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Planilha elaborada de acordo com o Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da UTFPR, conforme 
Resolução nº 56/07 – COEPP, de 22 de junho de 2007 (Retificação). 

Última alteração realizada pelo Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica em 22 de maio de 2013. 

OBSERVAÇÕES 
� Os alunos deverão apresentar semestralmente os docu mentos comprobatórios das atividades complementares ; 
� O prazo para apresentação de documentos comprobatór ios das atividades complementares encerrará 30 dias  antes do final 

do semestre letivo vigente quando uma data limite n ão for estabelecida pelo calendário acadêmico; 
� Serão avaliados apenas documentos relativos às ativ idades realizadas no semestre letivo vigente e/ou a nterior.  

 

Aluno  Nº de Matrícula  Ano de Ingresso  
   

* Pontuação mínima/máxima por grupo 

GRUPO I – ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO SOCIAL, HUMANA E CULTURAL  
(*20/30 pontos)  

Atividades esportivas – Participação nas atividades esportivas (até 10 pont os)  
• Prática regular* de atividade desportiva individual  – 1 ponto por semestre**  
• Prática regular* de atividade desportiva coletiva –  2 pontos por semestre  
• Participação em competição local – 2 pontos por eve nto  
• Participação em competição estadual – 3 pontos por evento  
• Participação em competição nacional ou internaciona l – 5 pontos por evento  

* Período mínimo de 3 meses por semestre. 
** Apresentar recibo mensal de pagamento de academia no período em que realizou as atividades. 

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   01    
   01    
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Cursos de Língua estrangeira com aproveitamento (at é 15 pontos)  
• 1 ponto a cada 10h cursadas  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   02    
   02    
Participação em atividades artísticas/culturais (ba nda marcial, camerata de sopro, teatro, coral, rádi o amadorismo e 
outros) (até 10 pontos)  

• Prática regular de atividade – 2 ponto por semestre  
• Participação em evento – 2 ponto por evento  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   03    
   03    
Participação efetiva na organização de exposições e  seminários de caráter artístico ou cultural (até 1 0 pontos)  

• 2 pontos por evento  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   04    
   04    
Participação como expositor em exposição artística ou cultural (até 5 pontos)  

• 1 ponto por evento  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   05    
   05    

 
 
 

GRUPO II – ATIVIDADES DE CUNHO COMUNITÁRIO E DE INT ERESSE COLETIVO 
(20/30 pontos*)  

Participação efetiva em Diretórios e Centros Acadêm icos, Entidades de Classe, Conselhos e Colegiados i nternos à 
Instituição (até 10 pontos)*  

• 2 pontos por semestre de participação  
• 5 pontos a cada participação na organização de sema na acadêmica do curso  

* Apresentar comprovante emitido pelo presidente ou responsável descriminando as atividades realizadas. 
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   01    
   01    
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Participação efetiva em trabalho voluntário, ativid ades comunitárias, CIPAS, associação de bairros, br igadas de incêndio, 
clubes de serviços e associações escolares (até 10 pontos)  

• 1 ponto a cada semestre  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   02    
   02    
Participação em atividades beneficentes (até 10 pon tos)  

• 5 pontos para cadastramento de doador no banco naci onal de medula óssea  
• 2 pontos por semestre por doação de sangue  
• 1 ponto por semestre para doação em campanhas socia is, independente da quantidade ou tipo de doação re alizada.  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   03    
   03    
Atuação como instrutor em palestras técnicas, semin ários, cursos da área específica, desde que não rem unerados e de 
interesse da sociedade (até 10 pontos)  

• 3 pontos por evento  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   04    
   04    
  Engajamento como docente não remunerado em cursos p reparatórios e de reforço escolar (até 10 pontos)  

• 1 ponto a cada 10h ministradas  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   05    
   05    
Participação em projetos de extensão, não remunerad os e de interesse social (até 10 pontos)  

• 2 pontos por semestre de participação  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   06    
   06    
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GRUPO III – ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TEC NOLÓGICA E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
(20/40 pontos*)  

Participação em cursos extraordinários na área de f ormação, de fundamento científico ou de gestão (até  5 pontos)  
• 1 ponto a cada 4h  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   01    
   01    
Participação em palestras, congressos e seminários técnico -científicos (até 5 pontos)  

• 0,5 pontos por palestra  
• 1 ponto por participação em seminário  
• 2 pontos por participação em congresso regional/nac ional  
• 3 pontos por participação em congresso internaciona l 
• 1 ponto por defesa de TCC ou Dissertação de mestrad o 
• 0,5 pontos por defesa de estágio e proposta de TCC  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   02    
   02    
Participação como apresentador de trabalhos em pale stras, congressos e seminários técnico -científicos (até 5 pontos)  

• 0,5 pontos por palestra  
• 1 ponto por participação em seminário  
• 2 pontos por participação em congresso regional/nac ional  
• 3 pontos por participação em congresso internaciona l 

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   03    
   03    
Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com o objetivo do curso ( até 15 pontos)  

• 10 pontos por ano de participação  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   04    
   04    
Participação como expositor em exposições técnico -científicas (até 5 pontos)  

• 1 ponto por evento  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   05    
   05    
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Participação efetiva como expositor em exposições e  seminários de caráter acadêmico (até 6 pontos)  
• 3 pontos por evento com desenvolvimento de projeto  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   06    
   06    
Publicação em revistas técnicas (até 5 pontos)  

• 2 pontos por publicação em revistas da área de Eng.  Elétrica  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   07    
   07    
Publicações em anais de eventos técnicos -científicos  ou em periódicos científicos de abrangência local, regional, 
nacional ou internacional (até 5 pontos)  

• 5 pontos com publicação em periódicos qualis A ou B  da área de Engenharias IV  
• 3 pontos em anais de eventos internacionais  
• 2 pontos em anais de eventos regionais/nacionais  
• 1 ponto em anais de eventos locais  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   08    
   08    
Estágio não obrigatório na área do curso (até 10 po ntos)  

• 1 ponto a cada 80h trabalhadas  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   09    
   09    
Participação em visitas técnicas organizadas pela U TFPR (até 5 pontos)  

• 2 ponto por visita  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   10    
   10    



 

Planilha das atividades complementares aprovada em reunião do colegiado em 22 de maio de 2013.  

Participação e aprovação em disciplinas/unidades cu rriculares de enriquecimento curricular de interess e do Curso, 
desde que tais disciplinas/unidades curriculares te nham sido aprovadas pelo Colegiado de Curso e estej am de acordo 
com o Projeto Pedagógico do Curso (até 8 pontos)  

• 1 ponto a cada 15h cursadas  

Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 
   11    
   11    
Participação em Empresa Junior, Hotel Tecnológico, Incubadora Tecnológica (até 10 pontos)  

• 3 pontos por ano de participação  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   12    
   12    
Participação em projetos multidisciplinares ou inte rdisciplinares (até 5 pontos)  

• 2 pontos por ano de participação  
Data Atividade Local Item Duração Pontos Responsável 

   13    
   13    

 
 

 

 

Data: ___/___/___               Assinatura: __________________________ 


