
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA - Noturno 

CONTROLE DE ATIVIDADES FORMATIVAS 

ESTUDANTE ______________________________________________________________________ 

GRR _______________________ TEL:____________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________ 

ATIVIDADES NA ÁREA DE QUÍMICA E NAS CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS, DA SAÚDE E 

TECNOLÓGICAS (aproveitamento máximo de 150 horas) 

(1) Natureza individual passiva 

Disciplinas eletivas, ofertadas para cursos de nível superior (1)  

Participação como ouvinte ou expectador em seminários, jornadas, congressos, eventos, simpósios, 

cursos, mesas redondas e atividades afins (1) 

(2) Natureza individual ativa 

Estágios não obrigatórios (2); 

Participação em programa de iniciação científica (2); 

Apresentação de trabalhos em eventos técnico-científicos (2); 

Autoria ou coautoria em publicações (2); 

Participação como apresentador, palestrante ou debatedor em seminários, jornadas, congressos, 

eventos, simpósios, cursos, mesas redondas e atividades afins (2); 

Trabalho remunerado em atividade relacionada à química realizado em instituição pública ou privada (2). 

Realização de atividades, unidades de estudo, projetos e trabalhos organizados ou supervisionados pela 

Comissão de Orientação de Atividades Formativas e Estágios (COAFE). (2). 

ATIVIDADES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

(aproveitamento máximo de 150 horas) 

(1) Natureza individual passiva 

Disciplinas eletivas, ofertadas para cursos de nível superior (1)  

Participação como ouvinte ou expectador em seminários, jornadas, congressos, eventos, simpósios, 

cursos, mesas redondas e atividades afins (1) 

(2) Natureza individual ativa 

Estágios não obrigatórios (2); 

Participação em programa de iniciação científica (2); 

Apresentação de trabalhos em eventos técnico-científicos (2); 

Autoria ou coautoria em publicações (2); 

Participação como apresentador, palestrante ou debatedor em seminários, jornadas, congressos, 

eventos, simpósios, cursos, mesas redondas e atividades afins (2); 



Trabalho remunerado em atividade relacionada à educação realizado em instituição pública ou privada 

(2). 

Programa de Monitoria (2) 

Programa Licenciar (2) 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e outros similares (2) 

Realização de atividades, unidades de estudo, projetos e trabalhos organizados ou supervisionados pela 

Comissão de Orientação de Atividades Formativas e Estágios (COAFE) (2) 

ATIVIDADES FORMATIVAS SEM ENQUADRAMENTO DE ÁREA 

(2) Natureza coletiva ativa: 

Programas, projetos e eventos de extensão (2) 

Programas de voluntariado e outras atividades assemelhadas (2) 

Atividades de representação de classe (discente) em diretório acadêmico, Colegiado de Curso, Plenária 

Departamental, e outros órgãos colegiados (2) 

Organização de eventos (2) 

Programa de Educação Tutorial (PET) (2) 

OUTRAS ATIVIDADES FORMATIVAS (APROVEITAMENTO MÁXIMO DE 50 HORAS) 

Atividades artísticas; 

Atividades culturais; 

Cursos de línguas que não possam ser classificadas como disciplina eletiva (1) 

Cursos de informática, computação e outros que não possam ser classificados na forma de disciplina 

eletiva (1) 

Prêmios e distinções recebidos (1) 

RESUMO DA CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA ÀS ATIVIDADES FORMATIVAS 

ÁREA DE QUÍMICA E NAS CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS, DA SAÚDE E TECNOLÓGICAS: 

ÁREA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS:  

ATIVIDADES FORMATIVAS SEM ENQUADRAMENTO DE ÁREA: 

OUTRAS ATIVIDADES FORMATIVAS: 

TOTAL: 

TOTAL DE ATIVIDADES DE NATUREZA ATIVA: 

Atividades de Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena (mínimo 15 horas): 

LANÇAR AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO SIE:   SIM  NÃO 

Data: _____/______/_______  

Aprovação COAFE __________________________________________ 




