 

científica  

 

 

 

 

 

 

Defesa assistida de 

trabalhos em cursos de 

Pós-Graduação e 

Graduação associados ao 

campo da Saúde Coletiva 

  

Participação em 

congressos, simpósios e 

similares 

 

 

 

 

 

 

Participação em palestras 

associadas ao campo da 

Saúde Coletiva 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



TABELA DE EQUIVALÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES EM TERMOS DE CARGA 

HORÁRIA  

Discutida e aprovada pela ComGrad nas reuniões de julho de 2012. 

 

 

 

ATIVIDADES  EQUIVALÊNCIA 

Trabalho completo em publicações científicas cada 30h (max 60h) 

Trabalho apresentado em congressos, simpósios ou 

similares 

cada 6h (max 30h) 

 

Exposição oral de trabalhos em congressos, simpósios ou 

similares 

cada 10h (max 30h) 

Premiação por atividade científica  cada 10 h (max 30h) 

Defesa assistida de trabalhos em cursos de Pós-

Graduação e Graduação associados ao campo da Saúde 

Coletiva 

cada 1h (max 10h) 

Participação em congressos, simpósios e similares cada 3h (max 12h) 

Participação em palestras associadas ao campo da Saúde 

Coletiva 

cada 1h (max 10h) 

Disciplinas cursadas fora da UFRJ em instituições 

conveniadas com a UFRJ e associadas ao campo da 

Saúde Coletiva 

- A carga horária 

atribuída à disciplina 

até o limite de 60 h 

no curso 

Bolsas concedidas pela UFRJ ou por agências de fomento  cada 30 horas por 

semestre (max 60h) 

Estágios extracurriculares em instituições associadas ao 

campo da Saúde Coletiva 

- 30 horas por 

semestre (max 60h) 

Participação em concursos de monografia, promovidos 

ou não pela UFRJ 

cada 10 horas - acrescido 

de 10 a 30%, em caso 

de premiação nos três 

primeiros lugares 

(max 60h) 

Participação em grupos de pesquisa da graduação - 30 horas por 

semestre (max 90h) 

Participação na organização de eventos relacionados ao 

campo da Saúde Coletiva 

- A critério 

Cursos de aprimoramento cultural no âmbito das artes, da 

literatura e da política 

cada A carga horária 

atribuída ao curso até 

o limite de 30h 

Atividades de aprimoramento cultural no âmbito das 

artes, da literatura e da política 

- A critério 

Participação em ações comunitárias, atividades em 

organizações da sociedade civil e serviços 

- A critério 

Outras atividades aprovadas pela Coordenação de 

Atividades Complementares e que não tenham sido 

contadas em outras disciplinas ou RCSs 

- A critério 

 
 


