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DIRETRIZES DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS 

INTEGRADORES PARA ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UTFPR 
CAMPUS SANTA HELENA 

 
Estabelece diretrizes para avaliação e 

convalidação de atividades do núcleo de 

estudos integradores para o enriquecimento 

curricular do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – Campus 

Santa Helena. 

 

O colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no uso de 

suas atribuições, 

 

Considerando o Regulamento das Atividades Complementares dos 

Cursos de Graduação da UTFPR; 

 

Considerando a Resolução nº 61/2006 do COEPP, de 01 de setembro 

de 2006, bem como a Resolução nº 56/2007, de 22 de junho de 2007; 

 

Considerando a Resolução nº 022/2015 do CNE/CP, de 01 de julho de 

2015,  

 

RESOLVE: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os alunos do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – Campus Santa Helena deverão cumprir um conjunto de 

atividades do núcleo de estudos integradores para o enriquecimento curricular 

(NEIEC), visando o enriquecimento da sua formação acadêmico-profissional. 

Buscando a interdisciplinaridade, as atividades do NEIEC devem contemplar o 

ensino, a pesquisa e a extensão, além de atividades de cunho social 

acadêmico.  

 

Art. 1º - Estas diretrizes complementam o regulamento das atividades 

complementares dos cursos de graduação da UTFPR (aprovado pela 

resolução nº 61/2006 do COEPP, de 01 de setembro de 2006, retificada pela a 

Resolução nº 02/2015, de 01 de juLho de 2015), e aplica-se ao curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR – Campus Santa Helena. 



CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

SEÇÃO I 

DO PROFESSOR RESPONSÁVEL 

 

Art. 2º - Além das atribuições previstas no regulamento das atividades 

complementares dos cursos de graduação da UTFPR, ao professor 

responsável pelas Atividades do NEIEC compete: 

 

I. Analisar e validar a documentação das Atividades do NEIEC 

apresentadas pelo aluno, levando em consideração o 

regulamento das atividades complementares dos cursos de 

graduação da UTFPR e estas diretrizes; 

II. Avaliar e pontuar as Atividades do NEIEC desenvolvidas pelo 

aluno, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo I – 

Pontuação das Atividades, levando em consideração a 

documentação apresentada; 

III. Organizar e estabelecer datas para realizar a verificação prévia da 

pontuação obtida pelo aluno até o momento da consulta; 

IV. Verificar e validar a Relação de Atividades do NEIEC realizadas, 

preenchida pelo aluno conforme o Anexo II; 

 

SEÇÃO II 

DO ALUNO 

 

Art. 3º Aos alunos matriculados no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da UTFPR – Campus Santa Helena, além das atribuições previstas 

no regulamento das atividades do NEIEC dos cursos de graduação da UTFPR, 

compete: 

 

I. Participar da verificação prévia organizada pelo professor 

responsável pelas atividades; 

II. Preencher e entregar a Relação de Atividades do NEIEC, 

conforme o Anexo II, juntamente com a documentação 

comprobatória, dentro do prazo estipulado pelo professor 

responsável. 



III. Organizar a documentação comprobatória na forma de cópias do 

documento original, numeradas de acordo com a Relação de 

Atividades preenchida; 

IV. Entregar a Declaração de Cópias Autênticas de acordo com o 

Anexo III juntamente com as cópias dos documentos 

comprobatórios; 

V. Apresentar os documentos comprobatórios originais quando for 

requisitado. 

§1º Caso o documento comprobatório original não seja apresentado no período 

de sete dias úteis após a solicitação, a atividade em questão será invalidada na 

avaliação. 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NEIEC 

 

Art. 4º - A avaliação das atividades verificará a carga horária e pontuação 

obtidas pelo aluno. São requisitos para a aprovação: 

 

I. O cumprimento de no mínimo 200 horas de atividades formativas. 

II. O cumprimento de no mínimo 100 pontos distribuídos nos 3 grupos 

de atividades. 

Art. 5º - A pontuação das atividades será realizada de acordo com o Anexo I 

destas diretrizes. 

§1º - As atividades que se enquadram em mais de um item serão pontuadas 
apenas uma vez e por aquele que propiciar maior pontuação. 
 
§2º - Os estágios previstos referem-se a estágios de característica opcional por 

parte do discente (estágio não obrigatório). O Estágio Curricular Obrigatório 

não poderá ser pontuado em Atividades do NEIEC, por já possuir carga horária 

e registro de nota próprio.  

 

§3º - Os projetos multidisciplinares ou interdisciplinares referem-se àqueles de 

característica opcional por parte do discente, não previstos no currículo do 

curso do aluno.  

 

§4° - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não poderá ser pontuado em 

Atividades do NEIEC, por já possuir carga horária e registro de nota próprio.  

 



§5° - Atividades anteriores ao ingresso no curso e/ou realizadas em período de 

trancamento de curso não serão convalidadas. 

 

Art. 6º - O aluno deverá participar de no mínimo 3 atividades de cada um dos 3 
Grupos listados no Anexo I destas diretrizes, completando no mínimo 20 
pontos no Grupo I, 40 pontos no Grupo II e 40 pontos no Grupo III.  
 
Art. 7º - Caberá ao professor responsável determinar a pontuação adequada 
dos itens de cada Grupo, respeitados o Artigo 6º. 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
DO PROCESSO DE MATRÍCULA 

 
Art. 8º - O aluno deverá protocolar junto ao professor responsável a entrega da 
documentação comprobatória para avaliação em Atividades do NEIEC, no 
momento que julgar ter os pontos necessários para avaliação. 
 
§1º - A documentação comprobatória deverá ser entregue até a data limite 
prevista em Calendário Acadêmico. 
 
§2º - Caso o aluno complete o número mínimo de pontos exigido para 
aprovação em Atividades do NEIEC, a matrícula será realizada, sendo o aluno 
considerado aprovado. 
 
§3º - Caso o aluno não complete o número mínimo de pontos exigido para 
aprovação em Atividades do NEIEC, a matrícula não será realizada.  
 
§4º - Caso o aluno tenha como único requisito faltante para conclusão do curso 
as Atividades do NEIEC e não complete o número mínimo de pontos exigido 
para aprovação, a matrícula será realizada e o aluno será considerado 
reprovado. 
 
Art. 9º - A matrícula e a avaliação em Atividades do NEIEC deverão ser 
realizadas até a data limite para lançamento de notas estabelecida no 
Calendário Acadêmico. 
 
Art. 10º - Não será aceita matrícula em enriquecimento curricular em Atividades 
do NEIEC. 
 
Art. 11º- Não haverá dispensa ou convalidação das Atividades do NEIEC. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º - Caberá ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da UTFPR – Campus Santa Helena, a avaliação e modificação das 



Diretrizes das Atividades do NEIEC do curso, a qualquer tempo, através de 

solicitações justificadas de docentes ou discentes do curso. 

 

Art. 13º - Casos omissos nestas Diretrizes serão tratados pelo Colegiado do 

curso. 

 

Art. 14º - O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação 

pelo colegiado. 



ANEXO I 

PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE ESTUDOS 

INTEGRADORES PARA O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

Observações: Cada ponto equivale a duas horas de atividade formativa, 

sendo que o aluno deve totalizar 200 horas, assim distribuídas:   

• Grupo 1 - 20 pontos = 40 horas; com no mínimo 3 atividades 

distintas. 

• Grupo 2 - 40 pontos = 80 horas; com no mínimo 3 atividades 

distintas; 

• Grupo 3 - 40 pontos = 80 horas; com no mínimo 3 atividades 

distintas; 



PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NEIEC 

 

 
Grupo 1 - Atividades de complementação da formação social, humana e 
cultural. 
Pontuação: 1 - 10 
 

 
Unidade 

1. Atividades esportivas regulamentadas por confederação específica pto/hora 

2. Atividades esportivas representando instituições. pto/hora 

3. Participação em atividades artísticas e culturais contínuas pto/semestre 

4. Participação em atividades artísticas, culturais e humanas (evento) pto/evento 

5. Participação na organização de exposições, seminários e eventos culturais. pto/evento 

6. Frequência e aprovação em cursos de língua estrangeira pto/semestre 

7. Expositor em evento artístico e cultural. pto/evento 

8. Demais atividades de complementação da formação social, humana e cultural 
não descritas na presente tabela. 

a definir 

 

 
 
Grupo 2 - Atividades de extensão, de interesse comunitário e coletivo. 
Pontuação: 1 - 10 

 

 
Unidade 

1. Participação em diretórios acadêmicos e entidades de classe pto/semestre 

2. Participação em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPA, 
associações de bairros, brigadas de incêndio, associações escolares e em 
atividades beneficentes 

pto/semestre 

3. Doação de sangue pto/doação 

4. Ser cadastrado como doador de medula óssea (considerado apenas uma vez 
durante o Curso). 

pto/doação 

5. Docente voluntário em cursos preparatórios e de reforço escolar. pto/hora 

6. Bolsista ou voluntário de programas e/ou projetos de extensão  pto/semestre 

7. Participação em projetos de extensão, não remunerados, de interesse social pto/semestre 

8. Participação em projetos e/ou programas de empreendedorismo promovidos 
pela UTFPR; 

pto/semestre 

9. Demais atividades de extensão, de interesse comunitário e coletivo não 
descritas na presente tabela. 

a definir 



 
Grupo 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação 
profissional. 
Pontuação: 1 - 10 

 

 
Unidade 

1. Minicursos correlatos à área de Ciências Biológicas  pto/hora 

2. Palestras correlatas à área de Ciências Biológicas pto/evento 

3. Eventos Técnico-científicos correlatos à área de Ciências Biológicas. pto/evento 

4. Trabalho profissional ou estágio não obrigatório nas áreas Biológicas e/ou 
de Ensino. 

pto/ semestre 

5. Visitas técnicas não obrigatórias, correlatas às áreas Biológicas e/ou de 
Ensino. 

pto/visita 

6. Viagens correlatas às áreas Biológicas e/ou de Ensino. pto/hora 

7. Trabalhos técnicos e científicos publicados em eventos locais e regionais pto/trabalho 

8. Trabalhos técnicos e científicos publicados em eventos nacionais e 
internacionais 

pto/trabalho 

 
9. Artigos em revistas de divulgação ou magazines. 

pto/artigo 

 
10. Artigos e notas técnicas/comunicações científicas em revista científica 
indexada 

pto/artigo 

 
11. Cursar e ser aprovado em disciplinas não previstas na grade curricular do 
curso de Ciências Biológicas, desde que com a concordância da coordenação 
do curso. 

pto/disciplina 

 
12. Membro de comissão organizadora de eventos científicos e/ou acadêmicos. 

pto/evento 

 
13. Premiação em trabalho acadêmico. 

pto/prêmio 

 
14. Bolsista e/ou voluntário em projetos científicos e/ou tecnológicos, projetos 
de extensão e/ou inovação, PET, PIBID 
 

pto/projeto 

 
15. Apresentação oral de palestra técnica, seminários, cursos da área 
específica, trabalho cientifico. 

pto/atividade 

 
16. Ser estudante-monitor bolsista ou voluntário. 

pto/ semestre 

17. Mobilidade estudantil e intercâmbio. 
pto/ semestre 

18. Demais atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação 
profissional não descritas na presente tabela. 

a definir 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DO NEIEC 



RELAÇÃO DE ATIVIDADES DO NEIEC 

Acadêmico:____________________________________R.A.:____________     

Período:______________    Data:_____/____/____ 

Grupo 1 - Atividades de complementação da formação social, humana e cultural 

20 pontos – 40 horas       

N.º Atividade Carga horária 
Carga horária 

validada 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

TOTAL GRUPO 1     

 
Grupo 2 - Atividades de extensão, de interesse comunitário e coletivo 

40 pontos – 80 horas       

N.º Pontuação Carga horária 
Carga horária 

validada 

16.       

17.       

18.       

19       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       



25.       

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

TOTAL GRUPO 2     

 
Grupo 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional 

40 pontos – 80 horas       

N.º Pontuação Carga horária 
Carga horária 

validada 

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

TOTAL GRUPO 3     

TOTAL GERAL     

 

Santa Helena, _____ de __________________ de ______. 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Acadêmico (a) 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) Responsável 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS 



DECLARAÇÃO DE CÓPIAS AUTÊNTICAS 
 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

R.A. número ______________, portador do CPF n.º_____________________, 

aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, matriculado no ______ 

período, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Santa 

Helena, declaro que os comprovantes entregues são cópias autênticas dos 

originais. 

 

Declaro que estou ciente de que, na hipótese de prestar falsas informações, 

estarei incorrendo em falta e sujeito às penalidades da Lei. 

 

 

 

Santa Helena, _____ de ___________________de _______.  

 

 

_______________________________________  

Assinatura do(a) Acadêmico(a) 

 


