Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia Elétrica
Coordenação do Curso de Engenharia Eletrônica e de
Telecomunicações

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 Eletrônica e Telecomunicações, conforme regulamenta o Projeto Pedagógico.
Contato: Telefone: _________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
Em anexo a documentação comprobatória conforme descriminado a seguir (detalhamento vide Guia Acadêmico):
Descrição
I - Frequência e aprovação em
apenas uma disciplina, facultativa
ou eletiva.
II - proficiência em língua estrangeira
III – participação em monitorias.

Pontos
máximos

600

600
600

IV – Apresentação de trabalhos
em eventos científicos nacionais.
V – Apresentação de trabalhos
em eventos científicos internacionais.

900

900

VI - participação como ouvinte
em eventos técnico ou científicos
nacionais.
VII - participação como ouvinte
em eventos técnico-científicos,
internacionais.
VIII - participação na organização de eventos técnico ou científicos.
IX - trabalhos publicados em
periódicos (revistas) nacionais.

ilimitado

X - trabalhos publicados em periódicos (revistas) internacionais.

ilimitado

600

750

600

Observação
Máximo para uma disciplina de 60
horas, sendo 10 pontos por horaaula e uma única disciplina.
200 pontos por nível. Apresentar
cópia do(s) diploma(s).
200 pontos por semestre. Apresentar cópia do certificado ou declaração do professor orientador.
300 pontos por trabalho. Apresentar cópia da capa dos anais e da
primeira página do artigo publicado.
300 pontos por trabalho. Apresentar cópia da capa dos anais e da
primeira página do artigo publicado.
200 pontos por participação. Apresentar cópia de documento comprobatório.
150 pontos por participação. Apresentar cópia de documento comprobatório.
200 pontos por evento. Apresentar
cópia de documento comprobatório.
400 pontos por trabalho. Apresentar cópia da capa dos anais e da
primeira página do artigo publicado.
600 pontos por trabalho. Apresentar cópia da capa dos anais e da
primeira página do artigo publicado.

Pontuação
Solicitada

Pontuação
Aceita

XI - participação em projetos de
pesquisa ou de iniciação científica.
XII – participação, como instrutor, em atividades especiais de
ensino ou de extensão
XIII – participação e/ou desenvolvimento de projetos para Empresa Júnior
XIV – participação no PET

1200

400

1200

600

XV - Estágios orientados

XVI – participação em visitas
técnicas orientadas
XVII – participação em representação estudantil em colegiados,
conselhos, diretório acadêmico
ou DCE.
XVIII – participação em competições e concursos técnicos
XIX – participação em competições culturais, artísticas ou esportivas.
XX – participação no ENADE

XXII – outros.

5 pontos por hora-aula, com documentação legal comprobatória da
participação.
400 pontos por semestre. Apresentar declaração do orientador do
projeto.
100 pontos por semestre. Com
declaração emitida pelo tutor do
Programa.

800

10 pontos para cada hora de
estágio não obrigatório. Apresentar declaração do professor
orientador ou certificado.

200

50 pontos por visita. Comprovação
por certificado.

400

100 pontos por semestre. Comprovar por documentação fornecida
pelo responsável competente.

1200

300

400

XXI – participação em mobilidade acadêmica internacional.

300 pontos por semestre. Apresentar cópia de documento comprobatório.

400

300 pontos por participação. Comprovar por documentação fornecida
pelo responsável competente.
30 pontos por participação. Comprovar por documentação fornecida
pelo responsável competente.
Máximo de uma participação.
Apresentar histórico constando
participação.
Máximo de uma participação.
Apresentar histórico constando
participação.
Com aprovação do Colegiado de
Curso

Total

Uberlândia, ___ de _____________ de _______.

Assinatura:

