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Curso de Ciências Sociais - LICENCIATURA - 66C  

ATIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARES (AFC) 

CONTROLE DO ALUNO - INTEGRALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA 
 

 DADOS DO ALUNO - (Preencher todos os itens de forma legível) 
 Nome:           
                                                                                                                                                                                                       
   
 Matrícula: GRR                                                                                         Telefone: 
                                                                            
 E-mail:  

 

O aluno deverá cumprir 200 horas em Atividades Formativas Complementares, conforme esquema abaixo: 

 

Eixos 
Atividades formativas complementares 

(marque com X as atividades desenvolvidas) 
Comprovação necessária 

Limite 

validável 

Carga horária 

realizada pelo 

aluno (em horas) 

Pesquisa 

(  ) Iniciação científica - bolsista ou voluntário Apresentação de documento comprobatório 120h  

(  ) Participação no PET Declaração do professor responsável pelo 
programa 

120h  

(  ) Apresentação de trabalhos em eventos - 
apresentação de folder equivale a 10 horas 

Apresentação de documento comprobatório 60h  

(  ) Apresentação de trabalhos em eventos - 
apresentação oral equivale a 20 horas 

Apresentação de documento comprobatório 80h  

(  ) AUTORIA individual de publicações (impressas 
ou on-line, cujo veículo possua ISSN/ISBN) - 30 
horas para cada publicação apresentada 

Cópia da Publicação 120h  

(  ) CO-AUTORIA de publicações (impressas ou on-
line, cujo veículo possua ISSN/ISBN) - 20 horas para 
cada publicação apresentada 

Cópia da Publicação 120h  

(  ) Presença em bancas de monografia de 
graduação, dissertações e teses 

Certificado, a ser emitido pelas coordenações 
(Graduação e programas de pós‐graduação) 

1h (por 
evento) 
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Eixos 
Atividades formativas complementares 

(marque com X as atividades desenvolvidas) 
Comprovação necessária 

Limite 

validável 

Carga horária 

realizada pelo 

aluno (em horas) 

Extensão 

(  ) PARTICIPAÇÃO em eventos de extensão Apresentação de documento comprobatório 80h  

(  ) MONITORIA em eventos de extensão Apresentação de documento comprobatório 96h  

(  ) Participação em projetos de extensão Apresentação de documento comprobatório 80h  

(  ) Representação Estudantil Apresentação de documento comprobatório 60h  

(  ) Assessoria a movimentos sociais Apresentação de documento comprobatório 60h  

Estágio 

(  ) Monitoria Declaração do professor responsável pela 
Disciplina 

120h  

(  ) Estágio não obrigatório Apresentação de documento comprobatório 80h  

(  ) Recebimento de bolsa permanência Apresentação de documento comprobatório 60h  

(  ) Recebimento de bolsa dos Programas Licenciar 
ou PIBID 

Apresentação de documento comprobatório 120h  

(  ) Atividade docente regular ou em cursos pontuais Apresentação de documento comprobatório 80h  

Atividades 
Culturais 

(  ) Produção audiovisual - parâmetro para aferição 
da carga horária é o tempo de duração da produção 
audiovisual. 

Cópia do material audiovisual e/ou exibição 
pública nas dependências da UFPR 

60h  

(  ) Produção artística cultural (TEATRO E OUTRAS 
EXIBIÇÕES) - parâmetro para aferição da carga 
horária é o tempo de duração da produção artística. 

Exibição pública nas dependências da UFPR 60h  

(  ) Oferta e/ou matrícula em cursos com emissão de 
certificado 

Apresentação de documento comprobatório 30h  

Produção de 
Material Didático 

(  ) Elaboração e publicação de material didático, 
exceto os produzidos nas disciplinas de “Seminários 
Integrados”, e/ou concebidos via participação no 
Programa Licenciar - professor ou responsável pela 
elaboração do material declara através de 
documento próprio a quantidade de horas gastas na 
atividade.  

Cópia da Publicação / DECLARAÇÃO DO 
TEMPO INVESTIDO NA PRODUÇÃO DO 
MATERIAL 

120h  

Disciplinas 
cursadas 

(  ) Disciplina Eletiva cursada na UFPR Aprovação em Histórico escolar 120h  

(  ) Disciplinas Não Optativa cursada em Mobilidade 
Acadêmica 

Aprovação em Histórico escolar 120h  



 

    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS – SCH 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – CCS 
 

 

Universidade Federal do Paraná – UFPR / Setor de Ciências Humanas – SCH / Coordenação do Curso de Ciências Sociais 

Rua General Carneiro, 460 – 9º andar / Centro / Curitiba – PR / CEP 80060-150 / Tel. (41) 3360-5085 / e-mail: csociais@ufpr.br 

 

Eixos 
Atividades formativas complementares 

(marque com X as atividades desenvolvidas) 
Comprovação necessária 

Limite 

validável 

Carga horária 

realizada pelo 

aluno (em horas) 

Outras 
Atividades 

Complementares 

(  ) Aulas de Campo (desde que esta atuação em 
campo não faça parte da carga horária estabelecida 
para a disciplina) 

Declaração do Professor ministrante da 
disciplina 

30h  

(  ) Trabalho Social 
Declaração da entidade promotora do trabalho 
social 

30h  

(  ) Participação em Grupo de Estudo 
Declaração/Certificado de participação 
constando a carga horária realizada 

80 h  

 
À 

Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas Complementares 
 
Solicito integralização das atividades complementares desenvolvidas no decorrer deste curso. 
Declaro para os devidos fins a veracidade de todos os documentos apresentados em anexo a este formulário. 
Estou ciente das responsabilidades legais e administrativas relativas à veracidade das informações e documentos apresentados. 
 
Por ser verdade, firmo a presente Declaração: 
 
Assinatura do Aluno______________________________________________________________ 
 
Curitiba, ______de___________________de 20_____. 
 
 

Campo destinado ao preenchimento da Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas 

 

Aluno completou a carga horária exigida 

(  ) SIM 

(  ) NÃO 

Assinatura Membro da Comissão: 

___________________________________________________ 

Curitiba, ____ de __________________ de 20___. 


