
TABELA DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - GRUPO 1

0,5 0

Total 0

Atividades de complementação da formação social, humana e cultural

(*) A participação em atividades esportivas só será pontuada se houver referência a eventos esportivos, competições ou eventos de outra natureza 

e que a prática apenas pela prática não será pontuada (por exemplo, a frequência em academias).

Participação em eventos (palestras e outros) não relacionados diretamente à área de

formação do curso.

Pontos/participação                         

(Máx. 5 pontos)
0,5 0

Obs.: Pontuação exigida para este grupo durante o curso: Máximo: 30 pontos. 

Mínimo: 20 pontos.

Participação em curso de teatro, oratória, redação, gramática, leitura e interpretação

de texto.

Pontos/30 horas                         

(Máx. 10 pontos)
5 0

Participação em cursos e atividades de formação pessoal que não sejam na área de

formação do curso (fotografia, pintura, desenho, decoração, artesanato, música.) (com

frequência mínima e aprovação).

Pontos/30 horas                         

(Máx. 6 pontos)
3 0

Participação na organização de exposições e seminários de caráter artístico ou

cultural.

Pontos/semestre                       

(Máx. 05 pontos)
5 0

Participação em cursos de informática (com frequência mínima e aprovação). 
Pontos/30 horas                         

(Máx. 10 pontos)
5 0

Expectador em atividades artísticas e culturais (teatro, ópera, camerata de

sopro, show musical, balé, coral e outras).

Pontos/participação.                

(Máx. 05 pontos)
0,2 0

Participação em atividades artísticas e culturais (banda marcial, camerata de

sopro, teatro, coral, dança).

Pontos/semestre                       

(Máx. 05 pontos)
5 0

0

Participação com aproveitamento em cursos de língua estrangeira (com frequência

mínima e aprovação). 

Pontos/30 horas                         

(Máx. 15 pontos)
5 0

Participação em eventos esportivo-recreativos (campeonatos estudantis, gincanas 

universitárias, etc).

Pontos/2h              (Máx. 

05 pontos)

Expectador em atividades esportivas (eventos esportivo-recreativos, esportes coletivos,

individuais).

Pontos/participação.                

(Máx. 05 pontos)
0,2

Atividades Complementares (ACs) Condição Pontuação
Atividades 

realizadas
Pontos

(*) Participação em atividades esportivas (esportes coletivos, individuais, representação

de clubes/instituições como atleta/técnico).

Pontos/semestre                

(máx. 10 pontos)
5 0



TABELA DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - GRUPO 2

1 0

5 0

(**) A participação em atividades beneficentes será pontuada quando o aluno for organizador, promotor ou trabalhar em evento dessa natureza 

(doar produtos ou contribuir financeiramente não pontua)

Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo

Participação efetiva na organização de eventos da Instituição (fora da área)
Pontos/participação              

(Máx. 06 pontos)
2 0

Obs.: Pontuação exigida para este grupo durante o curso: Máximo: 30 pontos.

Mínimo: 20 pontos.
Total 0

Participação voluntária na aplicação de provas de olimpíadas estudantis.
Pontos/2h              (Máx. 

05 pontos)
0,5 0

Participação voluntária em eleições como mesário, presidente de seção, ...,

organizados pela Justiça Eleitoral.

Pontos/participação              

(Máx. 05 pontos)
1 0

Participação em projetos de extensão, não remunerados, e de interesse social. Pontos/3h comunitárias 0,5 0

Monitoria remunerada e não-remunerada na UTFPR. Pontos/semestre

0

Engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios e de

reforço escolar para o ensino.
Pontos/semestre 5 0

Participação como doador de sangue e/ou medula. Pontos/doação.

Participação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área

específica, desde que não remunerados e de interesse da sociedade.

Pontos/2h              (Máx. 

05 pontos)
0,5

Participação em trabalho voluntário: atividades comunitárias, CIPAS,

associações de bairros, brigadas de incêndio, associações escolares e defesa

civil.

Pontos/atividade 

semestral
3 0

(**) Participação na organização de campanhas de: 

1 - Doação de gêneros alimentícios;

2 - Melhorias de espaços comunitários;

3 - Vacinação;

4 - Doação de órgãos, de doação de sangue e/ou medula;

5 - Apoio a entidades beneficentes (creches, orfanatos, lar de idosos, entre outros).

Pontos/atividade 

semestral
3 0

Atividades Complementares (ACs) Condição Pontuação
Atividades 

realizadas
Pontos

Membro em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, Conselhos e

Colegiados internos à Instituição.

Pontos/semestre  (máx. 

10 pontos)
5 0



TABELA 3: PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - GRUPO 3

3 0

5 0

5 0

3 0

10 0

15 0

20 0

2 0

Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional

(***) pontuação em apenas uma atividade (maior pontuação) qdo as duas fizerem parte do mesmo evento)

Obs.: Pontuação exigida para este grupo durante o curso: Máximo: 30 pontos.

Mínimo: 20 pontos.
Total 0

0

Participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de

enriquecimento curricular de interesse do curso de Licenciatura em Química da

UTFPR. (Desenho técnico, Operações Unitárias, Introdução à Nanotecnologia,

Estrutura e propriedades de polímeros, Cálculo 3, Cálculo Numérico).

A cada disciplina. 5 0

Participação em visitas técnicas organizadas pela UTFPR. A cada visita.

Participação em Empresa Júnior, Hotel Tecnológico, Incubadora Tecnológica. A cada semestre letivo. 5

Participação em comissão organizadora de simpósios, congressos, encontros

de caráter acadêmico, semana da química.
A cada organização. 5 0

Trabalho profissional na área do curso e/ou estágio não obrigatório, com ou sem 

remuneração.

pontos/hora. Máximo

de 10 pontos.
0,5 0

Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados com o

objetivo do Curso (PIBID, PIBIT, PIBIC, PET e outros projetos vinculados aos

editais internos da UTFPR).

A cada semestre letivo e

a cada projeto

vinculado.

5 0

Participação como voluntário em projetos acadêmicos internos A cada semestre letivo. 5 0

Trabalhos completos publicados em anais de eventos internacionais na área de

formação.

A cada trabalho

publicado.
10 0

Publicações em periódicos científicos de abrangência:                                 

Pontos por trabalho.

a) local ou regiional

b) Nacional

c) internacional

5 0

Trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais  na área de formação. 
A cada trabalho

publicado.
7 0

(***) Apresentação oral  de trabalhos em eventos na área de formação. A cada apresentação.

(***) Apresentação de painel  em eventos na área de formação. A cada apresentação.

Trabalhos completos publicados em anais de evento local , regional na área de

formação.

A cada trabalho

publicado.

Participação como ministrante em cursos, minicursos, palestras, oficinas e

seminários relacionados à área de formação.
A cada participação. 3 0

Participação em cursos à distância da área específica de formação, de

fundamento científico ou de gestão.

pontos/hora. Máximo 

de 10 pontos.
0,2 0

Participação como ouvinte em Minicursos, Ciclo de Seminários e Oficinas

relacionados à área de formação.
A cada 04 horas. 2 0

Participação como ouvinte em Simpósios e Congressos relacionados à área de

formação.

Evento local ou regional

Evento nacional ou 

internacional

Atividades Complementares (ACs) Condição Pontuação
Atividades 

realizadas
Pontos

Participação como ouvinte em palestras relacionadas à área de formação

específica.
A cada participação. 1 0


