
FORMULÁRIO PARA VALIDAÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM ATIVIDADES FORMATIVAS

Nome:

Matrícula: GRR E-mail:

Fone: (         ) Data:

Ano de previsão de formatura: Assinatura:

ATENÇÃO:   

 Este  é  o  seu  formulário  para  registro  e  controle  de  carga  horária  para  a  validação  das  Atividades
Formativas (120 horas total)  de acordo com determinação do Colegiado de Luteria, do dia 13 de setembro
de 2019. Sempre que participar de algum evento, anexe uma cópia dos documentos comprobatórios.   

 Organize e numere as páginas respeitando a ordem aqui proposta. 
 Entregue este formulário devidamente preenchido e os comprovantes anexos na secretaria do SEPT para

que  a  Comissão  Permanente  de  Avaliação  de  Atividades  Formativas  possa  revisar  e  ratificar  seus
certificados.

Nº Atividades Comprovações
Horas

validadas
Limite validável

total
Qtde. de

documentos
Páginas C.H. Total

1

Visitas técnicas que não
façam parte do curso,

mas relacionadas à
luteria (feiras,

empresas, institutos,
museus).

Declaração do
responsável.

2 horas por
visita

16 horas

2
Atuação em

laboratórios e grupos de
pesquisa.

Documento
comprobatório do

grupo ou
responsável por

laboratório.

40 horas por
semestre de

atuação.
80 horas

3

Participação em
conselhos, centros

acadêmicos ou
diretórios.

Documento
comprobatório do

setor.

40 horas por
semestre de

atuação.
80 horas

4
Estágio não obrigatório,

na área de luteria ou
instrumentos musicais.

Documento
comprobatório

(com carga
horária)

40 horas por
semestre de

atuação.
80 horas

5

Participação em
programas de

treinamento ou
capacitação, ligados à

luteria. 

Documento
comprobatório do
professor/respons
ável (com carga

horária).

40 horas por
semestre de

atuação.
80 horas

6

Participação em
programa de iniciação
científica, monitoria,

voluntariado
acadêmico,

desenvolvido no curso
de Luteria.

Documento
comprobatório

(com carga
horária).

40 horas por
semestre de

atuação.
80 horas

7
Participação de eventos

de extensão.
Documento

comprobatório.

Carga horária
do

certificado.
40 horas
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8
Participação em

programas/projetos de
extensão.

Documento
comprobatório

(com carga
horária).

Carga horária
do certificado
de extensão

40 horas

9
Participação da

apresentação final do
6° período.

Documento
comprobatório.

4 horas por
evento. 10 horas.

10
Participação de eventos

do curso de luteria.
Documento

comprobatório.

Carga horária
do

certificado.
60 horas

11
Participação em

eventos musicais de
caráter cultural.

Convite, fotos e
programa.

2 horas por
evento.

20 horas

12

Participação ou
apresentação em

congressos, seminários,
simpósios e afins.

Documento
comprobatório.

2 horas por
evento.

20 horas

13

Organização/monitoria
de seminários,

congressos, exposições,
simpósios, etc.

Documento
comprobatório.

10 horas por
evento

40 horas

14 Publicação de artigo.

Artigo +
documento

comprobatório da
publicação

10 horas 60 horas

15
Publicação de artigo
relacionado à luteria.

Artigo +
documento

comprobatório da
publicação

20 horas 80 horas

16

Construção de
instrumento musical

fora do curso, realizado
em período regular.

Instrumento +
Relatório

descritivo. 

20 horas por
semestre.

80 horas

17

Disciplina cursada com
aproveitamento no

curso de Luteria, além
das necessárias para

integralização
curricular, em período

regular.

Documento
comprobatório

(com carga
horária).

Carga horária
da disciplinas
até o limite
validável

40 horas

18

Disciplina cursada com
aproveitamento fora do

curso de Luteria, em
período regular,

relacionada à Luteria.

Documento
comprobatório

com carga
horária

Carga horária
da disciplinas
até o limite
validável

20 horas

19

Curso de língua
estrangeira desde que

não usadas como
dispensa.

Documento
comprobatório

(com carga
horária).

Carga horária
do curso.

40 horas

20
Premiação em

concursos ligados à
luteria.

Documento
comprobatório.

40 horas por
premiação 60 horas

TOTAL
(Exclusivo
comissão)

PARECER DA COMISSÃO:

DATA DA VALIDAÇÃO                                                                                                                                                   
ASSINATURA E CARIMBO


