ANEXO VIII: Química
Número de horas exigidas: curso de Licenciatura em Química é de 200 horas/aula e para o curso de
Química Industrial é de 105 horas/aula
CRITÉRIOS PARA A VALIDAÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS
Categoria

Discriminação

Ensino

Carga horária
registrada

Monitoria em disciplina do 02 h atividades = 1
curso de Química.
h computada
Horas
excedentes
em
disciplinas cursadas e não
utilizadas como eletivas.
01 h atividade = 1 h
computada

Pesquisa

Documentação
Atestado/certificado com
descrição das atividades
desenvolvidas.

Histórico Escolar

Pesquisa
de
Iniciação 03 h atividades = 1 Atestado/certificado com
Científica. (mediante relatório h computada
descrição das atividades
validado pelo orientador).
desenvolvidas.

Estágio
obrigatório

não Estágio realizado na área de 10 h atividades = 1 Contrato
e
Química.
h computada
atestado/certificado
com
(mediante relatório validado
descrição das atividades
pelo responsável)
desenvolvidas.

Estágio
obrigatório

não Estágio realizado em área 20 h atividades = 1 Contrato
e
correlata ou afim à Química h computada
atestado/certificado
com
(mediante relatório validado
descrição das atividades
pelo responsável)
desenvolvidas.

Participação em
publicações
e
eventos
com
apresentação de
trabalho.

Publicação
de
trabalho 1 trabalho / 15 Publicação do trabalho ou
completo em anais de horas computadas carta de aceite/ Anais
congressos ou revistas
Publicação de resumos em 1 trabalho / 10
anais de congressos
horas computadas
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Participação em eventos 1 trabalho / 15 Certificado com descrição
nacionais com apresentação horas computadas das atividades desenvolvidas
de trabalho.
Participação em eventos 1 trabalho / 45
internacionais
com horas computadas
apresentação de trabalho.
Extensão e Ação Participação em eventos 1 evento / 5 horas Atestado/Certificado com
Comunitária
científicos
(congresso, computadas
descrição das atividades
simpósio, jornada,...) sem
desenvolvidas
apresentação de trabalho e
visitas técnicas.
Participação em palestra, 1 evento / 1 hora
seminário e congêneres.
computada
Cursos de extensão na área de 1 h curso / 1 h
Química ou correlata
computada
Participação em comissão na 1 evento / 10 h
organização
de
eventos computadas
relacionados à ao Curso
Participação
em
ações 1 ação / 5
comunitárias promovidas pelo computadas
Curso

h
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