ANEXO I - QUADRO DOS GRUPOS DE ATIVIDADES FORMATIVAS
GRUPO A
N°

Descrição

I.

Aprovação em disciplinas eletivas da UFPR,
na graduação ou na pós-graduação

Comprovante de aprovação onde constem freqüência e nota obtidas, período de
realização, professor(es) responsável(is) e a carga horária da disciplina

II.

Curso de Extensão em área afim do Curso
de Engenharia Mecânica

Certificado emitido pelo promotor do curso, contendo a carga horária, período de sua
realização e os temas abordados no curso, ou programa oficial do curso

III.

Cursos de idiomas estrangeiros ou de
Esperanto

IV.

Atividades de pesquisa ou iniciação científica
Declaração da PRPPG ou do professor responsável e Relatório de Atividades de Pesquisa
na UFPR ou em entidade de pesquisa
ou Iniciação Científica, referendado pelo Orientador da pesquisa
reconhecida, no Brasil ou no exterior

V.

Participação no Programa Especial de
Treinamento (PET), não contemplada como
Iniciação Científica.

Certificado emitido pela PROGRAD e relatório de atividades desenvolvidas no Programa
Especial de Treinamento

VI.

Atividades de monitoria na UFPR

GRUPO C
Declaração ou certificado da PROGRAD e Relatório de Atividades de Monitoria
GRUPO D

VII. Estágio não obrigatório

VIII. Atividades de extensão vinculadas à UFPR
IX.

X.
XI.

Participação em projetos reconhecidos
formalmente DEMEC (p/ ex. Mini Baja,
Aerodesign, COEM-Jr e Yapira)
Participação nos comitês de organização de
semanas acadêmicas, encontros,
congressos e eventos afins
Participação em competições pelos projetos
a que se refere a atividade n° IX

Documento(s) para validação

Certificado emitido pelo CELIN da UFPR ou escola de idiomas reconhecida, em que conste
a carga horária cursada, período de realização, módulo(s) completado(s) e a(s) nota(s)
obtida(s)
GRUPO B

Termo de Compromisso e Relatório de Atividades, referendado pela empresa
GRUPO E
Certificado ou declaração assinada pelo coordenador da atividade, com período de
realização
Relatório de atividades desenvolvidas

Declaração assinada por todos os membros do comitê organizador do evento
Certificado ou declaração dos organizadores da competição

GRUPO F
Apresentação de trabalho de autoria do
XII. próprio aluno em encontros, seminários,
jornadas, congressos, eventos ou simpósios

Resumo do trabalho apresentado e cópia da programação do evento, onde conste o título
do trabalho, autores, local e período de sua realização

Participação em seminários, jornadas,
congressos, eventos, simpósios, semana do
XIII.
curso, cursos e atividades afins (simples
presença)

Cópia do Certificado de participação emitido pelos organizadores do evento, onde conste o
período de realização, local, carga horária e freqüência obtida; cópia da programação do
evento

XIV. Visitas Técnicas

Relação de participantes emitida pelo Professor responsável pela visita técnica, com data
de sua realização, local(is) visitado(s) e o período efetivamente despendido na visita
propriamente dita, descontando o tempo de deslocamento até o local, nas refeições e em
outras atividades não relacionadas diretamente com o aspecto técnico

XV. Participação em Palestras Técnicas

Certificado emitido pelo promotor da palestra, ou relação nominal de participantes em
palestras promovidas pela própria UFPR, contendo a carga horária da palestra, data e
horário de realização, local, nome do palestrante e temas abordados na mesma

Atividades de representação acadêmica
XVI.
oficial na UFPR

GRUPO G
Ata da eleição exarada pelo órgão ou colegiado onde se deu a representação acadêmica,
em que conste o mandato a ser cumprido
GRUPO H

XVII. Participação em atividades culturais

Certificado, declaração dos organizadores da atividade contendo as datas e locais de
apresentações ou período de atividades vinculada a universidade.

XVIII. Participação em atividades esportivas

Certificado, declaração dos organizadores da atividade contendo as datas e locais de
apresentações ou período de atividades representando a universidade.

XIX. Outras atividades

Qualquer outra atividade realizada pelo aluno que não se enquadre nas atividades de I a
XVIII, desde que seja vinculada à UFPR, contendo relatório, ou certificado, conforme o
caso, e que seja aprovada pela Comissão de Atividades Formativas

