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EDITAL TGI N° 07/2021 -  2ª ENTREGA DAS ATIVIDADES FORMATIVAS

COMPLEMENTARES PARA A TURMA TGI 2018

A Coordenação do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária comunica a abertura do Edital da 2ª

ENTREGA DAS AFCs - ATIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARES para os alunos com in-

gresso no ano de 2018 (Turma TGI 2018), com intenção de conclusão do curso em dezembro 2021.

Os documentos comprobatórios das horas de AFCs deverão ser enviados digitalizados em um arqui-

vo PDF único, até 27/08/2021 aos cuidados da assessoria da câmara, via e-mail camaragi@ufpr.br, e

e serão posteriormente analisados pela Comissão de Análise das Atividades Formativas Complemen-

tares da Câmara, cuja pontuação será convalidada após conferência realizada pela Unidade de Ges-

tão Acadêmica.

Se o aluno não conseguir comprovar até 27/08/2021 as 60h horas de AFCs exigidas, deve enviar a si-

tuação  parcial  concluída,  e  preparar-se  para  enviar  a  comprovação  total  até  a  data  limite  de

19/11/2021, prazo máximo para envio dos que pretendem formar-se ainda em 2021.

O  regulamento  das  AFCs  encontra-se  no  PPC  do  curso,  ou  no  link

<http://www.litoral.ufpr.br/portal/gestaoimobiliaria/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Regulamento-

Atividades-Formativas-PPC.pdf>.

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária (PPC), disponí-

vel em nosso site, a carga horária exigida para as atividades formativas complementares é de 60 ho-

ras, podendo ser cumprida de acordo com os diversos tipos de atividades descritas na tabela em ane-

xo (p.2), com suas respectivas cargas horárias máximas computáveis.

Obedecendo os limites da carga horária máxima estabelecida e as atividades listadas na tabela abai-

xo, o aluno é livre para escolher quais atividades desejará realizar ao longo do Curso. Ao final da

análise a Coordenação comunicará aos alunos a carga horária pontuada.

Atenciosamente

Coordenação de TGI
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Anexo - Atividades Formativas Complementares do
Curso de Tecnologia em Gestão Imobiliária

Tipo da Atividade
Horas atividades

(máximo)

1
Apresentação de trabalhos em eventos técnico-científicos (carga horária para 
cada trabalho: 10h – máximo de 2 trabalhos)

20

2
Atividades Culturais não vinculadas às Interações Culturais e Humanísticas 
(ICH)

30

3 Atividades de extensão, registradas na PROEC ou órgão competente 30

4 Atividades de monitoria 30

5 Atividades de pesquisa e iniciação científica 15

6 Atividades de representação discente acadêmica 15

7 Cursos de línguas estrangeiras 15

8 Disciplinas ou Módulos Eletivos 30

9 EaD – Ensino à Distância 20

10 Estágio não-obrigatório 30

11 Organização de eventos técnico-científicos 35

12
Participação como ouvinte em seminários, jornadas, congressos, eventos, sim-
pósios e outros eventos acadêmicos

35

13
Participação em Empresa Júnior e/ou Incubadoras Tecnológicas, reconhecidas
formalmente pela UFPR

15

14 Participação em palestras e oficinas didáticas 35

15 PET – Programa Especial de Treinamento 30

16 Programa de voluntariado 10

17 Programas e Projetos Institucionais (PROBEM) 30

18
Projetos ligados a ações em Educação Pública do Litoral do Paraná (não vin-
culado aos Projetos de Aprendizagem P.A.)

20

19
Publicação de artigos em jornais, revistas e outras publicações de interesse 
(carga horária para cada artigo: 10h – máximo 2 artigos)

20

20
Publicação em periódicos não indexados (carga horária para cada trabalho: 
10h – máximo de 2 trabalhos)

20
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