
 
Atividades Complementares  

Química - Bacharelado com Ênfase em Estudos de Petróleo 
 

 Para concluir o Curso de Graduação em Química - Bacharelado com Ênfase em 
Estudos do Petróleo o aluno deverá cumprir a carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, que 
será computada, através de horas específicas, definidas e supervisionadas pelo Colegiado do 
Curso de Graduação em Química, a saber: 
 
I) Monitoria - Será atribuída a carga horária de 30 (trinta) horas por semestre letivo, relativas 
às atividades complementares feitas pelo aluno em cada monitoria realizada e comprovada por 
ele, nas disciplinas que são oferecidas pelo Departamento de Química - UFES. 
 
II) Participação em projetos ligados à área de concentração específica da Química - Será 
atribuída a carga horária de 30 (trinta) horas por semestre letivo, relativas às atividades 
complementares feitas pelo aluno em cada projeto do qual ele participou, com a devida 
comprovação. 
 
III) Participação em Congressos, Simpósios ou Encontros Regionais - Será atribuída a 
carga horária de 10 (dez) horas, no máximo, relativas às atividades complementares, para 
cada evento de que o aluno tenha participado no semestre letivo em que se encontra 
matriculado no Curso de Graduação em Química - Bacharelado, desde que essa participação 
seja devidamente comprovada por ele. 
 
 Deverá ser entregue junto com este formulário cópia dos documentos 
comprobatórios das atividades realizadas pelo discente. 

 
1.Identificação do Discente 

 
Nome: 
  

Matrícula: 
  

Telefone: 
  e-mail: 

 
 

 
 

2. Código das Atividades 
 

 

Código da 
Atividade Nome da Atividade Tipo da Atividade 

ATV00905 Cursos extracurriculares relacionados às 
atividades do curso Cursos extracurriculares 

ATV00904 Estágio em empresas/indústrias relacionados às 
atividades do curso Estágios extracurriculares 

ATV00623 Monitoria realizada e comprovada Monitoria 

ATV00625 
Participação em congressos, simpósios ou 
encontros regionais relacionados às atividades 
do curso 

Participação em eventos 

ATV00906 Participação em palestras relacionadas às 
atividades do curso Participação em eventos 

ATV00624 Participação em projetos ligados à área de 
concentração específica da química Outras atividades 

ATV00626 Seminários gerais em Química Participação em eventos 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
3. Atividades por Semestre 
 
 
Semestre Letivo: 
 
Código da 
Atividade 

Descrição da Atividade Horas 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Total de horas  
 
 
 
Semestre Letivo: 
 
Código da 
Atividade 

Descrição da Atividade Horas 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Total de horas  
 
 
Semestre Letivo: 
 
Código da 
Atividade 

Descrição da Atividade Horas 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Total de horas  
 
 



 
 
 
Semestre Letivo: 
 
Código da 
Atividade 

Descrição da Atividade Horas 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Total de horas  
 
 
Semestre Letivo: 
 
Código da 
Atividade 

Descrição da Atividade Horas 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Total de horas  
 
 
Declaro que todas as atividades descritas neste formulário são verossímeis e que, de 
fato, tiveram a minha participação efetiva. 
 
 
 
 
 
 
Vitória, _______ de____________________________ de________. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do aluno 
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