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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM  
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

E-mail: cocec@eletrica.ufu.br 

Foto 

3X4 

 

Eu ______________________________________________________________________________, 

matrícula no ___________________, venho requerer a matrícula em Atividades Complementares para 

que seja cumprido um dos requisitos de conclusão do curso de graduação em Engenharia de Computa-

ção, conforme regulamenta o Projeto Pedagógico. 

 

Contato:  Telefone: _________________________________________________________ 

 

                E-mail:  __________________________________________________________ 

 

Anexa, a documentação comprobatória conforme descriminado a seguir (detalhamento vide Guia Acadêmico): 

Descrição 
Pontos  

máximos 
Observação 

 Pontuação  

Solicitada 

Pontuação  

Aceita 

I - Realização e conclusão de 

Curso Online Aberto e Massivo 

(MOOC) aprovado pelo Colegi-

ado do Curso.  

900 

10 pontos para cada hora-aula, totali-

zando no máximo 900 pontos. O curso 

deve ter aprovação do Colegiado do 

Curso Engenharia de Computação. 

  

II - Participação em oficinas, 

cursos ou minicursos relaciona-

dos ao aprendizado de técnicas 

úteis à profissão.  

450 

10 pontos para cada hora-aula, con-

forme certificado apresentado. 
 

 

III – Obtenção de certificações 

técnicas na área de Computa-

ção. 

900 

300 pontos por certificação. Apresentar 

cópia do certificado.   

 

IV - Participação em visitas téc-

nicas orientadas. 100 

50 pontos por visita, totalizando no má-

ximo 100 pontos. Comprovação por de-

claração do professor acompanhante. 

 

 

V - Participação em projetos na-

cionais ou internacionais para 

desenvolvimento de software 

e/ou hardware livre (FOSS, 

OSHW, etc). 

900 

300 pontos por projeto, com a apresen-

tação de respectivos repositórios identi-

ficáveis ou materiais de colaboração.  

 

VI - Estágio não obrigatório. 
300 

10 pontos por hora efetuada. Apresen-

tar cópia de documento comprobatório.  
 

VII - Participação em Iniciação 

Científica com bolsa (PIBIC, 

CNPq, FAPEMIG). 

900 

450 pontos por semestre. Apresentar 

cópia de documento comprobatório.  

 

VIII - Participação em Iniciação 

Científica sem bolsa (PIVIC).  
900 

300 pontos por semestre. Apresentar có-

pia de documento comprobatório. 
 

 

IX - Apresentação de trabalhos 

em eventos científicos na forma 

oral ou pôster. 450 

100 pontos por apresentação de trabalho 

em evento em língua portuguesa ou 150 

pontos por apresentação em evento em 

língua estrangeira. Apresentar cópia de 

documento comprobatório.  
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X - Publicação de trabalhos cien-

tíficos resumo e/ou pôster. 
200 

50 pontos por publicação. Apresentar 

cópia de documento comprobatório. 
 

 

XI - Publicação de Trabalhos 

completos em anais de eventos.  

450 

50 pontos para eventos locais, 100 pon-

tos para eventos nacionais, 200 pontos 

para eventos nacionais e 300 pontos para 

eventos internacionais. Apresentar cópia 

de documento comprobatório. 

 

 

XII– Publicações em periódicos 

especializados (revistas indexa 

das da área). 

900 

300 pontos para publicação em periódi-

cos em língua portuguesa e 450 pontos 

para publicações em língua estrangeira. 

Apresentar cópia de documento com-

probatório. 

 

 

XIII - Publicações em periódicos 

não especializados (revistas de 

outras áreas, jornais e revistas 

nãoindexadas).  

150 

50 pontos por publicação. Apresentar 

cópia de documento comprobatório. 
  

XIV - Publicação de livro ou ca-

pítulo de livro especializado 

com código ISBN e corpo edito-

rial técnico científico.  

900 

300 pontos para publicação em periódi-

cos em língua portuguesa e 450 pontos 

para publicações em língua estrangeira. 

Apresentar cópia de documento com-

probatório. 

 

 

XV - Publicação de livro ou ca-

pítulo de livro especializado ou 

não sem código ISBN ou corpo 

editorial técnico científico. 

150 

50 pontos por publicação. Apresentar 

cópia de documento comprobatório. 
 

 

XVI - Monitoria em disciplinas 

de Graduação. 450 

150 pontos por disciplina por semestre 

letivo. Apresentar cópia de documento 

comprobatório. 

 

 

XVII - Participação no Pro-

grama de Educação Tutorial 

PET. 

600 

150 pontos por semestre. Apresentar 

cópia de documento comprobatório.  

 

XVIII - Participação em grupo 

de estudos de temas específicos 

registrado e certificado pela 

UFU . 

300 

100 pontos por participação em grupo 

por semestre letivo. Apresentar cópia 

de documento comprobatório. 
 

 

XIX - Participação em competi-

ções culturais, artísticas ou es-

portivas. 
300 

30 pontos por participação, totalizando 

no máximo 300 pontos. Comprovar por 

documentação fornecida pelo responsá-

vel competente. 

 

 

XX - Participação orientada por 

docente no desenvolvimento de 

material informacional ou didá-

tico para uso interno à UFU.  

300 

10 pontos hora por participação, con-

forme carga-horária informada pelo do-

cente em documento ou certificado. 
 

 

XXI – Ministrante de palestras, 

minicursos, seminários e ofici-

nas para comunidade interna da 

UFU. 

300 

10 pontos hora por participação, con-

forme carga-horária informada em do-

cumento ou certificado. 
 

 

XXII – Membro de Diretório 

Acadêmico.  

300 100 pontos por semestre. Apresentar 

documento comprobatório.  

  

XXIII – Membro do Diretório 

Central dos Estudantes. 

300 100 pontos por semestre. Apresentar 

documento comprobatório. 
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XXIV – Representante Discente 

no Conselho de Unidade ou Co-

legiado de Curso.  

450 150 pontos por semestre. Apresentar 

documento comprobatório. 

  

  

XXV – Membro de Conselho 

Superior da UFU. 

450 150 pontos por semestre. Apresentar 

documento comprobatório. 

  

  

XXVI – Participação ou desen-

volvimento de projetos para 

Empresa Júnior. 

450 150 pontos por semestre para projeto de 

fluxo contínuo ou 50 pontos por projeto 

pontual finalizado. Apresentar docu-

mento comprobatório. 

  

XXVII – Membro da Diretoria 

da Empresa Júnior.  

450 150 pontos por semestre. Apresentar 

documento comprobatório. 

  

XXVIII – Participação ou de-

senvolvimento de projetos junto 

a incubadoras de empresas.  

450 150 pontos por semestre para projeto de 

fluxo contínuo ou 50 pontos por projeto 

pontual finalizado. Apresentar docu-

mento comprobatório. 

  

XXIX – Fundador ou membro 

de empresa do tipo startup de 

tecnologia. 

900 300 pontos por semestre se membro 

fundador ou 150 pontos por semestre se 

membro não fundador. Apresentar do-

cumento comprobatório. 

  

XXX – Curso de língua estran-

geira ou aprovação em exame 

de proficiência em língua es-

trangeira.  

450 50 pontos para nível básico, 100 pontos 

para nível intermediário e 300 pontos 

para nível fluente /avançado, acumula-

tivos. Apresentar documento compro-

batório. 

  

XXXI – Mobilidade Internacio-

nal oficializada pela DRII/UFU. 

600 300 pontos por semestre. Apresentar 

documento comprobatório. 

  

XXXII – Realização de inter-

câmbio internacional para está-

gio ou pesquisa na área de for-

mação. Referente a programas 

tais como A IESEC, IASTE, 

Globalink/Mitacs, entre outros. 

600 300 pontos por semestre. Apresentar 

documento comprobatório. 

  

XXXIII – Participação no 

Exame Nacional do Desempe-

nho de Estudante ENADE. 

300 150 pontos por participação. Apresentar 

documento comprobatório. 

  

XXXIV – Participação em pro-

jetos institucionais. Referente a 

projetos com bolsa tais como 

PIBEG, PIBID, PROGRAD, 

entre outros, no caso em que 

não haja certificação emitida 

pelo SIEX/PROEXC/UFU. 

450 150 pontos por projeto. Apresentar do-

cumento comprobatório. 

  

XXXV – Participação em Com-

petições e Concursos Técnicos. 

900 50 pontos por participação em competi-

ções locais, 100 pontos por participação 

em competições regionais, 200 pontos 

por participação em competições nacio-

nais e 300 pontos por participação em 

competições internacionais. Apresentar 

documento comprobatório. 
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XXXVI – Participação em 

Competições Culturais/Artísti-

cas/Esportivas.  

200 20 pontos por participação em competi-

ções locais, 50 pontos por participação 

em competições regionais, 100 pontos 

por participação em competições nacio-

nais e 200 pontos por participação em 

competições internacionais. Apresentar 

documento comprobatório. 

  

XXXVII – Participação como 

ouvinte em eventos técnicos 

e/ou científicos (congressos, 

simpósios, seminários, mesa re-

donda, workshops). 

300 50 pontos por participação em eventos 

em língua portuguesa e 100 pontos em 

eventos em língua estrangeira. Apre-

sentar documento comprobatório. 

  

XXXVIII – Organização ou 

participação na organização de 

eventos institucionais, técnicos 

ou científicos para comunidade 

interna da UFU. 

450 150 pontos por evento. Apresentar do-

cumento comprobatório. 

  

Outros:  

 

 Conforme aprovação do Colegiado do 

Curso Engenharia da Computação. 

  

Total 

 

    

 

 

Uberlândia, ___ de _____________ de _______.                        Assinatura 

 


