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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
O presente regulamento tem o propósito de normatizar as atividades formativas do Curso de 
Odontologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
As atividades formativas são complementares em relação ao Eixo Fundamental do Currículo, 
objetivando sua flexibilização (Art. 1º Resolução 70/04 - CEPE). O Colegiado do curso de 
Odontologia entende que as atividades formativas são elementos enriquecedores na formação 
profissional dos graduandos e estas atividades fazem parte do Projeto Pedagógico do Curso. 
 
 
VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 
(Resolução 70/04 – CEPE) NORMAS GERAIS 
 
O colegiado do curso contará com uma Comissão Permanente de Acompanhamento das Atividades 
Formativas, composta por 4 (quatro) membros indicados pelo próprio colegiado, com mandato de 
dois anos, permitida uma recondução (Art. 5º). 
As atividades formativas deverão ser realizadas no decorrer de quatro anos curso, até o oitavo 
período. A Coordenação do curso terá a incumbência de homologar as atividades e autorizar o 
aporte de carga horária ao Histórico Escolar do aluno. 
Para que as atividades formativas tenham a carga horária reconhecida para o Histórico Escolar do 
aluno, é fundamental a entrega dos documentos comprobatórios, na mesma data de entrega do 
TCC, a ser divulgada em edital pela coordenação do curso.  
O acadêmico deverá apresentar certificados originais que comprovem o cumprimento das 
atividades, presenciais ou à distância, onde conste obrigatoriamente a carga horária total da 
atividade realizada. 
As atividades formativas serão registradas no Histórico Escolar do aluno, pelo Núcleo de Assuntos 
Acadêmicos – NAA (Parágrafo Único Art. 6º). 
A carga horária da atividade formativa deverá estar em consonância com a grade horária de cada 
aluno e em cada período do curso de Odontologia (Art. 7º). 
 
 
CARGA HORÁRIA E MODALIDADES DE ATIVIDADES ACEITAS PARA A INTEGRALIZAÇÃO 
 
A carga horária total das atividades formativas prevista para o curso de Odontologia será de 90 
horas, a qual deverá ser cumprida de acordo com o proposto na tabela de pontuação para avaliação 
das atividades formativas (ANEXO 1), onde os pontos obtidos serão convertidos em horas de 
atividades que tenham sido completadas até o último mês do 8º período do curso. O acadêmico de 
Odontologia deverá obter sua pontuação total participando em pelo menos dois grupos de 
atividades. Serão consideradas no currículo de Odontologia as seguintes atividades formativas: 
 
GRUPO I – ATIVIDADES DE MONITORIA E PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO. 
GRUPO  II – ATIVIDADES DE PESQUISA, DE EXTENSÃO E PET. 
GRUPO III – ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 
Para pontuação da carga horária cumprida não serão consideradas as cargas horárias das 
atividades na íntegra, e sim será seguida a tabela de pontuação proporcional apresentada no Anexo 
1 deste documento. 
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GRUPO I – ATIVIDADES DE MONITORIA E PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 
 
I.1 ATIVIDADES DE MONITORIA 
 
A Monitoria é uma das atividades flexíveis voluntárias do aluno, que tem por objetivo o 
desenvolvimento da competência pedagógica para o Magistério. O Programa de Iniciação à 
Docência (PID) segue as Normas da Resolução n.

 
91/99-CEPE e os critérios de seleção de acordo 

com a Resolução n. 43/03-CEPE. São modalidades certificadas pela Pró-Reitoria de Graduação: 

 Programa de Monitoria com Bolsa - com duração semestral ou anual, com 12 horas 
semanais. 

 Programa de Monitoria sem Bolsa - com duração semestral ou anual, com 12 horas semanais. 
 
 
I.2 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ACADÊMICO 
 
O Programa de Voluntariado Acadêmico (PVA) é uma atividade curricular de base eminentemente 
pedagógica (Art.1º Resolução nº19/90-CEPE) com intenção de obter experiência acadêmica 
orientada para competência técnico-científica. 
 
 
GRUPO II – ATIVIDADES DE PESQUISA, DE EXTENSÃO E PET 
 
II.1 Atividades de Pesquisa 
 
A pesquisa é uma das missões da UFPR e tem como objetivos: 

 Incentivar a participação dos graduandos em projetos de pesquisa, para que desenvolvam 
pensamento científico; 

 Integrar o corpo discente com o corpo docente nas atividades de pesquisa no âmbito da 
graduação; 

 Estimular a produção científica; 

 Propiciar melhoria da qualidade de ensino no processo de formação de profissionais; 

 Aumentar e qualificar recursos humanos, reduzindo tempo de titulação de mestres e 
doutores. 
 
Tipos de atividades de pesquisa 

1) Programa de Iniciação Científica para estudantes de graduação da UFPR, que está de 
acordo com a Resolução N0 46/03-CEPE: 
a) Programa de Iniciação Científica da UFPR, sob a supervisão da Coordenação da Iniciação 
Científica e Integração Acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG). 
b) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC – CNPq/TN/FA, com bolsa.  
c) Programa de Iniciação Científica da UFPR, sob a supervisão da Coordenação da Iniciação 
Científica e Integração Acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação PRPPG, PIBIC 
– modalidade voluntária. 
 
2) Projetos de Pesquisa registrados no BANPESQ e que tenham sido aprovados em 
plenária departamental e/ou colegiado do curso. Este projeto terá apenas modalidade voluntária, 
não remunerada. 
 
 
II.2 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
As Atividades de Extensão seguem a Resolução 23/01-CEPE-UFPR e o Projeto Pedagógico do 
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curso de Odontologia. A Extensão Universitária é um processo educativo, cultural e científico, que 
viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade. São atividades de Extensão: 
 
1) Programas de extensão 
Considera-se programa de Extensão Universitária o conjunto de atividades de caráter orgânico-
institucional, articuladas ao ensino e à pesquisa e integradas às políticas institucionais direcionadas 
às questões relevantes da sociedade (Art. 6º-Resolução Nº 23/01- CEPE/UFPR). 
Os programas de Extensão Universitária deverão, preferencialmente, ser desenvolvidos nas 
seguintes áreas temáticas: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, 
Saúde, Tecnologia e Trabalho (Art. 6º-Resolução Nº 23/01-CEPE/UFPR). 
Cabe à PROEC o registro e emissão de certificados dos programas de Extensão Universitária, cujo 
relatório de atividades tenha sido aprovado (Art.10º-Resolução Nº 23/01- CEPE/UFPR). 
 
2) Projetos de extensão 
É considerado Projeto de Extensão Universitária o conjunto de ações processuais contínuas de 
caráter educativo, cultural, científico e tecnológico, realizadas junto à comunidade e desenvolvidas 
de forma sistematizada, articulada ao ensino e à pesquisa, envolvendo docentes e discentes 
(bolsistas ou voluntários). Alunos voluntários poderão participar de atividades de extensão desde 
que atendam às exigências previstas na Lei que regulamenta o trabalho voluntário (Art.11º-
Resolução Nº 23/01-CEPE/UFPR). 
 
Tipos de programas para os projetos de extensão dos alunos de Odontologia: 
 
1) Projeto de Extensão - PROEC, com bolsa 
a. Carga horária de 12 horas semanais; 
b. Período semestral ou anual. 
 
2) Projeto de Extensão - PROEC, voluntário 
c. Projeto cadastrado e registrado na PROEC, por professor ou técnico administrativo dos 
Setores de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde; 
d. Carga horária semanal estipulada pelo coordenador do projeto; 
e. Carga horária total - máxima de 12 horas semanais; 
f. Período semestral ou anual. 
 
II.3 PROGRAMAS EDUCACIONAIS: 
 
1) Programa de Educação Tutorial  
 
O PET Odontologia é um programa do governo federal que mantém grupos de educação tutorial 
em cursos de graduação de universidades de todo o Brasil. Propicia aos estudantes participantes, 
sob a orientação de um tutor, a realização de atividades extracurriculares que complementem a sua 
formação acadêmica e atendam às necessidades do próprio curso de graduação. O estudante e o 
professor tutor recebem apoio financeiro. 
 
2) Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde  
O PET Saúde tem como foco a integração ensino-serviço-comunidade e fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde - SUS. O Programa disponibiliza bolsas para estudantes de graduação da área da 
Saúde, sendo uma das estratégias do Programa Nacional de Reorientação da Formação 
Profissional em Saúde, o PRÓ-SAÚDE, em implementação no país desde 2005. 
 
  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE ODONTOLOGIA 

 

 
GRUPO III - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
São atividades do Grupo III 

- Disciplinas eletivas - toda e qualquer disciplina que não conste na matriz curricular do curso. Tais 
disciplinas poderão ser cursadas na UFPR ou em outra Instituição de Ensino Superior devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

- Trabalhos apresentados em Congresso, Simpósios, Seminários e similares com resumo 
publicado; 

- Trabalhos apresentados em Congresso, Simpósios, Seminários e similares sem resumo 
publicado; 

- Artigo publicado em periódicos classificados como A1 ou A2 (qualis-CAPES) na área Odontologia 
ou periódicos com valores IF JCR ou Cites entre ≥ 2,62 – 3,51; 

- Artigo publicado em periódicos classificados como B1 ou B2 (qualis-CAPES) na área Odontologia 
ou periódicos com valores IF JCR ou Cites ≤ 0,55; 

- Artigo publicado em periódicos classificados como B3 ou B4 (qualis-CAPES) na área Odontologia 
ou periódicos indexados em pelo menos uma das seguintes bases: Medline/Pubmed, SciELO 
LILACS, LATINDEX ou EBSCO; 

- Artigo publicado em periódicos classificados como B5 (qualis-CAPES) na área Odontologia ou 
periódicos indexados na base bibliográfica brasileira – BBO, ou que sejam editados por sociedades 
científicas nacionais representativas da área; 

- Artigo publicado em periódicos que não atenderam aos critérios explicitados anteriormente; 

- Participação em evento ou curso até 2 horas; 

- Participação em evento ou curso de 3 horas até 4 horas; 

- Participação em evento ou curso de 5 horas até 8 horas; 

- Participação em evento ou curso de 9 horas até 15horas; 

- Participação em evento ou curso de 16 horas ou mais. 

- Produção de material educativo; 

- Representação acadêmica (membro do CAOGS ou representante de turma); 

- Coordenador de Congressos, Simpósios, Seminários e similares; 

- Membro de Comissão Organizadora de Congressos, Simpósios, Seminários e similares; 

- Presença em Congresso, Simpósios, Seminários e similares. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esta proposta terá inicio a partir do 1° semestre de 2019. O registro da inscrição de cada programa 
de atividade formativa flexível será implantado e divulgado pela coordenação do curso de 
Odontologia. Situações não contempladas neste documento seguirão as Normas do Setor de Saúde 
e da UFPR, bem como serão deliberadas pela Comissão Permanente de Acompanhamento das 
Atividades Formativas. 
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ANEXO 1 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS 
 
ACADÊMICO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PERÍODO: / / a / / 
 
GRUPO I – ATIVIDADES DE MONITORIA (PID) E PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
ACADÊMICO (PVA) 

Atividades de monitoria e PVA Pontos Quantidade Total 

PID – por semestre (12h/sem) 20   

PVA- por semestre (8h/sem) 10   

Subtotal    

 
GRUPO II – ATIVIDADES DE PESQUISA, DE EXTENSÃO E PET 

Atividades Grupo II Pontos Quantidade Total 

PIBIC - CNPq (20 h/ semanais) - bolsista ou voluntário (por ano) 40   

PIBIC - TN ou FA (12 h/ semanais) - bolsista ou voluntário (por ano) 30   

PET Odontologia ou PET Saúde - bolsista ou voluntário (por ano) 30   

Pesquisa com registro no BANPESQ (12 h/ semanais) (por ano) 20   

Projeto de extensão - bolsista ou voluntário (por ano) 5% CH   

Programa de extensão - bolsista ou voluntário (por ano) 5% CH   

Subtotal    

 
GRUPO III – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Atividades complementares Pontos Quantidade Total 

Disciplinas eletivas 10% CH   

Trabalho apresentado em Congresso, Simpósios, Seminários e similares 
com resumo publicado 

10   

Trabalho apresentado em Congresso, Simpósios, Seminários e similares 
sem resumo publicado 

5   

Artigo publicado em periódicos classificados como A1 ou A2 (qualis-CAPES) 
na área Odontologia ou periódicos com valores IF JCR ou Cites entre ≥ 2,62 
– 3,51 

40   

Artigo publicado em periódicos classificados como B1 ou B2 (qualis-CAPES) 
na área Odontologia ou periódicos com valores IF JCR ou Cites ≤ 0,55 

35   

Artigo publicado em periódicos classificados como B3 ou B4 (qualis-CAPES) 
na área Odontologia ou periódicos indexados em pelo menos uma das 
seguintes bases: Medline/Pubmed, SciELO LILACS, LATINDEX ou EBSCO 

30   

Artigo publicado em periódicos classificados como B5 (qualis-CAPES) na 
área Odontologia ou periódicos indexados na base bibliográfica brasileira – 
BBO, ou que sejam editados por sociedades científicas nacionais 
representativas da área 

10   

Artigo publicado em periódicos que não atenderam aos critérios explicitados 
anteriormente 

5 
  

Elaboração de livros e capítulos de livros com ISBN 30   

Patentes com registro ou desenvolvimento de aplicativo/software com 
registro 

30 
  

Mobilidade acadêmica nacional com registro na PROGRAD ou internacional 
com registro na Agência Internacional da UFPR 

Até 30 
  

Evento ou curso até 2 horas 1   

Evento ou curso de 3 horas até 4 horas 3   

Evento ou curso de 5 horas até 8 horas 5   

Evento ou curso de 9 horas até 15 horas 7   

Evento ou curso de 16 horas ou mais 10   

Material educativo: jogos, testes, filmes, folders, cartilhas e outros (por 
unidade) 

5 
  

Representação acadêmica – por ano 5   

Coordenador de Congressos, Simpósios, Seminários e similares (por 
evento) 

6 
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Membro de Comissão Organizadora de Congressos, Simpósios, Seminários 
e similares (por evento) 

5   

Presença em Congresso, Simpósios, Seminários e similares (por evento) 3   

Subtotal    

TOTAL    

   
Legenda:  
PID – Programa de Iniciação à Docência 
PVA – Programa de Voluntariado Acadêmico 
PIBIC/ CNPq: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica / Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
PIBIC / TN ou FA: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica / Tesouro Nacional ou 
Fundação Araucária  
PET: Programa de Educação Tutorial  
PET Saúde: Programa de Educação para Trabalho e para Saúde 


