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TABELA DE PONTUAÇÃO  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES - DADIN 
 

 

Grupo 1 Atividades de formação social, humana e cultural 
(atividades além da área do curso) 

pontuação  
(mín. 20 – máx 30) 

Atividades esportivas até 5 ptos / semestre 

Curso de língua estrangeira até 5 ptos / semestre 

Atividades artísticas e culturais (banda, camerata de sopro, 

teatro, coral, radioamadorismo) 

até 5 ptos / semestre 

Organização de exposições e seminários artísticos e culturais 15 pontos 

Participação como expositor 10 pontos 

 

Grupo 2 Atividades de cunho comunitário e interesse coletivo Pontuação 
(mín. 20 – máx 30) 

Participação em diretórios acadêmicos, entidades de classe, 

conselhos e colegiados da UTFPR 

10 ptos/semestre 

Trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS, 

associação de bairros, brigada de incêndio e associações 

escolares 

2 ptos / hora 

Participação em atividades beneficentes 2 ptos / hora 

Instrutor em palestras técnicas, seminários e cursos  

(na área do curso e sem remuneração) 

2 ptos / hora 

Docente em cursos preparatórios e reforço escolar  

(sem remuneração) 

2 ptos / hora 

Participação em projetos de extensão  

(sem remuneração) 

2 ptos / hora 
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Grupo 3 Atividades de iniciação científica, tecnológica e 
formação profissional na área do curso 

Pontuação  
(mín. 20 – máx 40) 

Participação em cursos na área de fundamento científico 

específico do curso de graduação  

0,5 ponto / hora 

Participação em palestras, congressos e seminários técnico-

científicos 

1 ponto / hora 

Apresentação de trabalhos e palestras, congressos e 

seminários técnico-científicos 

10 pontos 

Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica 

relacionados ao curso 

até 15 pontos 

Expositor em exposição técnico-científicas 10 pontos 

Organização de exposição e seminários técnico-científicos 15 pontos 

Artigos publicados em anais de eventos técnico-científicos ou 

periódicos locais, regionais, nacionais ou internacionais 

10 pontos 

“Estagio Não Obrigatório” na área do curso (consid. máx 40 h.) 0,5 ponto / hora 

“Trabalho com Vínculo Empregatício” na área do curso 

(considerado máx 40 horas) 

0,5 ponto / hora 

Estagio Acadêmico na UTFPR (considerado máx 40 horas) 0,5 ponto / hora 

Visitas Técnicas pela UTFPR 5 pontos 

Disciplinas Extracurriculares 5 pontos 

Participação em “Empresa Junior”, “Hotel Tecnológico” e 

“Incubadora Tecnológica”  

até 10 ptos/semestre 

Participação em projeto multidisciplinar e interdisciplinar até 10 ptos/semestre 

 
Elaborado segundo o Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de graduação da UTFPR 

 Resolução 61/06 e 56/07– COEPP  
Disponível em http://www3.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/informacoes-

academicas/legislacao/utfpr-1/regulamento_atividades_complementares.pdf/view?searchterm=atividades+ 

 


