
EDITAL TAE E TAP - 2021 

 
 

1. A avaliação para as disciplinas de Tópicas em Atividades de Extensão I e II (TAE-I e 
II) e Tópicas em Atividades de Pesquisa I e II (TAP I e II) dos períodos regular e especial será 
realizada em entrevista previamente agendada na Coordenação de Curso através do e-mail 
coodjd@gmail.com a partir do dia 23 março de 2021 mediante: 

a) Preenchimento do “Formulário preparatório para entrevista de TAE e TAP 
disponível nas tarefas do grupo TAE-TAP da plataforma Microsoft Teams; 

b) Anexação dos documentos abaixo ao formulário: 
b.1). Comprovante extraído do SIGEU/ SITCA da condição de participante cadastrado 

no campo recursos humanos do Projeto/Programa de extensão ou pesquisa em 
desenvolvimento; 

E/Ou certificado de participação em projeto/programa de extensão ou pesquisa 
expedido pela PROEC/PRPPG; 

E/Ou certificado de participação no ENEC/EVINCI. 
b.2). relatório de extensão ou pesquisa que poderá ou não vir instruído com parecer e 

nota atribuídos pelo professor supervisor do programa/projeto de extensão; 
E/Ou Artigo científico; 
E/Ou Comprovante de publicação de artigo (pode ser foto do livro ou link de publicação 

eletrônica); 
E/Ou Comprovante de apresentação do trabalho ou resumo em Evento, Congresso ou 

Mesa-redonda. 
2. Os agendamentos de entrevistas poderão ser realizados para os dia 30.03.2021 – 

terça-feira – das 10h00 às 12h00 e das 18h30 às 19h30 
3. Os   alunos   que   estiverem   matriculados   em   mais   de   uma    disciplina 

deverão maracar apenas UMA ENTREVISTA, preencher um dos formulários na plataforma 
Microsoft Teams e encaminhar outro formulários e os respectivos documentos para o e- 
mail mcakroetz@yahoo.com.br. 

4. Para os alunos orientados por mim basta a juntada de documentos, não sendo 
necessário o agendamento de entrevista. 

5. A nota mínima de aprovação será sete (7,0) podendo o aluno requerer realização de 
nova entrevista com a apresentação de novo relatório de atividades quando não atingido o grau 
mínimo. 

 
 

Curitiba, 20 de março de 2021. 

 
 

Professora Maria Cândida do Amaral Kroetz 

Vice-Diretora do Setor de Ciências Jurídicas 
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