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Atividades complementares

Regulamentação 01/04 do 
Colegiado do Curso de Zootecnia 

da UFPR

Alterações aprovadas em 
02/05/05

Regulamento geral

• Para integralização curricular: 150 h, a 
serem homologadas pela coordenação do 
curso de Zootecnia

• Apresentadas no final do curso em 
memorial (modelo da coordenação) com os 
respectivos comprovantes

• As atividades são de dois tipos:
– Atividades que pontuam por unidade
– Atividades que pontuam por hora

Regulamento geral

• Existem valores máximos para algumas 
atividades, de forma a garantir uma 
diversificação de atividades cumpridas 
durante o curso, o que é um requisito para 
uma formação profissional adequada

• A validade de cada atividade apresentada 
no memorial do aluno será julgada pela 
COE (Comissão de Orientação de Estágios) 
ligada á Coordenação do Curso.

A) Pontuação por unidade

1. Monitoria, Iniciação Científica e 
Extensão (atividades voluntárias ou 
com bolsa, registradas na PROGRAD)

5h/mês - Máx. 90h (3 semestres)

2. Representação acadêmica na UFPR
(Deptos., Colegiados) 1h/semestre

A) Pontuação por unidade

3. Direção de Centro acadêmico

Presidência: 15h/ano (máximo 1 x)

Vice-Presid.

Secretário          10h/ano (máx. 1x)

Tesoureiro

A) Pontuação por unidade

4. Artigo publicado em revista com 
corpo editorial e especialistas “ad hoc”
(10 h/ unidade - Máximo 5)

5. Artigos técnicos em revista/jornal 
especializado (5h/unid. - Máx. 10)

6. Resumo expandido em anais de 
eventos (5h/unidade - Máximo 10)
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A) Pontuação por unidade

7. Resumo publicado em evento 
técnico/científico (2h/unid. - Máx. 10)

8. Apresentação de trabalho em evento 
técnico/científico (1h/unidade - Máximo = 
10 unidades)

9. Bolsa de trabalho/permanência 
(5h/mês - Máximo de 30h)

(9. Cumulativo com estágio voluntário)

B) Pontuação por hora

1. Estágio voluntário na UFPR
(10h = 1h)

2. Estágio voluntário fora da UFPR
(5h = 1h) 

3. Participação em Grupos de estudo

(5h = 1h)

OBS.: Pelo menos três áreas de atuação 
e/ou espécies animais diferentes.

B) Pontuação por hora

4. Organização eventos técnico/cientif. 
(4h = 1h - Máximo de 30h)

5. Eventos/cursos de curta duração
(5h = 1h - Máximo 30h)

6. Cursos longa duração reconhecidos  
(5h = 1h - Máximo 30h)

7. Disciplina eletiva/optativa adicional

(5h = 1h - Máximo 30h)

ATENÇÃO !!!

• BAIXAR E LER A RESOLUÇÃO 
ORIGINAL, DISPONÍVEL NA PÁGINA 

DA COORDENAÇÃO.


