
 

  

COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 Anexar certificados originais e devolver na coordenação. 

 Os certificados serão analisados por um professor da habilitação. 

Análise de atividades extracurriculares 

Aluno:________________________________________________GRR     _________________ 

Telefones : _____________________________ e-mail: 

 Habilitação:__________________________                           Curitiba ____/____/______ 

Relator:    (preenchimento pela Coordenação)  ____________________________________ 

NOME DA ATIVIDADE  
Preenchimento pelo aluno 

PERTINÊNCIA 
Preenchimento pelo 

relator 

Carga Horária PARECER 
Preenchimento 

pelo relator 
SOLICITADA 

Preenchimento 
pelo aluno 

CONCEDIDA 
Preenchimento 

pelo relator 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

Assinatura do professor relator: ___________________________________ 



ATENÇÃO: Anexar certificados originais das atividades 

realizadas com assinatura e carimbo dos responsáveis pelo 
evento. 

As atividades complementares podem ser distribuídas entre os seguintes tipos: 

a) estágios não-obrigatórios devidamente certificados pela Coordenação Geral de 
Estágios (CGE) da UFPR, no limite máximo de 120 horas; 

b) monitorias (bolsa ou voluntária), bolsista de iniciação científica do Curso de 
Comunicação Social, devidamente certificadas, no limite máximo de 120 horas; 

c) participação em agência júnior e/ou experimental do curso,  devidamente certificadas,  
no limite máximo de 120 horas; 

d) participação em eventos e congressos em área afim do curso de graduação, 
devidamente certificados, até 4 horas por dia, com limite de 20 horas por evento ou 
congresso e limite máximo de 120 horas; 

e) participação em eventos e congressos de estudantes da área (ENECOM, ERECOM, 
COBRECOS) ou gerais (Congresso da UNE, UPE e da UFPR), devidamente certificados, 
até 4 horas por dia, com limite de 20 horas por evento ou congresso e limite máximo de 
120 horas; 

f) participação em programas e projetos de extensão, realizado na UFPR, sob orientação 
de professor da instituição, no limite máximo de 120 horas; 

g) organização de cursos ou eventos de extensão na área de interesse da graduação ou 
de atualização cultural ou científica realizados na UFPR, no limite máximo de 120 horas; 

h) cursos ou eventos de extensão na área de interesse da graduação ou de atualização 
cultural ou científica realizados na UFPR, limite máximo de 72 horas; 

i) disciplina eletiva não registrada como optativa devidamente certificada e com conteúdo 
programático, no limite máximo de 72 horas; 

j) participação em cursos ou eventos de extensão na área de interesse da graduação ou 
de atualização cultural ou científica, realizados fora da UFPR, no limite máximo de 72 
horas; e em outras IES, no limite máximo de 48 horas; 

k) atividades de educação à distância (EaD), devidamente certificadas, no limite máximo 
de 72 horas para cursos da UFPR, e 48 horas em outras IES. 

l) participação como representante discente em Colegiado, ou em Plenária de 
departamento, com limite de 3 horas por reunião (comprovada em ata) e limite máximo de 
48 horas; 

m) produtos de comunicação veiculados, premiados ou selecionados por veículos ou 
congressos e encontros regionais ou nacionais, devidamente certificados, no limite 
máximo de 72 horas. 

n) participação em monitoria voluntária, devidamente certificada, no limite máximo de 120 
horas; 

o) Experiência cultural a partir de vivência no exterior devidamente certificada (excetuando 
as disciplinas integralizadas ao currículo no caso de intercâmbio), no limite máximo de 72 
horas; 

p) participação em programas de treinee, devidamente certificado,  no limite máximo de 48 
horas; 

q) aprovação em cursos de idiomas, devidamente certificada, no limite máximo de 48 
horas. 



r) participação em programas ou projetos de voluntariado,  certificado,  no limite máximo 
de 48 horas; 

s) participação em estágio observação, devidamente certificado,  no limite máximo de 36 
horas; 

t) participação como palestrante em evento de comunicação ou áreas afins,  devidamente 
certificado,  no limite máximo de 18 horas; 

 
Atividades comprovadas 

(documentos originais e assinados) 
Cálculo da Carga Horária - 
Caso não conste no 
certificado 

Proporção 
limite na 
atividade 

Congressos, encontros, simpósios e colóquios 
científicos na área de Ciências Humanas, Letras e 
Artes, Educação e Ciências Sociais Aplicadas. 

Número de dias do 
congresso multiplicado por 4 
(limite por evento 20 horas). 

50%  (120 h) 

Congressos, encontros de estudantes da área 
(ENECOM, ERECOM, COBRECOS) ou gerais 
(Congresso da UNE, UPE e da UFPR). 

Número de dias do 
congresso multiplicado por 4 
(limite por evento 20 horas). 

50%  (120 h) 

Estágios   50% (120h) 

Bolsas monitoria, trabalho, iniciação científica e 
extensão. 

 50%  (120h) 

Organização de cursos ou eventos de extensão.  50% (120h) 

Participação em Agência Júnior e/ou Experimental 
do Curso.  

 50% (120h) 

Monitoria voluntária.  50% (120h) 

Disciplina eletiva não registrada como optativa 
(comprovar com histórico, ementa e programa). 

Considerar até 40% carga 
horária da disciplina cursada. 

30% (72h) 

Cursos em áreas afins (cinema, artes, literatura, 
sociologia, história, etc.) 

 30% (72h) 

Participação em cursos e eventos de extensão 
promovidos pela UFPR. 

Número de dias do evento 
multiplicado por 4 (limite por 
evento 20 horas). 

30%  (72h) 

Participação em cursos e eventos de extensão 
promovidos por outras IES.  

Número de dias do evento 
multiplicado por 4 (limite por 
evento 20 horas). 

20%   (48h) 

Atividades cursadas em EAD - UFPR  30% (72h) 

Atividades cursadas em EAD – Outras IE.  20% (48h) 

Participação como representante discente em 
reunião colegiada ou plenária de departamento. 

3 horas a cada reunião 
registrada em ata 

20% (48h) 

Participação em programas ou projetos de 
voluntariado. 

 20% (48h) 

Participação em programas de voluntariado  20% (48h) 

Participação em programas de treinee  20% (48h) 

Cursos de idiomas   20% (48h) 

Estágio observação  15% (36h) 

Palestrante em evento de comunicação e áreas 
afins 

Até o limite de 6 eventos 
(limite de 2 horas por evento) 

05% (12h) 

   

   

 

 


