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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade 
  

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ATIVIDADES FORMATIVAS 

CAF/TGQ para o período de 4 de julho de 2019 a 04 de julho de 
2021, relativo à Portaria 067/2019-SEPT 

 

Curitiba, 28 de maio de 2021 

 

A CAF – Comissão de Permanente de Atividades Formativas, do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade, segue as orientações da 

Resolução 02/11 Revisada pela sétima vez em 09 de junho de 2020, a qual 

estabelece e regulamenta as Atividades Formativas no Curso. 

Enquanto comissão permanente recebeu delegação do colegiado do 

curso para proceder a análise das atividades formativas postadas pelo aluno na 

Secretaria Online. Nesse sentido não há reuniões periódicas, apenas os 

procedimentos de validação ou rejeição (e respectiva justificativa) dos 

documentos inseridos pelo aluno, a qualquer tempo. Normalmente as análises 

realizadas pela CAF/TGQ tem levado entre dois e cinco dias. 

Durante o período de vigência da portaria (2019/2021) foram recebidas 

solicitações de 42 alunos para validar as suas atividades formativas, cujos dados 

podem ser vistos na Figura 1. Desse total tivemos 21 alunos com a carga horária 

mínima completada (validadas) e 21 alunos com atividades incompletas. Verifica-

se também que a maioria dos alunos tem se mantido na exigência mínima de 03 

atividades, porém, alguns incluíram mais do que três. Observa-se também na 

Figura 1, que os alunos sem validação das atividades formativas possuem menos 

que 3 atividades. Verifica-se que uma minoria, possui mais que 3 atividades 

postadas, porém, não teve a sua carga horária validada porque ou se concentrou 

em poucas atividades, mesmo possuindo mais que as 60 horas, não atende o 

requisito de no mínimo três atividades distintas. 

Quanto ao tipo de atividade formativa desenvolvida pelos alunos a 

maioria se concentra em cursos (47%), seguida de estágio não obrigatório (15%), 

Trabalho na área (13%) como pode ser observado na Figura 2. Nos demais tipos 

de possibilidades de atuação dos alunos não ultrapassam os 10%, sendo que 

algumas atividades não constam nenhuma. Chama atenção, por exemplo o caso 

de Iniciação Científica, visto que há alunos que realizam este tipo de atividade, 

não muitos, mas em média três alunos por ano, todavia, visto que as atividades 
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levam um ano, ao receber o certificado após a participação no SIEPE, geralmente 

já tem completado a carga horária mínima. 

 

 
Fonte: Secretaria Online 

 
Fonte: Secretaria Online 
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Figura 1 - Status da Postagem dos Alunos

Quantidade de atividades por estudante Não validadas

Quantidade de atividades por estudante Validadas

Quantidade de atividades por estudante Postadas
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Além das atividades de atendimento as demandas dos alunos, foram 

desenvolvidas atividades em parceria com o setor para melhorar as interfaces da 

Secretaria Online, resultando na geração de um relatório automatizado 

facilitando o acompanhamento e monitoramento do cumprimento dos requisitos 

relacionados com as Atividades Formativas do Curo. 

                                       
                                  Prof. Dr José Elmar Feger 
                                  Membro da CAF 


