
 
 

 

REQUERIMENTO DE CADASTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

Eu  , matrícula no  , venho 

requerer a contabilização das Atividades Complementares para que seja cumprido um dos requisitos de conclusão do curso de graduação em Engenharia 

Eletrônica e de Telecomunicações, campus Patos de Minas, conforme regulamenta o Projeto Pedagógico. 

Contato: Telefones:________________________________________________E-mail:   ____________________________________  

 

 

Em anexo a documentação comprobatória conforme descriminado a seguir: 

 

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE200 - Proficiência em Língua 

Estrangeira 

Documento comprobatório emitido pelo responsável pela instituição promotora do 
teste, constando carga horária. Ressalta-se que o teste deve ser reconhecido 

internacionalmente. Outros questionamentos ficam a critério do colegiado do curso. 

60 horas ou 20 horas por nível: básico, 
intermediário e avançado, ou níveis, 

equivalentes, para cada idioma. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE201 – Participação em 

Monitoria 

Documento emitido pela Diretoria de Ensino, atestando a participação e o 

desempenho do aluno na atividade. 

15 horas por semestre letivo de atividade, 
totalizando no máximo 45 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

Universidade Federal de Uberlândia 
Faculdade de Engenharia Elétrica 

Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações 



Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE202 – Apresentação de 

Trabalho em Evento Nacional 

Certificado de apresentação emitido pela entidade promotora. 25 horas cada, totalizando no máximo 75 
horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE203 – Apresentação de 

Trabalho em Evento Internacional 

Certificado de apresentação emitido pela entidade promotora. 40 horas cada, totalizando no máximo 80 
horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE204 – Ouvinte em Evento 

Nacional 

Certificado de participação como ouvinte em eventos técnicos ou científicos 

nacionais emitido pela entidade promotora. A critério do colegiado do curso. 

15 horas cada, totalizando no máximo 45 
horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE205 – Ouvinte em Evento 
Internacional 

Certificado de participação como ouvinte em eventos técnicos ou científicos 
internacionais emitido pela entidade promotora. A critério do colegiado do curso. 

15 horas cada, totalizando no máximo 45 
horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

 

 



Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE206 – Participação na 

Organização de Evento 

Certificado de participação na organização de eventos técnicos ou científicos 

emitido pela entidade promotora. A critério do colegiado do curso. 

25 horas cada, totalizando no máximo 50 
horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE207 – Publicação Nacional Cópia do material publicado em periódico nacional. 50 horas por trabalho. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE208 – Publicação Internacional Cópia do material publicado em periódico internacional. 80 horas por trabalho. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE209 – Participação em Projeto 

de Pesquisa/Iniciação Científica 

Participação de no mínimo um ano em projetos de pesquisa ou de iniciação 

científica aprovados por órgão de fomento ou por Conselho de Unidade Acadêmica 

da UFU. 
Caso bolsista, documento que ateste a participação do aluno no projeto e seu 

desempenho, emitido pelo órgão que financiou o mesmo. 

Caso não bolsista, documento emitido pelo orientador da atividade, devidamente 
validado pelo Colegiado de Curso. Deverá constar descrição sumária da atividade, 

objetivos e apreciação do desempenho do aluno. 

80 horas por projeto. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   



Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE210 - Participação em 

Atividades de Ensino/Extensão 

Participação de no mínimo um ano em projetos de pesquisa ou de iniciação 

científica aprovados por órgão de fomento ou por Conselho de Unidade Acadêmica 

da UFU. 
Caso bolsista, documento que ateste a participação do aluno no projeto e seu 

desempenho, emitido pelo órgão que financiou o mesmo. 

Caso não bolsista, documento emitido pelo orientador da atividade, devidamente 
validado pelo Colegiado de Curso. Deverá constar descrição sumária da atividade, 

objetivos e apreciação do desempenho do aluno. 

Máximo de 40 horas. Sendo 10 horas por 
projeto como participante e 20 horas para 
cada semestre como monitor. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE211 - Projeto para Empresa 

Júnior 

Documento comprobatório emitido pelo responsável pela Empresa Júnior. Máximo de 40 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE212 - Participação no PET Documento, emitido pelo tutor, que ateste a participação no programa. 40 horas por semestre. Máximo de 80 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

 

 

 

 



Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE213 – Estágio Orientado Estágio extracurricular. Documento comprobatório emitido pelo responsável pelo 
estágio ou certificado emitido pela empresa. 

Cada hora equivalente de estágio. Máximo 
de 40 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE214 – Visita Técnica Orientada Certificados da instituição promotora ou do coordenador do projeto, constando carga 
horária. 

5 horas por visita. Máximo de 10 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE215 – Representação 

Estudantil 

Atas ou documentos similares que atestem a nomeação e a exoneração ou término do 
mandato, emitidas pelo órgão colegiado competente. 

10 horas por semestre. Máximo de 40 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE216 – Participação em 

Competição e Concursos Técnicos 

A critério do colegiado do curso. Máximo de 80 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

   

   



 

 

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE217 – Participação em 
Competições Culturais / Artísticas / 
Esportivas 

A critério do colegiado do curso. 4 horas por participação. Máximo de 20 
horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

GEE218 – Participação no ENADE Lista de regularidade ENADE. 40 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

Descrição Forma de Comprovação Observação 

ATCO0388 – Outras atividades de 
caráter técnico ou educativo 

A critério do colegiado do curso. A critério do colegiado do curso. 
OBS: Para certificados de conclusao de 
línguas estrangeiras será considerado 20 
horas por nível concluído, com no máximo 
de 60 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Descrição Forma de Comprovação Observação 

(*) Aprovação em disciplina 

facultativa ou eletiva não 
pertencente ao curso de Engenharia 

Eletrônica e de Telecomunicações, 

cursada na UFU ou em outra 
Instituição de Ensino Superior, em 

curso devidamente reconhecido pelo 
MEC. 

Histórico Escolar. Máximo de 60 horas. 

Data/Período Descrição da Atividade Pontuação 

Solicitada 

   

   

   

 

 

 
TOTAL PONTUAÇÃO SOLICITADA 

 

 

(*) Para as disciplinas facultativas cursadas enquanto aluno, com aproveitamento, na UFU ou em outra Instituição de Ensino Superior, em curso devidamente reconhecido pelo MEC, não se 

cria código, a coordenação deverá informar ou via memorando (disciplinas da UFU ) ou via certidão de estudos (disciplinas de outras instituições de ensino superior ou cursadas com outro 

número de matrícula) que a disciplina foi cursada e aproveitada como atividade complementar. 

 


