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Disposições Preliminares

Requisitos
Requisitos

A premiação se aplica aos 

estudantes que estejam 

vinculados às matrizes curriculares 

organizadas por competências

Ter cursado na PUCPR as 

disciplinas certificadoras de 

competências do curso

Não ter no seu registro acadêmico, 

no ano da conclusão do curso, 

advertência ou penalidade
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Premiações
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Amigo 

do Curso

Menção

Honrosa

Estudante com a maior 

pontuação nos critérios do 

prêmio dentre uma turma de 

formandos do mesmo curso

Bolsa integral de estudos 

Medalha

Diploma alusivo à premiação
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Estudante com a maior 

pontuação de 

reconhecimento pelos seus 

pares dentre uma turma de 

formandos do mesmo curso

Recebe certificado Recebe certificado

Estudante com a pontuação 

até 5 pontos inferior ao 

ganhador do Prêmio 
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Desempenho

Acadêmico

Reconhecimento

Acadêmico

Média das notas das disciplinas 

certificadoras de competência  indicadas 

pelo curso

Contribuirá para 60% da pontuação 

Indicação por pares e professores dos 

estudantes formandos que colaboraram para 

um bom ambiente de aprendizagem, bem 

como detenham o maior potencial para se 

tornarem excelentes profissionais 

Contribuirá para  15% e 10%, respectivamente, 

da pontuação 
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Vida 

Acadêmica
Observações

O estudante formando produz e entrega um 

portfólio documentado sobre suas atividades 

acadêmicas extracurriculares, no qual 

apresentará exemplos concretos e reflexões 

sobre o impacto que essas atividades tiveram 

sobre sua formação como profissional e 

cidadão

Contribuirá para 15% da pontuação 

Atividades vinculadas às áreas de identidade, 

ensino, pesquisa, extensão, 

empreendedorismo e inovação, cultura e 

esporte, internacionalização e liderança

Serão avaliados apenas os portfólios dos

estudantes que tiverem a melhor pontuação 

nas dimensões Desempenho Acadêmico e 

Reconhecimento Acadêmico

O portfólio é avaliado pelo NDE de cada curso



Resultado
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O resultado da premiação 

acadêmica será divulgado na 

cerimônia de colação de grau
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