
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

SITUAÇÃO (  ) DEFERIDO (  ) INDEFERIDO 

 
 

Aluno(a):___________________________________________________ R.A.:_________________ Total de pontos:___________ 
 
 

GRUPO 1: Atividades de complementação da formação social, humana e cultural 
 
(Mínimo: 20 pontos; máximo: 30 pontos) 
 

ITEM ATIVIDADES  MÁXIMO PONTOS 
I Atividades esportivas-participação nas  10  

 atividades esportivas (5 pontos/atividade)    

II Cursos de língua estrangeira – participação com  20  

 aproveitamento em curso de língua estrangeira    

 (5 pontos/40h)    
III Participação em atividades artísticas e culturais,  10  

 tais como: banda marcial, teatro, coral,    

 radioamadorismo e outras (5 pontos/atividade)    
IV Participação efetiva na organização de  10  

 exposições e seminários de caráter artístico ou    

 cultural (5 pontos/organização)    
V Participação como expositor em exposição  10  

 artística ou cultural: (5 pontos/atividade)    
VI Participação em intercâmbio em instituição  10  

 nacional com pelo menos 20 dias de duração    

 (5 pontos/atividade)    

VII Participação em intercâmbio em instituição  10  

 internacional com pelo menos 20 dias de    

 duração (5 pontos/atividade)    



 

GRUPO 2: Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo 
 

(Mínimo: 20 pontos; máximo: 30 pontos) 
 

ITEM ATIVIDADES  MÁXIMO PONTOS 
I Participação efetiva em Diretórios e Centros  10  

 Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos    

 e Colegiados internos à Instituição    

 (5 pontos/participação)    
     

II Participação efetiva em trabalho voluntário,  10  

 atividades comunitárias, CIPAS, associações    

 de bairros, brigadas de incêndio e associações    

 escolares: (5 pontos/participação)    
III Participação em atividades beneficentes  5  

 (1 ponto/atividade)    

 Doação de sangue (2 pontos/atividade)  6  

IV Atuação como instrutor em palestras técnicas,  10  

 seminários, cursos da área específica, desde    

 que não remunerados e de interesse da    

 sociedade (5 pontos/atividade)    

V Engajamento como docente não remunerado  10  

 em cursos preparatórios e de reforço escolar    

 (10 pontos/atividade)    

VI Participação em projetos de extensão, não  20  

 remunerados, e de interesse social    

 (10 pontos/atividade concluída)    
VII Ações pontuais de extensão, não  10  

 remunerados, e de interesse social    

 (5 pontos/atividade concluída)    



 

VIII Ação social voluntária por iniciativa do  20  

 acadêmico validado via coordenação de    

 curso/instituição atendida    

 (10 pontos/participação)    

IX Participação em Movimento Estudantil  10  

 externos a Universidade (5 pontos/semestre)    
X Encontro de estudantes ou de profissionais da  10  

 área do curso (5 pontos/semestre)    
XI Participação em: Tribunal de Juri, Ação  10  

 Solidária, Mesário em eleições públicas    

 (5 pontos/participação)    
XII Organização, produção ou manutenção de  10  

 material virtual de caráter educativo    

 relacionado aos objetivos do curso registrado    

 em cartório com apresentação de Ata Notarial    

 com reconhecimento de firma e postagens    

 regulares de no mínimo um ano; comprovando    

 a participação efetiva (2,5 pontos/material)    



 

GRUPO 3: Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional 
 

(Mínimo: 20 pontos; máximo: 40 pontos) 
 
 

 

ITEM ATIVIDADES  MÁXIMO PONTOS 
I Participação em cursos extraordinários da sua  10  

 área de formação, de fundamento científico ou    

 de gestão (inclui EAD) (1 ponto/4h)    
II Participação em palestras, congressos e  10  

 seminários técnico científicos (1 ponto/4h)    

III Participação em projetos de iniciação científica  20  

 e tecnológica, relacionados com o objetivo do    

 Curso: (10 pontos/semestre)    

IV Participação como expositor em exposições  15  

 técnicos-científicas Local: (2,5 pontos)    

 Regional: (5 pontos)    

 Nacional: (10 pontos)    

 Internacional: (15 pontos)    

V Participação efetiva na organização de  20  

 exposições e seminários de caráter acadêmico    

 Local: (5 pontos)    

 Regional: (10 pontos)    

 Nacional: (15 pontos)    

 Internacional: (20 pontos)    
VI Apresentação oral de trabalho científico em  20  

 eventos Local: 5 pontos)    

 Regional: (10 pontos)    

 Nacional: (15 pontos)    

 Internacional: (20 pontos)    



 

VII Publicação de livros científicos, didáticos ou  20  

 manuais de ciências como coautor ou autor    

 (20 pontos)    

VIII Publicações em revistas técnicas com qualis.  20  

 (20 pontos)    
IX Publicações em anais de eventos técnico-  20  

 científicos ou em periódicos científicos de    

 abrangência local, regional, nacional ou    

 internacional como autor ou coautor    

 Local: (5 pontos)    

 Regional: (10 pontos)    

 Nacional: (15 pontos)    

 Internacional: (20 pontos)    
X Estágio não obrigatório na área do curso  20  

 (80h/10 pontos)    
XI Trabalho com vínculo empregatício, desde que  20  

 na área do curso (5 pontos/semestre)    

XII Trabalho como empreendedor na área do curso.  10  

 (2 pontos/atividade; 5 pontos/semestre)    
XIII Estágio acadêmico na UTFPR (inclui monitoria)  10  

 (5 pontos/semestre)    

XIV Participação em visitas técnicas organizadas  10  

 pela UTFPR: (5 pontos/visita)    

XV Participação e aprovação em  10  

 disciplinas/unidades curriculares de    

 enriquecimento curricular de interesse do    

 Curso, desde que não convalidadas no curso    

 (5 pontos/disciplina)    



 

XVI Participação em Empresa Júnior, Projeto Mini  10  

 Baja, Hotel Tecnológico, Incubadora    

 Tecnológica (5 pontos/semestre)    

XVII Participação em projetos multidisciplinares ou  10  

 interdisciplinares (PET) (5 pontos/semestre)    
XVIII Participação em intercâmbio de estudos em  20  

 instituição de ensino superior com    

 aproveitamento de disciplinas do curso de    

 origem    

 No Brasil (5 pontos)    

 No exterior: (20 pontos)    
XIX Disciplinas extracurriculares em outras  10  

 instituições em áreas afins não convalidadas    

 como enriquecimento curricular na UTFPR (5    

 pontos/disciplina)    
XX Participação como ouvinte, em defesa de TCC,  5   

 monografia, estágios, dissertações e teses    

 relacionadas à área do curso (1 ponto/defesa)     


