
Carga horária das Atividades Complementares 

 

Em conformidade com Regulamento de Atividades Complementares 

dos Cursos de Graduação da UTFPR, regido pela Resolução do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação (COEPP) nº 56/2007 (UNIVERSIDADE..., 

2007b), o currículo do curso de Engenharia Eletrônica prevê a integralização de 

180 h em atividades complementares, com o objetivo enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem, privilegiando: 

1. Atividades de complementação da formação social, humana e 

cultural; 

2. Atividades de caráter extensionista e de interesse coletivo; 

3. Atividades de iniciação científica e desenvolvimento tecnológico; e, 

4. Atividades de complementação da formação profissional. 

A participação em tais atividades deve ocorrer dentro do prazo de 

conclusão do curso, sendo que para ser aprovado o aluno precisa alcançar um 

mínimo de 20 pontos em cada grupo do Quadro 1 e totalizar no mínimo 70 

pontos, equivalentes às 180 horas de atividades complementares. Assim, os 

alunos são continuamente incentivados a participar ativamente em projetos de 

Iniciação Científica, de Extensão Universitária ou de Desenvolvimento 

Tecnológico, Visitas Técnicas, Monitoria, Empresa Junior, Feiras de Tecnologia, 

Workshops, Mini Cursos, Congressos e outros eventos de disseminação de 

Tecnologia, além de atividades empreendedoras relacionadas à área de atuação 

do futuro profissional. 

Consoante às responsabilidades da instituição em oportunizar ao 

aluno as atividades requeridas para a integralização do curso, a UTFPR em 

conjunto com o corpo docente promove anualmente diversos eventos, tais como 

as Semanas Acadêmicas e o Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica 

(SICITE). Há ainda a possibilidade de projetos com o Hotel Tecnológico, o qual 

visa o apoio ao desenvolvimento dos projetos dos alunos. Além disso, o 

colegiado do curso estimula e colabora com os alunos no cumprimento desta 

pontuação proporcionado: 

1. Orientação para participação no hotel tecnológico; 

2. Semana acadêmica do curso; 

3. Monitoria; 



4. Caravanas para participação em eventos; 

5. Projetos de iniciação científica e desenvolvimento tecnológico; e, 

6. Projetos de extensão. 

Todas as Atividades Complementares são supervisionadas por 

professores do curso. A validação dos créditos é condicionada à apresentação 

de documentação comprobatória, de acordo com o regulamento de Atividades 

Complementares da UTFPR e pontuadas conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1: Pontuação por Atividade Complementar 

Grupo Atividade 

 

 

 

 

Grupo 1 – Atividades de 

complementação da formação social, 

humana e cultural  

(limitado a 30 pontos) 

Participação na organização de 

atividades artísticas, esportivas e 

culturais 

Participação como expositor em 

atividades artísticas, esportivas e 

culturais 

Participação como ouvinte em atividades 

artísticas, esportivas e culturais 

Estudos de Língua Estrangeira 

Outras atividades 

 

 

 

 

 

Grupo 2 – Atividades de cunho 

comunitário e de interesse coletivo 

(limitado a 30 pontos) 

Participação como membro em diretório 

estudantil ou centro acadêmico 

Participação como membro de comissões 

ou colegiados internos da UTFPR 

Monitoria 

Projeto de Extensão Universitária 

Voluntariado 

Instrutor ou palestrante na área 

específica do curso 



Outras atividades 

 

 

 

Grupo 3 – Atividades de iniciação 

científica, tecnológica e de formação 

profissional (limitado a 40 pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 3 – Atividades de iniciação 

científica, tecnológica e de formação 

profissional (limitado a 40 pontos) 

Projetos de Iniciação Científica 

Projeto de Desenvolvimento Tecnológico 

Visita Técnica 

Apresentação de Artigo 

Publicação de artigo em revista técnica 

Publicação de artigo em eventos 

Empresa Junior 

Incubação no Hotel Tecnológico 

Instrutor ou palestrante na área 

específica do curso 

Participação como ouvinte em 

congressos, feiras de   

 tecnologia, workshops e outros 

eventos 

Participação na organização de eventos 

de caráter técnico-científico 

Participação como expositor em eventos 

de caráter técnico-científico 

Participação como ouvinte em eventos de 

caráter técnico-científico 

Mini Cursos 

Enriquecimento Curricular 



Estágio Curricular Não-Obrigatório 

Vínculo empregatício na área do curso 

Empreendedor na área do curso 

Outras atividades 

Fonte: autor. 

 


