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Pontuação de Atividades Complementares 
 

Atividades Pontuação Unidade Max. 
Ptos/semestre 

Grupo 1 – Atividades de complementação da formação social, humana e cultural 
1. Atividades esportivas. 0,20 pto/hora 1 
2. Atividades esportivas representando instituições. 0,20 pto/hora 5 
3. Cursos nas áreas artísticas, culturais e humanas. 0,20 pto/hora 5 
4. Participação na organização de exposições e eventos 
culturais. 1,00 pto/evento 5 

5. Freqüência e aprovação em cursos de língua 
estrangeira 10,00 pto/semestre 10 

6. Expositor em exposição artística ou cultural 5,00  pto/participação 5 
Grupo 2 – Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo 

1. Participação em diretórios acadêmicos e entidades de 
classe. 5,00 pto/semestre 5 

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

0,25 pto/hora 10 

3. Participação em atividades beneficentes. 1,00 pto/atividade 2 
4. Docente voluntário em cursos preparatórios e de reforço 
escolar. 0,50 pto/hora 10 

5. Participação voluntária em projetos de extensão de 
interesse social e utilidade pública. 0,50 pto/hora 10 

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

1. Participação em 
eventos científicos 
específicos de 
Eng. Florestal. 

1.1. Mini-cursos  0,50 pto/hora 5 

1.2. Palestras 0,50 pto/palestra 5 

1.3. Eventos Técnico Científico. 1,00 pto/evento 5 
2. Participação em cursos, palestras e eventos científicos 
em áreas correlatas à Eng. Florestal. 0,50 pto/hora 2 

3. Trabalho profissional ou estágio não obrigatório na área. 0,50 pto/hora 5 
4. Visitas técnicas não obrigatórias, organizadas pela 
UTFPR.  0,50 pto/hora 2 

5. Trabalhos 
técnicos e 
científicos 
publicados 

5.1 Resumos em eventos científicos 
e notas técnicas em jornais. 0,50 

pto/trabalho 

2 

5.2 Resumos expandidos em 
eventos científicos. 1,00 4 

5.3 Artigos em revistas de 
divulgação ou magazines. 1,00 3 

5.4 Trabalhos completos em eventos 
científicos. 2,00 6 

5.5 Artigos em revista científica. 5,00 10 

6. Cursar disciplinas não previstas na grade curricular do 
curso de Eng. Florestal, desde que com a concordância da 
coordenação do curso. 

10,00 pto/disciplina 10 

7. Membro de comissão organizadora de eventos 
científicos. 5,00 pto/evento 10 



8. Premiação em trabalho acadêmico. 2,00 pto/prêmio 4 
9. Bolsista em projetos científicos, projetos de extensão, 
PET. 5,00 pto/projeto 5 

10. Voluntário em projetos científicos, projetos de 
extensão, PET. 5,00 pto/20 h 

semanais 5 

11. Apresentação oral de palestra técnica, seminários, 
cursos da área específica, trabalho cientifico. 1,00 pto/hora 5 

12. Ser estudante-monitor bolsista. 4,00 pto/monitoria 4 

13. Ser estudante-monitor voluntário. 4,00 pto/15 h 
semanais 4 

  

 

Observações: 

 Cada ponto equivale à 1,8 horas de atividade complementar, sendo que o aluno deve totalizar 

180 horas, assim distribuídas: 

  - Grupo 1 -  30 pontos  =  54 horas; 

  - Grupo 2 -  30 pontos =  54 horas; 

  - Grupo 3 -  40 pontos  =  72 horas.  

  - Total - 100 pontos = 180 horas 

 


