
 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

 
EXEMPLOS 

1 – Atividades esportivas 
em instituições- Máx. 10 
pontos. 

Cada hora equivale a 
1,0 ponto. 

2 – Cursos de língua 
estrangeira. Máx. 10 
pontos 

5 pontos por semestre 

3 – Participação em 
atividades artísticas e 
culturais – Máximo 10 
pontos. 

Cada hora equivale 0,5 
pontos. 

 
 

GRUPO 1 
 

Atividades Sociais, 
Humanas, Cultural. 
 
Mínimo = 20 pontos 
Máximo = 30 pontos 

4 – Expositor em 
exposição técnica, artística 
ou cultural. Máx. 10 
pontos. 

5,0 pontos por 
participação. 

 
 
PONTOS 

 
 
SUBTOTAIS 

EXEMPLOS 
1 – Participação em 
Diretórios e Centros 
Acadêmicos, Entidades de 
Classe, Conselhos e 
Colegiados. Máx. 10 
pontos. 

5,0 Pontos. 

2 – Participação em 
trabalho voluntário, 
CIPAS, associações de 
bairros, associações 
escolares e brigada de 
incêndio – Máx. 10 pontos 
/ semestre. 

Cada hora equivale a 0,5 
pontos. 

3 – Participação em 
atividades beneficentes. 
Máx. 10 pontos. 

5,0 pontos por atividade 

4 – Engajamento como 
monitor / docente não 
remunerado em cursos de 
reforço escolar. Em 
disciplina do ensino 
superior – Máx. 10 pontos. 

0,2 pontos por hora 

5 – Projeto de extensão e 
interesse social. Máx. 10 
pontos. 

Cada hora equivale 0,5 
pontos. 

 
 

GRUPO 2 
 

Atividades 
Comunitárias 
Assistenciais e 
Interesses Coletivos. 
 
Mínimo = 20 pontos 
 
Máximo = 30 pontos 

Atuação como instrutor em 
palestras técnicas, 
seminários, cursos da área. 
Máx. 10 pontos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada hora equivale a 2,0 
pontos. 

 
 
PONTOS 

 
 
SUBTOTAIS 



 
 
 
 

EXEMPLOS 
 
1 – Participação em cursos 
da área. Máx. 10 pontos. 

Cada hora equivale a 0,5 
pontos. 

2 – Trabalho profissional 
ou estágio não obrigatório. 
Máx. 15 pontos / semestre. 

5 pontos a cada 80 horas. 

3 – Visitas Técnicas 
Máx. 10 pontos 

1,0 por visita. 

4 – Artigos científicos 
publicados. 
Máx. 10 pontos 

0,5 pontos / resumo 
expandido em congresso. 
10 pontos / artigo em 
revista com corpo editorial. 

5 – Cursar disciplinas não 
previstas na grade 
curricular do curso. 
Máximo de 10 pontos. 

10 pontos / disciplina. 

6 – Membro comissão 
organizadora de eventos 
científicos. 
Máx. 10 pontos 

5,0 pontos por evento. 

7 – Premiação em trabalho 
acadêmico. 
Máx. 10 pontos 

10 pontos por prêmio. 

8 – Participação em 
palestras técnicas, 
seminários e congressos. 
Máximo 10 pontos. 

0,25 pontos por hora de 
participação em eventos. 

9 – Bolsa de iniciação 
científica. 
Máx. 10 pontos 

5,0 pontos por semestre. 

10 – Participação em 
projetos de iniciação 
cientifica de forma 
voluntária. Máximo 10 
horas semanais. Máx. 10 
pontos. 

1,5 pontos por semestre. 

 
 

GRUPO 3 
 

Atividades de 
Iniciação Cientifica e 
de Formação 
Profissional. 
 
Mínimo = 20 pontos 
Máximo = 40 pontos 
 

11 – Apresentação de 
palestra técnica, 
seminários, cursos da área 
especifica, trabalhos 
científicos. Máx. 10 
pontos. 

0,5 pontos por 
apresentação. 

 
 

PONTOS 

 
 

SUBTOTAIS 

 
 


