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RESOLUÇÃO 01/03-CCMV 
 
Regulamenta as atividades complementares no Curso de 
Medicina Veterinária – Campus Curitiba, do Setor de Ciências 
Agrárias. 
 

O Colegiado do Curso de Medicina Veterinária – Campus 
Curitiba, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 
125 do Estatuto da Universidade Federal do Paraná e em 
conformidade com o Artigo 2 da Resolução nº 25/02 – CEPE, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1. Para integralização curricular, o aluno deverá obter 150 (cento e cinquenta) pontos em 
atividades Complementares que mediante documentação comprobatória serão homologadas pela 
coordenação do curso. 

 
Art. 2. Dos 150 pontos previstos no art. 1, vinte pontos serão cumpridos obrigatoriamente em 
atividades ligadas a área de Ciências Humanas e Sociais e 130 em atividades relativas à Medicina 
Veterinária. 

 
Parágrafo único: Os 20 pontos relativos a área de Ciências Humanas e Sociais correspondem à 36 
horas de atividades. 

 
Art. 3. Dos 130 pontos relativos à Medicina Veterinária, os alunos deverão obter pontuação em pelo 
menos três atividades distintas, a saber: 

 
A) Atividades que pontuam por unidade: 

 
Monitoria...................................................................................30 pontos por semestre 
Iniciação Científica.....................................................................30 pontos por semestre 
Representação Acadêmica...........................................................01ponto por semestre 
Presidência do Centro Acadêmico......................................................15 pontos por ano 
Cargos na Diretoria do Centro Acadêmico (exceto Presidência).................02 pontos por ano 

Artigo publicado...........................................................................10 pontos por unidade 
Resumo expandido publicado......................................................05 pontos por unidade 
Resumo publicado........................................................................02 pontos por unidade 
Bolsa trabalho............................................................................15 pontos por semestre 
Bolsa Extensão...........................................................................15 pontos por semestre  
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B) Atividades que pontuam por hora de atividade: 
 

Estágio voluntário e PVA.............................................................cada 4 horas = 1 ponto 
Participação em Eventos Técnicos...............................................cada 4 horas = 1 ponto 
Participação em Grupos de Estudo..............................................cada 4 horas = 1 ponto 
Realização de Disciplina Eletiva...................................................cada 4 horas = 1 ponto 
Palestras Assistidas......................................................................cada 4 horas = 1 ponto 
Organização de Eventos Técnicos..............................................cada 4 horas = 2 pontos 
Disciplinas do conjunto 2 e optativas que excedam a carga horária mínima 
exigida..........................................................................................cada 4 horas = 1 ponto 
 
Art. 4.  A critério da Coordenação do curso poderão ser pontuadas outras atividades não previstas 
nesta Resolução. 

                            
RESOLUÇÃO 01/04-CCMV 

 
Regulamenta as atividades complementares no Curso de 
Medicina Veterinária – Campus Curitiba, do Setor de Ciências 
Agrárias. 
 
O Colegiado do Curso de Medicina Veterinária – Campus 
Curitiba, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 
125 do Estatuto da Universidade Federal do Paraná e em 

conformidade com o Artigo 2 da Resolução nº 25/02 – CEPE, 
 

RESOLVE: 
 

Acrescentar, conforme decisão em reunião do Colegiado do Curso de Medicina Veterinária, à 
Resolução 01/03- CCMV o seguinte: 

 
Art. 5. Para integralização das atividades curriculares será exigida a participação do aluno em pelo 
menos uma semana acadêmica, para os alunos ingressantes em 2001 e 2002, duas semanas 
acadêmicas, para os alunos ingressos em 2003 e três semanas acadêmicas, para os alunos 
ingressos a partir de 2004.  

 
Parágrafo único: Para efeito da integralização prevista neste artigo, serão consideradas somente as 
Semanas Acadêmicas promovidas pelo Centro Acadêmico de Medicina Veterinária da UFPR – 
Campus Curitiba.  

 


