
 
  

ANEXO IV 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS  

A Resolução no 70/04-CEPE dispõe sobre as Atividades Formativas (AFC) dos 
currículos dos cursos de graduação e ensino profissionalizante da UFPR. Essa resolução 
resolve que as Atividades Formativas são constituídas de atividades complementares em 
relação ao eixo fundamental do currículo, objetivando sua flexibilização, e devem ser 
contempladas nos Projetos Pedagógicos dos cursos para o enriquecimento da formação 
acadêmico-profissional dos alunos. Devem contemplar, também, a articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão, assegurando seu caráter interdisciplinar em relação às diversas áreas 
do conhecimento, respeitando o Projeto Pedagógico de cada curso.  

O tipo/natureza da Atividade Formativa Complementar está estabelecido na 
Resolução 70/04-CEPE, em seu Art. 4º. Tendo em vista a resolução e o fato de que as 
Atividades Formativas são consideradas parte da formação discente e que visam 
complementar o currículo de formação, a Câmara do Curso de Licenciatura em Artes 
 resolve que são consideradas Atividades Formativas, com possibilidade de validação de 
carga horária curricular: 

- Participação em Programas e Projetos Institucionais da UFPR.  

- Participação em Eventos, Seminários, Congressos, Simpósios, Jornadas.  
- Cursos. 
- Atuação como ministrante ou colaborador na organização e/ou condução de oficinas, 

cursos ou similares. 

- Atuação em atividades artísticas culturais. 

- Participação como espectador em atividades artísticas culturais.  

- Atividades de representação acadêmica: participação em conselhos, colegiados internos 
da instituição, centros acadêmicos e diretórios.  

- Participação em Programas e Projetos Institucionais fora da UFPR.  

- Apresentação de trabalhos científicos. 
1. Para receber o grau de Licenciado em Artes é obrigatório o cumprimento da carga horária 
mínima em Atividades Formativas no decorrer do curso. 
2. A carga horária mínima em Atividades Formativas é de 205 horas, que devem ser 
cumpridas ao longo do curso. Recomenda-se, preferencialmente, o cumprimento da carga 
horária total das AFC até o 6º semestre do curso. 
3. A carga horária das Atividades Formativas deve ser cumprida, no mínimo, em 03 
modalidades de atividades formativas para computar a carga horária total exigida. 
4. Haverá três editais solicitando o protocolo das Atividades Formativas. O primeiro edital 
será lançado no 2º semestre do curso, o segundo edital será lançado no 4º semestre e o 
terceiro edital será lançado no 7º semestre. 

 
  



 
  

5. O estudante deve cumprir a carga horária em áreas de conhecimentos relacionadas com 
a Licenciatura em Artes. 
6. A natureza das Atividades Formativas está discriminada na Tabela de Atividades 
Formativas e Extensionistas.  
7. O estudante deverá entregar devidamente preenchida a Ficha de Protocolo e Validação 
das Atividades Formativas no momento do protocolo, assim como os comprovantes das 
atividades protocoladas e sua correspondente Ficha Padrão do Memorial Descritivo da 
Atividade Formativa devidamente preenchido. Essas fichas estão anexadas no final deste 
regulamento. 
8. As cópias de certificados e comprovantes das Atividades Formativas devem vir 
acompanhadas dos originais para cotejo. 
9. Além da entrega física do material, o estudante precisa preencher o documento de 
registro das Atividades Formativas e de Extensão disponível na página oficial do curso. 
10. A data de entrega das Atividades Formativas será definida de acordo com edital a ser 
publicado pela Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas e de 
Extensão. 
11. A Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas e de Extensão 
é responsável por avaliar e validar ou não os documentos, bem como encaminhá-los ao 
registro acadêmico.  
12. A Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas e de Extensão 
é composta por docentes da Câmara do Curso de Licenciatura em Artes.  
13. É de total responsabilidade do estudante o cumprimento da carga horária em Atividades 
Formativas.  
14. O não cumprimento da carga horária das Atividades Formativas (210h) nas condições 
supracitadas implicará na não obtenção do grau de Licenciado em Artes no tempo 
regulamentar do curso.  
15. Os casos omissos serão analisados pela Câmara do Curso de Licenciatura em Artes. 
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ANEXO V 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

A Resolução CNE/CES no 7, de 18/12/2018, publicada no Diário Oficial da União, 
estabelece e regimenta as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira com 
o intuito de difundir e fortalecer a política cultural extensionista na educação superior a 
partir da formação, produção e interação com a comunidade. Essa resolução determina 
que a extensão seja parte integrante da matriz curricular dos cursos superiores de 
graduação, contribuindo para a flexibilização dos currículos e para a autonomia do 
estudante ao conduzir sua formação de forma crítica e responsável.  
De acordo com o Artigo 7º da Resolução são consideradas atividades de extensão as 
intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas às instituições de ensino 
superior e que estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos desta Resolução, 
e conforme normas institucionais próprias. Ainda, as atividades extensionistas, segundo 
sua caracterização nos projetos políticos pedagógicos dos cursos, se inserem nas 
seguintes modalidades: 
I – programas; 
II – projetos; 
III – cursos e oficinas; 
IV – eventos; 
V – prestação de serviços. 
Essas atividades podem ser realizadas em qualquer espaço de extensão de Instituições de 
Ensino Superior, desde que em conformidade com o objetivo inicial da resolução, qual seja, 
integrar a matriz curricular do curso de graduação. Sendo assim, as atividades precisam 
estar relacionadas de alguma forma com a formação do aluno de Licenciatura em Artes, 
estando dentro da grande área das Artes, da Educação e/ou da Comunicação. 
Uma comissão composta por 3 professores do curso será responsável por avaliar as 
atividades de extensão. Essa comissão avaliará as Atividades Formativas e Extensionistas 
utilizadas para integralização curricular. 
Para integralização das 320 horas de atividades de extensão no currículo, serão 
considerados os seguintes instrumentos para avaliação, conforme indicado no artigo 11 da 
Resolução CNE/CES no 7, de 18/12/2018: 
I - a identificação da pertinência da utilização das atividades de extensão na creditação 
curricular; 
II - a contribuição das atividades de extensão para o cumprimento dos objetivos do Plano de 
Desenvolvimento Institucional e dos Projetos Pedagógico dos Cursos; 
III - a demonstração dos resultados alcançados em relação ao público participante. 
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1. Para receber o grau de Licenciado em Artes é obrigatório o cumprimento da carga horária 
mínima em atividades de extensão no decorrer do curso. 
2. Obedecendo a resolução que afirma que a extensão deve compor, no mínimo, 10% do 
total da carga horária do currículo, a carga horária mínima em atividades de extensão é de 
320 horas, que devem ser cumpridas ao longo do curso. Recomenda-se o cumprimento da 
carga horária total das atividades de extensão até o 7º semestre do curso. 
3. Para ser computada, a atividade de extensão deve ter um mínimo de horas, sendo: 04 
horas para evento; 20 horas para curso; 120 horas para projeto e/ou programa de extensão. 
Não serão avaliadas atividades que não atingirem a quantidade mínima. 
4. A participação como voluntário e/ou bolsista e/ou colaborador e/ou ministrante em cursos 
e eventos somente será validada se estiver vinculada a algum programa e/ou projeto de 
extensão. 
5. Só serão validadas atividades realizadas durante o período em que o aluno estiver 
regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em Artes da UFPR. 
6. Haverá três editais solicitando o protocolo das atividades de extensão. O primeiro edital 
será lançado no 2º semestre do curso, o segundo edital será lançado no 4º semestre e o 
terceiro edital será lançado no 7º semestre. Esses editais serão lançados no mesmo edital 
das Atividades Formativas. 
7. O estudante deve cumprir a carga horária em áreas que dialoguem com os 
conhecimentos da área de Licenciatura em Artes. 
8. O estudante deverá entregar devidamente preenchida a Ficha de Protocolo e Validação 
das Atividades de Extensão no momento do protocolo, assim como os comprovantes 
das atividades protocoladas e sua correspondente Ficha Padrão do Memorial 
Descritivo da Atividade de Extensão devidamente preenchida. Essas fichas estão 
anexadas no final deste Regulamento. 
9. O estudante deve preencher o documento de registro das Atividades Formativas e de 
Extensão. 
10. A data de entrega das atividades de Extensão será definida de acordo com edital a ser 
publicado pela Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas e de 
Extensão. 
11. O estudante pode participar como bolsista, voluntário, ministrante ou colaborador da 
atividade de extensão a ser computada para integralização curricular. Não serão 
computadas atividades nas quais o estudante participar como ouvinte.  
12. A Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas e de Extensão 
é responsável por deliberar sobre a validação dos documentos, bem como encaminhá-los 
ao registro acadêmico quando deferidos.  
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13. A Comissão Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas e de Extensão 
é composta por docentes da Câmara do Curso de Licenciatura em Artes.  
14. É de total responsabilidade do estudante o cumprimento da carga horária em atividades 
de Extensão. 
15. O não cumprimento da carga horária das atividades de Extensão (320h) nas condições 
supracitadas e no tempo regulamentar do curso implicará na não obtenção do grau de 
Licenciado em Artes.  
16. Os casos omissos serão analisados pela Câmara do Curso de Licenciatura em Artes. 
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FICHA PADRÃO 
MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE FORMATIVA OU EXTENSIONISTA  

OBSERVAÇÃO: Anexar comprovante de participação com a carga horária. 

Assinatura do aluno: ____________________________________ Data _____/_____/_____  

Parecer da Comissão: (   ) DEFERIDO (   ) INDEFERIDO   

ITEM: ______________________________________CARGA HORÁRIA: ______________ 

Data _____/_____/_____  

Assinatura do Parecerista: ________________________________ 

Aluno(a):

Matrícula:

Atividade [  ] Formativa [  ] Extensionista                                                                  

Modalidade:

Título da Atividade:

Carga horária: 

Período da realização da atividade: 

Entidade Promotora: 

Relatório da atividade: 

(Objetivos, descrição das atividades, relação com a sua formação pessoal e 
profissional)
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FICHA DE PROTOCOLO E VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES  

[  ] FORMATIVAS   [  ] EXTENSIONISTAS 

Observação: a carga horária das Atividades Formativas deve ser cumprida no mínimo em 03 
modalidades de AFCs para computar a carga horária total exigida. 

Aluno (a):

Matrícula:

1ª protocolo de validação (   )                               2ª protocolo de validação (   )                           

Data _____/_____/_____  

Assinatura do aluno(a): 

Análise das Atividades protocoladas  Preenchimento da comissão

Carga horária total validada: 

Data _____/_____/_____  

Nome e assinatura do Parecerista: 

Observações: 
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TABELA DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES FORMATIVAS E DE EXTENSÃO 

ATIVIDADES COMPROVAÇÕES FORMATIVAS EXTENSÃO INDEFERIDO

1. Participação em 
Programas e Projetos 
Institucionais da UFPR.

▪ Certificado 
oficial para 
atividade de 
extensão. 
▪ Relatório do 
aluno

Máximo 100 
horas por 
atividade)

1.1 Estágios não obrigatórios registrados na 
UFPR

Não valida 
extensão 

Preenchimento do aluno Preenchimento 
da Comissão

Preenchimento 
da Comissão

Preenchimento    
da Comissão

1.2 Atividades de monitoria (PID) Não valida 
extensão 

1.3 Atividades de Pesquisa e Iniciação 
Científica (PIBIC)

Não valida 
extensão 

1.4 Programas e projetos de extensão 
registradas na PROEC.

1.5 Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID)

Não valida 
extensão 

1.6 LICENCIAR Não valida 
extensão 

1.7 PET Não valida 
extensão 

1.8 Participação em programa de 
voluntariado acadêmico normatizado pela 
Resolução 76/09-CEPE

Não valida 
extensão 

1.9 Participação em grupo de pesquisa da 
UFPR

Não valida 
extensão 
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1.10 Outros projetos/programas Não valida 
extensão 

2. Participação em 
Eventos, Seminários, 
Congressos, Simpósios, 
Jornadas sem 
apresentação de 
trabalho.

▪ Declaração da 
Instituição 
responsável pela 
atividade  
▪ Relatório do 
aluno

FORMATIVAS Não valida 
extensão 

INDEFERIDO 

3. Cursos 

▪ Declaração da 
Instituição 
responsável pela 
atividade  
▪ Declaração do 
responsável pela 
 atividade (com 
carga horária) 
▪ Relatório do 
aluno 

FORMATIVAS Não valida 
extensão 

INDEFERIDO 
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4. Ministrante 
colaborador e/ou 
voluntário na 
organização e/ou 
condução de oficinas, 
cursos e/ou eventos. 

▪ Declaração da 
Instituição 
responsável pela 
atividade  
▪ Relatório do 
aluno 

FORMATIVAS EXTENSÃO INDEFERIDO 

5. Atuação em atividades 
artísticas culturais. 
Participação como 
espectador em atividades 
artísticas culturais.

▪ Declaração da 
Instituição 
responsável pela 
atividade  
▪ Relatório do 
aluno 
▪ Cópia da obra 
▪ Declaração do 
responsável pela 
atividade (com 
carga horária) no 
caso de visita 
técnica. 

FORMATIVAS Não Valida 
extensão 

INDEFERIDO 

5.1 Ilustração de livros publicados com ISBN 
(60 horas)

5.2 Criação de capa de livro publicado com 
ISBN                  (40 horas)
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5.3 Produção de livros (design) com ISBN (60 
horas)

5.4 Autoria de peça teatral ou musical 
(partitura) publicada (60 horas)

5.5 Direção de peças teatrais apresentadas, 
cinema ou vídeo (60 horas)

5.6 Composição de coreografia apresentada 
(60 horas)

5.7 Atuação em coreografia apresentada (40 
horas)

5.8 Atuação em peça teatral (40 horas)

5.9 Autoria de roteiro de cinema, vídeo, 
rádio ou televisão (60 horas)

5.10 Composição musical apresentada ou 
criada para cinema, vídeo, rádio ou 
televisão, teatro ou dança (60 horas)
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5.11 Arranjo de peças musicais instrumentais 
ou vocais publicadas ou gravadas (40 horas)

5.12 Exposições individuais referendadas pelo 
conselho de instituições reconhecidas (60 
horas)

5.13 Participação em salões de arte ou 
exposições coletivas de artes plásticas e 
fotografia referendadas pelo conselho de 
instituições reconhecidas (40 horas)

5.14 Criação de espetáculos, cinema, rádio, 
televisão, vídeo, audiovisual ou mídias 
e letrôn icas ve icu lados, d i s t r ibu ídos 
comercialmente ou inseridos na programação 
de festivais (60 horas)

5.15 Edição de imagem e/ou som para rádio, 
cinema, vídeo ou televisão (60 horas)

5.16 Fotografia publicada (60 horas)

5.17 Outras produções (40 horas)
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5.18 Visitas técnicas que não façam 
parte dos módulos do curso (05 horas)

6. Atividades de 
representação 
acadêmica:  participação 
em conselhos, colegiados 
internos da instituição, 
centros acadêmicos e 
diretórios.

▪ Documento 
comprobatório do 
Setor ou Câmara 
▪ Declaração do 
responsável pela 
atividade (com 
carga horária) 
▪ Relatório do 
aluno

FORMATIVAS Não Valida 
extensão 

INDEFERIDO 

50 horas por 
ano de atuação 
(serão validadas 
no máximo 100 

horas)

7. Participação em 
Programas e Projetos 
Institucionais fora da 
UFPR.

▪ Declaração da 
Instituição 
responsável pela 
atividade  
▪ Relatório do 
aluno

FORMATIVAS EXTENSÃO INDEFERIDO 
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8. Apresentação de 
trabalhos. 

▪ Cópia do 
trabalho 
apresentado 
▪ Declaração da 
Instituição 
  responsável pela 
atividade 

FORMATIVAS Não valida 
extensão 

INDEFERIDO 

8.1 Trabalhos em Eventos sem publicação em 
Anais (20 horas)

8.2 Trabalhos em Eventos com publicação em 
Anais (40 horas)

8.3 Publicação de Artigos Científicos em 
Revistas e Jornais com ISBN ou avaliação 
QUALIS (60 horas)

8.4 Outras publicações técnicas e artísticas 
em revistas e jornais da área (10 horas cada)
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