
 

 

ANEXO II 
CONTROLE DE ATIVIDADES FORMATIVAS 

 As atividades formativas deverão ser desenvolvidas ao longo do curso e devem 

ser avaliadas por uma comissão denominada “Comissão de Atividades Formativas” 

(COAF) que é indicada pelo Colegiado do Curso e constituída por 5 (cinco) docentes 

do curso de Bacharelado e Licenciatura em Química, podendo ser renovada a 

qualquer momento, ficando a cargo do Colegiado do Curso a aprovação dos seus 

membros. 

 Para validação das Atividades Formativas será necessário elaborar e entregar 

um memorial no qual devem ser descritas as atividades desenvolvidas pelos discentes 

com as respectivas cargas horárias e comprovação mediante certificados ou 

declarações. 

 Serão pontuadas atividades de natureza individual passiva e ativa em 

diferentes áreas, a saber: na área de Química e nas Ciências Exatas, Ciências 

Naturais, da Saúde e Tecnológicas; na área de Educação, Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas, Atividades Formativas sem enquadramento de Área e Outras 

atividades formativas. 

 O aproveitamento máximo de horas para cada uma das áreas e as atividades 

passíveis de pontuação foi aprovado pelo Colegiado de Curso e estão descritas à 

seguir: 

 

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 (COAF). (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 (COAF) (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) 

 


