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Pontuação das Atividades Complementares
Será aprovado o aluno que, obtiver pelo menos 70
completando no mínimo 20 pontos em cada um dos grupos.

pontos,

Grupo 1

(pontuação máxima durante o curso: 30)
(pontuação mínima durante o curso: 20)
Atividades de complementação da formação social, humana e cultural
0,1
ponto, por hora, na participação em atividades esportivas;
0,25
ponto, por hora, para o aluno que obtiver frequência e aprovação em cursos de
língua estrangeira;
7,5
pontos, por participação nas atividades artísticas e culturais (banda marcial,
camerata de sopro, teatro, coral, radioamadorismo - por tipo de atividade/por
semestre);
7,5
pontos, por participação como expositor em exposição artística, cultural ou
esportiva (máximo de 15 pontos);
7,5
pontos, por participação em competições e eventos esportivos oficiais (corrida de
rua, triatlo, duatlo e maratona aquática – por tipo de atividade/ por semestre);
7,5
pontos, por participação na organização de exposições e seminários de caráter
artístico, cultural ou esportivo (máximo de 15 pontos);
0,25
ponto, por assistir a espetáculo teatral (máximo de 5 pontos);
30
pontos, para proficiência em língua estrangeira.
Grupo 2

(pontuação máxima durante o curso: 30)
(pontuação mínima durante o curso: 20)
Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo
20
pontos, por participação em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de
Classe, Sindicatos, Conselhos e Colegiados internos à instituição (máximo de 20
pontos por atividade);
20
pontos, por participação em atividades como CIPA, associações de bairros,
brigadas de emergência e associações escolares (máximo de 20 pontos por
atividade);
2
pontos, por hora, por participação em atividades beneficentes, trabalho voluntário
e atividades comunitárias;
2
pontos, por hora, por participação em projetos de extensão, não remunerados e de
interesse social;
2
pontos, por hora, como instrutor em cursos preparatórios, de reforço escolar, de
curso da área específica, de cursos de outras áreas, não remunerado e de
interesse social;
5/10/
pontos, por atuação como apresentador em palestras técnicas, congressos e
20/30
seminários técnicos científicos, desde que não remunerado
(atuação: local/regional/nacional/internacional);
30
pontos, por participação no projeto RONDON.

CONSULTE no EDITAL EXTERNO da entrada do DAELT e ou na INTERNET:
1-Horário de atendimento dos professores em cada semestre do ano,
2-Data limite para entrega dos documentos no 1º e no 2º semestre de cada ano letivo.

Grupo 3

(pontuação máxima durante o curso: 30)
(pontuação mínima durante o curso: 20)
Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional
0,25
ponto, por hora, por participação como ouvinte, em cursos extraordinários da sua
área de formação, de fundamento científico ou de gestão (máximo de 20 pontos);
1
ponto, por turno, como ouvinte, por participação em palestras técnicas,
congressos e seminários técnico-científicos (máximo de 20 pontos);
5/10/ pontos, por atuação como apresentador em palestras técnicas, congressos e
20/30 seminários técnicos científicos (atuação: local/regional/nacional/internacional);
20
pontos, por participação em projetos de iniciação científica e tecnológica,
relacionados com os objetivos do curso;
7,5
pontos, por participação como expositor em exposição técnica - científica (máximo
de 15 pontos);
7,5
pontos, por participação na organização de exposições e seminários de caráter
acadêmico (máximo de 15 pontos);
5/10/ pontos, por publicação, em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos
20/30 científicos (abrangência: local/regional/nacional/internacional);
10/20 pontos, por publicação, em revistas técnicas nacionais/internacionais;
0,25
ponto, por hora, de trabalho profissional na área do curso e/ou estágio não
obrigatório (máximo de 20 pontos);
3/7
pontos, por visita técnica e/ou exposição técnica - científica na área do curso
(região metropolitana de Curitiba/ fora da região metropolitana de Curitiba);
2
pontos, por hora, como instrutor de curso da área específica, de fundamento
científico ou de gestão;
0,25
ponto, por hora, por participação e aprovação em disciplinas de interesse do
curso, cursadas em programa de intercâmbio institucional, desde que tais não
tenham sido validadas como curriculares;
10/15/ pontos, por participação em Empresa Júnior, Hotel Tecnológico ou Incubadora de
20
Empresas.

Acesse: - Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de Graduação
da UTFPR (Regulamento Único para Engenharia e Tecnologia) -essa tabela, em:

http://www.daelt.ct.utfpr.edu.br/eng_atividades.php
O Regulamento e essa tabela estão também, no edital da entrada, do DAELT.
Mais informações:
Pessoalmente com um dos professores que farão atendimento aos cursos de
Engenharia do DAELT: Alceu André Badin,

Carlos Henrique Karam Salata,
Ismael Chiamenti
Pessoalmente com a professora que fará atendimento aos cursos de
Tecnologia do DAELT: Rosana Mayer
Por e-mail enviar mensagem para:
ac-eng-daelt-ct@utfpr.edu.br para os alunos das engenharias do DAELT

ac-tecnol-daelt-ct@utfpr.edu.br para os alunos das tecnologias do DAELT

ALUNOS das ENGENHARIAS do DAELT, TRAZER na apresentação dos
documentos, TODOS ORIGINAIS e TAMBÉM UM XEROX de cada original.

