
MODALIDADES PELO SISTEMA ATIVIDADE LIMITE DE CARGA HORÁRIA 
REQUISITO PARA A ATRIBUIÇÃO DE 

CARGA 

771 - Assistência a Audiência Assistência à audiência 
02 horas por audiência,  
até o limite de 40 horas 

Formulário de Atividades Complementares  

assinado pelo juiz de direito COM O 
RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA  

14 - Apresentação de Trabalho em 

Evento 

Apresentação de trabalho em congressos, 
seminários, simpósios, conferências, oficinas 
de trabalho e similares, versando SOBRE 

TEMAS JURÍDICOS. 

10 horas por trabalho,  
até o máximo de 60 horas 

Apresentação do trabalho e de declaração do 
organizador do evento 

13 - Assistência a Evento 
 

Assistência a congressos, seminários, 
simpósios, conferências, oficinas de trabalho e 

similares, versando SOBRE TEMAS 
JURÍDICOS. 

02 horas por participação e por dia de 
atividade, até o limite de 10 horas por 

evento e 60 horas como limite da atividade 

Declaração ou Certificado de participação. 

110 - Participação como Ouvinte / 

Defesa em Teses de Mestrado ou 

Doutorado 

Assistência à defesa de dissertações de 
mestrado e teses de doutorado e de concurso 

para Professor Titular 

02 horas para defesas de mestrado e 04 
horas para defesas de teses de doutorado e 

titularidade, até o limite de 60 horas 

Respectivo Formulário, assinado pelo 
Orientador da Banca 

02 - Bolsa Concedida pela UERJ 
Bolsas concedidas pela UERJ  

(Ex.: monitoria, estágio internos) 
30 horas por semestre  

até o máximo de 60 horas 

Declaração do CETREINA/SR-1 atestando a 
condição de bolsista durante o semestre e o tipo de 
bolsa E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO 

DAS ATIVIDADES 

104 - Bolsa de Iniciação Científica 
Bolsas de iniciação científica concedidas pela 

UERJ ou por agências de fomento 
60 horas por bolsa,  

até o máximo de 120 horas 

Apresentação da carta-contrato ou termo de 

responsabilidade do bolsista, ALÉM DE 
RELATÓRIO DA PESQUISA 

REALIZADA REFERENTE AO 
SEMESTRE 

06 - Desenvolvimento de Material 

Didático 

Desenvolvimento de material didático 
(Transcrição de aulas) 

10 horas por semestre,  
até o máximo de 60 horas 

Declaração de docente da Faculdade de Direito da 
UERJ atestando sua realização e sua relação com o 

ensino da disciplina 

106 - Desenvolvimento de Pesquisa 

com Produto Final Publicado 
 

Desenvolvimento de pesquisa jurídica com 
produto final 

10 horas por produto,  
até o máximo de 60 horas 

Respectivo Formulário, assinado por um 
Professor de Direito da UERJ  

12 - Pesquisa Jurídica com Produto 

Final Publicado 
 

Desenvolvimento de pesquisa jurídica com 
produto final publicado em periódico, obra 

coletiva ou livro (texto integral) 

20 horas por produto, até o limite de 100 
horas. Em caso de livro (texto integral) 
de autoria do aluno serão atribuídas 30 

horas 

Apresentação do produto publicado no periódico, 
na obra coletiva ou do livro 

01- Disciplina Extra Curricular 
Disciplinas cursadas fora da UERJ 

(Pertinentes ao Direito)  
De 15 a 30 horas por disciplina,  

até o limite de 60 hs 

Apresentação de histórico escolar oficial ou 
declaração da instituição atestando a aprovação, 
anexando o programa da disciplina e bibliografia 

04 - Estágio Extra Curricular 
Estágios extracurriculares em instituições 

conveniadas com a OAB 
30 horas por semestre,  

até o máximo de 60 horas 

Declaração da instituição atestando a condição de 
estagiário e o horário do estágio ou 

 contrato assinado pelo CETREINA. 

19 - Organização de Evento 

Jurídico 
Organização de eventos jurídicos 

05 horas por evento,  
até o limite de 60 horas 

Declaração da instituição ou sociedade responsável 
pelo evento 

  



17 - Participação em órgão 

colegiado 
 

Participação em órgãos colegiados da 
Faculdade de Direito ou da UERJ 
(Ex.: Conselho Departamental, 

participação nos Departamentos, Csepe, 
Consuni)  

10 horas por semestre,  
até o limite de 40 horas 

Declaração da Secretária dos Conselhos, da 
Direção da Faculdade de Direito ou do Presidente 
do Colegiado atestando a participação do aluno no 

semestre 

16 - Participação em Evento Não 

Jurídico 

Participação em seminários, simpósios, 
conferências, oficinas de trabalho e similares, 

versando sobre TEMAS NÃO 
JURÍDICOS, mas pertinentes ao conteúdo 

programático de disciplinas do curso de 
graduação 

02 horas por dia de atividade, até o 
máximo de 08 horas por evento, e 40 

horas como limite da atividade 

Declaração ou Certificado de participação, 
ACOMPANHADO DE RELATÓRIO sobre a 

vinculação do tema ao curso de Direito. 

07 - Atividade Forense Simulada Participação em atividades forenses simuladas 
05 horas por atividade, 

 até o máximo de 60 horas 
Respectivo Formulário assinado pelo professor 

ou responsável pelo evento 

08 - Projeto de Extensão 

Participação em projetos de extensão 
cadastrados na Sub-Reitoria de Extensão  

(SR-3) 

30 horas por projeto, 
 até o máximo de 60 horas 

Declaração do DEPEXT/SR-3 ou do responsável 
pelo projeto E APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIO 

18 - Participação Ativa em Evento 

Jurídico 

Participação como conferencista, mediador ou 
debatedor em eventos jurídicos 

02 horas por evento,  
até o limite de 40 horas 

Declaração ou Certificado de participação no 
evento 

10 - Curso de Monografia 
Participação em concursos de monografia, 

promovidos ou não pela UERJ 

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

primeiros lugares, observado o limite 
máximo de 60 horas 

Apresentação da monografia e declaração da 
instituição ou sociedade promotora do concurso 

20 - Participação em Programa de 

Assistência Jurídica 

Participação em programas de assistência 
jurídica, desde que não configurem estágio. 

20 horas por semestre e por programa,  
até o limite de 80 horas 

Declaração ou Certificado de participação no 
programa e APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIO 

21 - Participação em intercambio 

ou convenio 

Participação em intercâmbio ou convênio 
cultural 

30 horas por participação,  
até o limite de 60 horas 

Declaração da instituição onde foi realizado o 
intercâmbio mencionado o período de sua 

realização 

772 - Participação em Grupo de 

Pesquisa 

Participação em grupos de pesquisa da 
graduação como ouvinte 

30 horas por semestre, 
 até o limite de 90 horas 

Respectivo Formulário assinado pelo  
professor responsável atestando a 

participação ativa  do aluno no grupo e ainda 
que NÃO ESTÁ INSCRITO NA 

DISCIPLINA.  

05 - Curso de Língua Estrangeira 
Realização de curso regular de língua 

estrangeira 
20 horas por semestre,  

até o máximo de 60 horas 
Declaração do curso atestando matrícula e 
aprovação no módulo ou nível no semestre 

107 - Curso de Extensão 

Realização de cursos de extensão 
(Ex.: Cursos online, cursos de Férias 

promovidos pelo CALC)  

20 horas por semestre,  
até o máximo de 60 horas 

Declaração ou Certificado de participação e 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO 

SOBRE O CURSO 

780 – Trabalho no Serviço Eleitoral  
Participação como mesário ou Presidente de 

secção  

20 horas – mesário, com acréscimo de 10 
horas, caso haja segundo turno.   
30 horas – Presidente de mesa. 

Declaração da Justiça Eleitoral  

 


