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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

Art. 1ª - As atividades formativas complementares constituem-se em atividades 

que, a partir do eixo fundamental do currículo, propiciem experiências teórico-

práticas que permitam a flexibilização do mesmo (CEPE 70/04). Assim, devem 

contemplar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, assegurando seu 

caráter interdisciplinar em relação às diversas áreas do conhecimento e 

respeitando, no entanto, o Projeto Pedagógico do curso.  

 

Art. 2º - Para integralização curricular do Curso de Psicologia o aluno deverá 

realizar, ao longo da graduação, 180 (cento e oitenta) horas de atividades 

complementares, de forma a que se cumpra, no mínimo, 60 (sessenta) horas em 

cada uma das áreas de atividades instituídas, a saber, ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 3º - Constituem-se atividades formativas complementares da área de ensino: 

disciplinas eletivas, atividades de monitoria, participação em seminários, 

congressos, jornadas, eventos, simpósios, cursos em instituições de ensino 

reconhecidas pelo MEC (Ministério de Educação), grupos de estudos e atividades 

afins, específicas no campo da Psicologia e áreas afins.  

 

Art. 4º - Constituem-se atividades formativas complementares da área de pesquisa: 

participação em pesquisa, participação em programa de iniciação científica, 

apresentação de trabalho em congresso e eventos científicos, publicação de 

trabalhos em revistas científicas ou anais de eventos.  

 

Art. 5º - Constituem-se atividades formativas complementares da área de extensão: 

participação em programas e projetos de extensão, estágios não obrigatórios, 
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representação acadêmica, cursos ministrados, organização de eventos, 

participação de Empresa Junior, apresentação de trabalho no ENEC. 

 

Art. 6º - As atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelos estudantes 

serão analisadas, validadas e pontuadas pela Comissão Permanente de 

Acompanhamento de Atividades Formativas – CPAAF (CEPE 70/04), composta por 

três professores indicados pelo Departamento de Psicologia, com mandato de um 

ano, prorrogável por mais um.  

 

Art. 7º - O calendário das reuniões da Comissão Permanente de Acompanhamento 

de Atividades Formativas deverá divulgado por edital no início de cada ano letivo. 

 

Art. 8ª - Os documentos a serem avaliados deverão ser discriminados em 

formulário específico, ao qual serão anexadas cópias simples dos certificados ou 

documentos comprobatórios da realização das atividades formativas 

complementares listadas. 

 

Art. 9º - O detalhamento das atividades formativas complementares do Curso de 

Psicologia está descrito na tabela 1.  
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TABELA 1 - DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

GRUPO Categoria Discriminação 
Carga horária a ser 

registrada 

 
Documentação 
comprobatória 

 

ENSINO 

Eventos 
acadêmicos/ 
científicos em 
geral 

Seminário, jornada, 
encontro, fórum, 
congresso, feira e/ou 
palestra técnica. 

 
Carga horária do 
documento 
comprobatório do 
evento. 
Quando não constar 
carga horária no 
documento, serão 
computadas 8 (oito) 
horas por dia. 
A carga horária de 
certificados de 
participação do 
ENEC será atribuída 
para atividade de 
extensão (uma vez 
que participar do 
ENEC é obrigatório 
para bolsistas de 
extensão). 
 

Certificado ou 
documento 
equivalente. 
Para eventos 
estranhos à área ou 
realizados por 
centros 
desconhecidos 
deve ser 
acrescentada à 
documentação uma 
justificativa e o 
programa abordado. 

ENSINO Cursos 

Disciplinas acadêmicas 
de outros cursos de 
graduação; curso de 
extensão universitária, 
minicurso, grupo de 
estudos ou similar 
realizados em 
universidades, centros 
de formação ou por 
profissionais 
reconhecidos pela 
comunidade na área. 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 
Quando não constar 
carga horária no 
documento, serão 
computadas 2 (duas) 
horas por dia.  
A Comissão terá 
autonomia para 
pontuar ou não, 
levando em conta o 
programa e a 
instituição onde o 
curso foi realizado. 

 
Certificado ou 
Histórico Escolar 
emitido pelas 
unidades 
coordenadoras dos 
programas, com o 
programa das 
disciplinas. 
Para cursos 
estranhos à área ou 
realizados por 
centros 
desconhecidos 
deve ser 
acrescentada à 
documentação uma 
justificativa e o 
programa abordado. 
 

ENSINO Monitoria 
Monitoria em disciplina 
do Curso de 
Psicologia. 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 

 
Certificado emitido 
pela unidade 
coordenadora do 
programa. 
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GRUPO Categoria Discriminação 
Carga horária a ser 
registrada 
 

 
Documentação 
comprobatória 
 

EXTENSÃO 
Estágio não 
obrigatório  

 
Estágio não obrigatório 
regulamentado pela 
PROGRAD/NAF ou 
pelos agentes de 
integração 
credenciados pela 
UFPR.  
Dependendo da 
atividade exercida, um 
estágio pode ser 
considerado atividade 
de pesquisa (verificar o 
Plano de Atividades). 
 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 

Contrato com 
descrição das 
atividades 
desenvolvidas e 
certificado. 

EXTENSÃO 
Curso 
ministrado 

Ministrante de curso 
vinculado a projeto de 
professor da UFPR. 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 

Certificado emitido 
pela unidade 
coordenadora do 
programa. 

EXTENSÃO 
Extensão 
universitária  

 
Participação em 
projeto ou programa 
de extensão 
universitária 
reconhecido pela 
UFPR. 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 

Certificado emitido 
pela unidade 
coordenadora do 
programa.  

EXTENSÃO 
Organização 
de evento 

Participação na 
organização ou 
monitoria de eventos 
acadêmicos/científicos. 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 

Certificado emitido 
pela unidade 
coordenadora do 
programa.  

EXTENSÃO 
Empresa 
Júnior 

Atuação em projetos 
vinculados à Empresa 
Junior e na Junior 
Achievement. 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 

Certificado emitido 
pela unidade 
coordenadora do 
programa. 

EXTENSÃO 
Representação 
acadêmica 

 
Participação na 
diretoria, em 
comissões e órgãos de 
representação 
estudantil junto aos 
órgãos da 
universidade. 
 
 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 

Certificado emitido 
pela unidade 
coordenadora do 
programa. 

EXTENSÃO ENEC 
Apresentação de 
trabalho no ENEC por 
bolsistas de extensão. 

20 (vinte) horas. 

 
Certificado emitido 
pela PROEC e 
cópia do resumo 
publicado. 
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GRUPO Categoria Discriminação 
Carga horária a ser 
registrada 

Documentação 
comprobatória 

PESQUISA 
Participação 
em pesquisa 

Participação em 
pesquisa com ou sem 
bolsa de iniciação 
científica, com 
pesquisador ou grupo 
de pesquisa. 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 

 
 
Certificado emitido 
pela unidade 
coordenadora do 
programa ou 
declaração de 
participação em 
pesquisa emitida 
por professor do 
DEPSI*. 
 
 

PESQUISA 

Trabalho 
completo 
publicado em 
Anais de 
evento 

 
 
Trabalho completo 
publicado em Anais de 
evento (congresso, 
seminário, simpósio, 
salão de iniciação e 
similares) 
 
 

80 (oitenta) horas em 
evento nacional e 
100 (cem) horas em 
evento internacional. 

Cópia do trabalho 
publicado. 

PESQUISA 

Resumo de 
trabalho 
publicado em 
Anais de 
evento 

Apresentação de 
trabalho de pesquisa 
com Resumo de 
trabalho publicado em 
Anais de evento 
(impresso ou 
eletrônico). 

 
 
20 (vinte) horas em 
evento local/regional; 
30 (trinta) horas em 
evento nacional e 50 
(cinquenta) horas em 
evento internacional. 
Apresentação de 
trabalho no ENEC 
será considerada 
como atividade de 
extensão. 
 
 

Cópia do resumo 
publicado. 

PESQUISA 

Apresentação 
de trabalho de 
pesquisa sem 
resumo 
publicado 

Apresentação de 
trabalho de pesquisa 
sem Resumo de 
trabalho publicado em 
Anais de evento. 

 
 
10 (dez) horas em 
evento local/regional; 
20 (vinte) horas em 
evento nacional e 30 
(trinta) horas em 
evento internacional.  
Apresentação de 
trabalho no ENEC 
será considerada 
como atividade de 
extensão. 
 
 

Cópia do programa 
do evento. 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

6 

 

GRUPO Categoria Discriminação 
Carga horária a ser 
registrada 

Documentação 
comprobatória 

PESQUISA Artigo 

Publicação de artigo 
científico em periódico 
especializado, com 
comissão editorial 
(artigo efetivamente 
publicado ou com 
aceite final de 
publicação). 

100 (cem) horas para 
publicação em 
periódico nacional e 
150 (cento e 
cinquenta) horas em 
periódico 
internacional. 

Artigo publicado 
e/ou carta de aceite 
final de publicação. 

PESQUISA 
Capítulo de 
livro 

Autoria ou coautoria de 
capítulo de livro 
científico. 

150 (cento e 
cinquenta) horas. 

Ficha catalográfica, 
sumário e página 
inicial do capítulo. 

ENSINO 
PESQUISA 
EXTENSÃO 

Participação 
como bolsista 
do grupo PET 

 
Participação durante o 
período de 2 (dois) 
anos como bolsista do 
grupo PET terá sua 
carga horária dividida 
nas três áreas.  
Se o estudante 
permanecer no PET 
por menos de 2 anos, 
o professor tutor 
emitirá um documento 
declarando a área na 
qual o estudante 
realizou atividades.  
 

Carga horária do 
documento 
comprobatório. 

Certificado emitido 
pela unidade 
coordenadora do 
programa ou 
declaração do 
professor tutor do 
grupo PET.  

OUTROS 
A definir pela 
CPAAF 

Atividades inerentes à 
área 

A definir pela CPAAF 
Documentação 
disponível 

 

* As atividades de pesquisa e extensão podem ser documentadas por meio de uma 

declaração do professor responsável pela atividade e chancelada (rubricada) pela 

chefia do Departamento de Psicologia, conforme modelo específico.  

 


