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PRÊMIO “APCAL” 
 

REGULAMENTO PARA SELEÇÃO DO ALUNO PREMIADO DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIME NTOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 

 
 

Aos alunos do curso de graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (CTA) do 
Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que 
participarem de atividades extracurriculares como forma de fortalecimento de sua formação 
acadêmica e profissional, poderá ser conferido o Prêmio “Associação dos Profissionais 
Cientistas de Alimentos (APCAL)”, destinado a incentivar essa participação. 
 
1. O mencionado “Prêmio APCAL” consta de um diploma de Honra ao Mérito e placa de 
homenagem, o qual será conferido anualmente ao diplomado da UFSC que satisfazer as 
seguintes condições: 

a. Tiver cursado o curso de graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da 
UFSC; 

b. Obtiver a maior pontuação na classificação que levará em conta critérios 
designados pela APCAL para a escolha do aluno mais participativo em atividades 
extracurriculares, engajamento institucional, comissões, conselhos, congressos 
entre outros. 

 
2. Os alunos interessados em receber o “Prêmio APCAL” deverão enviar à Associação 
dos Profissionais Cientistas de Alimentos, as cópias atualizadas de seus currículos juntamente 
com os certificados de participação nas atividades extracurriculares. 
 
3. A Comissão Julgadora será composta pelos membros da APCAL que analisarão os 
currículos e os certificados recebidos. 

 
4. Será adotada uma pontuação para cada atividade realizada, sendo a mesma estabelecida 
abaixo: 

a. Participação em Centro Acadêmico – 4 pontos; 
b. Atuação como Representante Discente – 4 pontos; 
c. Participação em Comissão Organizadora de Eventos – 3 pontos; 
d. Participação em Empresa Júnior – 2 pontos; 
e. Participação em Grupos de Pesquisa e/ou Extensão – 2 pontos, exceto a 

participação em Grupos de Pesquisa e/ou Extensão que esteja relacionada ao 
estágio obrigatório; 
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f. Participação na Feira de Ciências dos Alimentos - 1 ponto; 
g. Participação em Congressos – 1 ponto; 
h. Participação em Simpósios – 1 ponto; 
i. Participação em outros eventos – 0,5 pontos; 
j. Publicação em periódicos e de resumos em congressos - 1 ponto; 
k. Caso sejam apresentados outros certificados a comissão julgadora poderá 

considerar pontuação ou não. 
 
5. O tempo de participação nas atividades extracurriculares também será avaliado, sendo 
que a cada ano de participação, será acrescentado 1 ponto ao aluno concorrente. 
 
6. Em caso de empate, o ganhador será o aluno que tiver maior média ponderada no 
curso. 
 
7. A verificação do premiado será feita anualmente pela APCAL, dentro das exigências 
estabelecidas neste Regulamento e em tempo hábil para que o prêmio possa ser conferido na 
cerimônia de colação de grau. 
 
Em caso de dúvida será ouvido o Colegiado do CTA. 
 
 


