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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIËNCIAS EXATAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Solicitação de Integralização dos créditos de
Atividades Formativas Complementares
(Conforme normas aprovadas na 139a. Reunião do colegiado do BCC)
Aluno:
GRR:
Telefone:

E-mail:

Data da solicitação:
Assinatura:

OBS:
•
•
•
•

Os comprovantes (cópias) deverão ser anexados a este formulário e suas páginas
numeradas.
As linhas em branco servem para atividades que não se encaixam nas pré-definidas.
Nenhuma atividade poderá ser pontuada mais de uma vez.
As atividades devem alcançar mínimo de 480 horas em pelo menos 3 atividades distintas.

Atividade
1. Participação em iniciação científica oficial e
voluntária, desde que comprovada pelo orientador
(180h/semestre, máximo de 360h);
2. Participação no PET (180h/semestre, máximo de
360h);
3. Participação em atividades oficiais de extensão
universitária de acordo com plano de trabalho
reconhecido na Universidade, e comprovante
fornecido pelo coordenador do projeto (máximo de
360h);
4. Atividades de bolsista institucional (carga
horária do plano de trabalho oficial da UFPR, máximo
de 360h);
5. Atividades de monitoria (180h/semestre, máximo
de 360h);
6. Estágios certificados pela CGE (180h/semestre,
máximo de 360h);
7. Disciplinas eletivas, disciplinas que não constam
da grade oficial do curso, mas que são ofertadas pela
UFPR (carga horária conforme Ficha1, máximo de
360h);
8. Disciplinas isoladas, disciplinas cursadas em
outra instituição de ensino superior (carga horária
conforme os atestados fornecidos, máximo de 180h);
9. Intercâmbios em outras IFES ou no exterior
(carga horária conforme os atestados fornecidos,
máximo de 360h);
10. Participação em empresa júnior
(120h/semestre, máximo de 240h);
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11. Atividades de tutoria em Educação à distância
(carga horária conforme plano de trabalho oficial da
UFPR, máximo de 120h);
12. Participação em evento, seminário, jornada,
encontro, fórum, congresso, palestra técnica ou
científica, com certificado (carga horária declarada no
certificado, máximo de 120h);
13. Participação em órgãos de representação
estudantil, tais como CEI, DEC, ENEC, UNE
(60h/semestre, máximo de 120h);
14. Representação estudantil em órgãos colegiados
(15h/semestre, máximo de 60h);
15. Organização de eventos técnico-científicos
(30h/evento, máximo de 60h).

Total:
* para uso exclusivo da comissão de avaliação

Comissão de avaliação das atividades formativas complementares
Prof. (Carimbo)
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