
19/09/2020 SEI/UFPR - 2916617 - Edital

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3150246&infra_siste… 1/6

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Rua XV de Novembro, 1299, - Bairro Centro, Curi�ba/PR, CEP 80060-000

Telefone: (41) 3360-5000 - h�p://www.ufpr.br/
  

EDITAL EXTRAORDINÁRIO nº 001/2020

Processo nº 23075.047231/2020-61

ATIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARES

 

A Comissão Permanente de Acompanhamento de A�vidades Forma�vas (CPAAF) da Câmara do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo - Ciências da Natureza (Lecampo), no uso de suas atribuições, torna
público o presente edital referente a chamada para validação de carga horária curricular dos estudantes
regularmente matriculados no curso, conforme estabelece a Resolução nº 70/04 – CEPE e norma�va
constante no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) (Resolução Nº76A/13-CEPE).

 

DOS PRAZOS, PROCEDIMENTOS, RESPONSABILIDADES E DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA.

 

Das inscrições

 

Fica estabelecido o período de 21 de agosto a 16 de dezembro de 2020 para apresentação dos
documentos comprobatórios de forma remota (aplica�vo de comunicação) diretamente ao corpo
docente responsável pela CPAAF ou via e-mail (caforma�vaslecampoufpr@gmail) , conforme as seguintes
datas pré-estabelecidas para recebimento da documentação e turmas descritas a seguir:

 

1º período: 21 a 25 de setembro de 2020 – Turma Sementes Na�vas

2º período: 19 a 23 de outubro de 2020 – Turma Sementes Na�vas

3º período: 23 a 27 de novembro de 2020 – Turma Sementes Na�vas

4º período: 14 a 16 de dezembro de 2020 – Todas as turmas da Lecampo

 

Da análise pela Comissão

 

A CPAAF, indicada pela Câmara Pedagógica da Lecampo e nomeada pela portaria Nº 1292/ Setor Litoral
de 29 de junho de 2020, procederá com a análise da documentação nas seguintes datas:

 

1º período: 28/09 a 02/10 de 2020

2º período: 26 a 30 de outubro de 2020

3º período: 30/11 a 04/12 de2020

4º período: 17 e 18 de dezembro de 2020
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A análise seguirá as norma�vas do PPC da Licenciatura em Educação do Campo - Ciências da Natureza da
UFPR Litoral descritas neste edital. Considerando o período de pandemia, a CPAAF validará a carga
horária somente com o recebimento da documentação de forma remota.

 

Da homologação pela Câmara da Lecampo

 

A Câmara procederá à homologação das a�vidades forma�vas complementares dos/as estudantes que
integralizarem a carga horária exigida, na primeira reunião ordinária a ser realizada após conclusão das
análises.

 

A Câmara é responsável por encaminhar a homologação ao registro acadêmico para que conste no
histórico escolar do(a) estudante.

 

Aos (às) estudantes que não cumprirem a carga horária exigida, será fixado pela Câmara novo prazo para
apresentação da documentação seguindo as norma�vas do PPC.

 

Aos (às) estudantes que se encontram no úl�mo ano do Curso, deverão apresentar as a�vidades
forma�vas realizadas em 2020 até o dia 16 de dezembro de 2020 junto aos docentes da CPAAF.

 

Ficam os(as) estudantes cientes que de acordo com a Resolução 70/04 – CEPE (e sua atualização), em seu
Art. 6º, “As A�vidades Forma�vas serão realizadas no decorrer dos cursos de graduação ou dos cursos de
ensino profissionalizante, mediante acompanhamento definido pelos Colegiados de Curso e farão parte
do histórico escolar do aluno”. Portanto, é obrigatório comprovar as 200 horas de A�vidades Forma�vas
Complementares durante a realização do curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da
Natureza, sendo vedada a permanência no curso o estudante que apresentar pendência apenas em
A�vidades Forma�vas Complementares.

 

A não comprovação da totalidade da carga horária no prazo máximo permi�do configura a não
integralização do currículo, impedindo o (a) estudante à colação de grau com ou sem solenidade. Para
que o estudante consiga integralizar Licenciatura em Educação do Campo e colar grau, fica estabelecida a
condição de que mantenha o vínculo com a UFPR por meio de matrícula em módulo do curso.

 

 

DA NORMATIVA CONSTANTE NO PPC

 

Capítulo II: da natureza das a�vidades forma�vas complementares

 

As A�vidades Forma�vas Complementares têm por obje�vo flexibilizar e enriquecer o processo de
ensino-aprendizagem, mediante a inserção e par�cipação do estudante em diferentes espaços, projetos e
a�vidades relevantes á sua formação social, polí�ca, humana, cultural, cien�fica e profissional.

 

Com base na Resolução n° 70/O4 - CEPE cons�tuem-se A�vidades Forma�vas Complementares com
possibilidade de validação de carga horária curricular as que se apresentam no formulário de registro
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(Ficha I) e acompanhamento anexado neste edital.

 

Será validada a carga horária total que consta no documento comprobatório de cada a�vidade desde que
fundadas nos critérios elencados abaixo:

1. Cada estudante deverá realizar um total de no mínimo 200h de A�vidades Forma�vas
Complementares;

2. Para compor as 200h o estudante deverá par�cipar de a�vidades forma�vas complementares dos
três grupos diferentes (indicados na ficha I - em anexo);

3. Para cada grupo deverão ser realizadas a�vidades de pelo menos dois sub-grupos, totalizando seis
(6) �pos a�vidades dis�ntos.

 

Capítulo III: da realização das a�vidades forma�vas complementares

 

As A�vidades Forma�vas Complementares poderão ser desenvolvidas na própria UFPR ou em outras
ins�tuições de Ensino Superior, ou ainda em organizações públicas e privadas, desde que asseguradas às
diretrizes desta regulamentação.

 

Não serão consideradas A�vidades Forma�vas Complementares as a�vidades realizadas ou vinculadas
aos espaços das Interações Culturais e Humanís�cas (ICH), Projetos de Aprendizagem (PAs) ou
Fundamentos Teórico-Prá�cos (FTPs).

 

As A�vidades Forma�vas Complementares deverão ser desenvolvidas dentro do período que vai do
ingresso do estudante no Curso até o prazo de conclusão, conforme definido no Projeto Polí�co-
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo.

 

Ao estudante é obrigatório o cumprimento da carga horária mínima de 200 (duzentas) horas em
A�vidades Forma�vas Complementares conforme descritas no capítulo II.

 

Ao final do 4° (quarto) semestre do Curso, o estudante deverá apresentar o cumprimento das primeiras
100 (cem) horas.

 

Ao final do 7° (oitavo) semestre do Curso, o estudante deverá apresentar o cumprimento das demais 100
(cem) horas.

 

Caso o estudante não tenha cumprido as A�vidades Forma�vas Complementares até 4° (quarto)
semestre, deverá fazê-lo até 8° (oitavo) semestre, totalizando a carga horária mínima de 200 (duzentas)
horas.

 

Capítulo IV: da validação das a�vidades forma�vas complementares

 

Serão aceitos como comprovantes para validação das A�vidades Forma�vas Complementares cer�ficados
e declarações formais em que constem a carga horária oficial da a�vidade ou a programação como forma
de mensurar a carga horária.
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A documentação a ser apresentada deverá ser devidamente Iegi�mada pela Ins�tuição emitente.

 

[...]

 

Nenhum documento será re�do. [...]

 

A Comissão deverá validar ou não, de acordo com essa norma�va e registrar em formulário próprio as
A�vidades Forma�vas Complementares apresentadas por cada estudante assim como atribuir os
conceitos.

 

Ao final do processo, a Comissão deverá encaminhar a Câmara do Curso de Licenciatura em Educação do
Campo o resultado final do processo, assim como à Unidade de Gestão Acadêmica o resultado final do
processo em forma de declaração das horas apresentadas e validadas para serem arquivadas junto ao
registro acadêmico do estudante.

 

CAPÍTULO V: DOS DEVERES DO ESTUDANTE

 

Ao estudante regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFPR -
Setor Litoral compete:

 

1. Informar-se sobre esta Regulamentação e sobre as a�vidades oferecidas dentro ou fora da UFPR
que propiciem validação como A�vidades Forma�vas Complementares;

2. Inscrever-se e par�cipar efe�vamente das a�vidades;

3. Providenciar a documentação comprobatória rela�va à sua par�cipação efe�va nas a�vidades;

4. Entregar a documentação necessária para a validação das A�vidades Forma�vas Complementares,
dentro do prazo es�pulado pela Câmara do Curso de Licenciatura em Educação do Campo.

5. É de inteira responsabilidade do estudante observar e controlar o cumprimento da carga horária
em A�vidades Forma�vas Complementares;

Não haverá dispensa ou convalidação das A�vidades Forma�vas Complementares, nos casos em que tais
a�vidades já tenham sido incorporadas para atribuição de outra �tulação de nível superior.

 

Capítulo VI: das disposições finais

 

Caberá à Câmara do Curso de Licenciatura em Educação do Campo resolver os casos omissos.

 

 

 

 

Matinhos, 21 de agosto de 2020.
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Prof. Gilson Walmor Dahmer

Coordenador Lecampo - UFPR - Setor Litoral

 

Prof. Adalberto Penha de Paula

Membro da CPAAF- Câmara Lecampo - UFPR - Setor Litoral

 

Profª. Ândrea Francine Batista

Membro da CPAAF- Câmara Lecampo - UFPR - Setor Litoral

 

Profª. Neuza Maria Tauschesk

Membro da CPAAF- Câmara Lecampo - UFPR - Setor Litoral

Documento assinado eletronicamente por GILSON WALMOR DAHMER, COORDENADOR(A)
DE CURSO DE GRADUACAO (CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCACAO DO CAMPO
- CIENCIAS DA NATUREZA) - SL, em 02/09/2020, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO PENHA DE PAULA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 02/09/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEUSA MARIA TAUSCHECK, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/09/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA FRANCINE BATISTA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 03/09/2020, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2916617 e o
código CRC B39EEB33.

ANEXOS AO EDITAL

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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[Ficha I - Solicitação de Validação de Carga Horária]

Referência: Processo nº 23075.047231/2020-61 SEI nº 2916617


