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Eu ______________________________________________________________________________, 

matrícula n
o
 _______________, venho requerer a matrícula em Atividades Complementares para que 

seja cumprido um dos requisitos de conclusão do curso de graduação em Engenharia de Controle e Au-

tomação, conforme regulamenta o Projeto Pedagógico. 

Contato: Telefone: _________________________________________________________ 

                E-mail:  __________________________________________________________ 

 

Obs:  

A quantidade de horas exigida para a integralização das atividades complementares é de 120 horas. 

Assim, para o preenchimento da tabela abaixo, o aluno deverá atingir 1200 pontos. Ou seja, 01 hora 

equivale a 10 pontos. 
 

Em anexo a documentação comprobatória conforme descriminado a seguir (detalhamento vide Guia Acadêmico): 

Descrição 
Pontos  

máximos Observação 
 Pontuação  
Solicitada 

Pontuação  

Aceita 

AGE001 - Frequência e aprova-

ção em apenas uma disciplina, 

facultativa ou eletiva. 

600 

Máximo para uma disciplina de 60 

horas, sendo 10 pontos por hora-

aula e uma única disciplina. 

 

 

AGE002 - proficiência em língua 

estrangeira  
600 

200 pontos por nível. Apresentar 

cópia do(s) diploma(s). 
 

 

AGE003 – participação em moni-

torias.  450 

150 pontos por semestre. Apresen-

tar cópia do certificado ou declara-

ção do professor orientador.  

 

 

AGEE004 – apresentação ou 

publicação de trabalho em even-

tos científicos nacionais afins. 
750 

250 pontos por trabalho. Apresen-

tar cópia da capa dos anais e da 

primeira página do artigo publica-

do. 

 

 

AGE005 - apresentação ou publi-

cação de trabalho em eventos 

científicos internacionais afins. 
800 

400 pontos por trabalho. Apresen-

tar cópia da capa dos anais e da 

primeira página do artigo publica-

do. 

 

 

AGE006 - participação como 

ouvinte em eventos técnico ou 

científicos nacionais. 

450 

150 pontos por participação. Apre-

sentar cópia de documento com-

probatório. 

 

 

AGE007 - participação como 

ouvinte em eventos técnico-

científicos, internacionais. 

450 

150 pontos por participação. Apre-

sentar cópia de documento com-

probatório. 

 

 

AGE008 - participação na orga-

nização de eventos técnico ou 

científicos. 

500 

250 pontos por evento. Apresentar 

cópia de documento comprobató-

rio. 

 

 

AGE009 - trabalhos publicados 

em periódicos (revistas) nacio-

nais. 

Sem  
limites 

500 pontos por trabalho. Apresen-

tar cópia da capa dos anais e da 

primeira página do artigo publica-

do. 

 

 



AGE010 - trabalhos publicados 

em periódicos (revistas) interna-

cionais. 

Sem  
limites 

800 pontos por trabalho. Apresen-

tar cópia da capa dos anais e da 

primeira página do artigo publica-

do. 

 

 

AGE011 - participação em proje-

tos de pesquisa, extensão ou de 

iniciação científica. 
800 

800 pontos por projeto, com dura-

ção mínima de 1 ano. Apresentar 

cópia de documento comprobató-

rio. 

 

 

AGE012 – participação em ativi-

dades especiais de ensino ou de 

extensão 

400 

5 pontos por hora aula por partici-

pação. Com documentação legal 

comprobatória da participação. 

  

AGE013 – participação e/ou de-

senvolvimento de projetos para 

Empresa Júnior 

400 

400 pontos por projeto. Apresentar 

declaração do orientador do proje-

to. 

 

 

AGE014 – participação no PET, 

como bolsista ou colaborador. 800 

400 pontos por semestre. Com 

declaração emitida pelo tutor do 

Programa. 

 

 

AGE015 - Estágios orientados. 

Estágio não obrigatório. 

 
400 

10 pontos para cada hora de 

estágio não obrigatório. Apre-

sentar declaração do professor 

orientador. 

 

 

AGE016 – participação em visi-

tas técnicas acompanhadas por 

professor 

100 

50 pontos por visita. Comprovação 

por declaração do professor acom-

panhante.  

 

 

AGE017 – participação em re-

presentação estudantil em colegi-

ados 

400 

100 pontos por semestre. Compro-

var por documentação fornecida 

pelo responsável competente. 

 

 

AGE018 – participação em com-

petições e concursos técnicos  800 

400 pontos por participação. Com-

provar por documentação fornecida 

pelo responsável competente. 

 

 

AGE019 – participação em com-

petições culturais, artísticas ou 

esportivas. 

200 

40 pontos por participação. Com-

provar por documentação fornecida 

pelo responsável competente. 

 

 

AGE020 – participação no E-

NADE 
400   

 

AGE021 – participação em Mo-

bilidade Acadêmica Internacional 

400    

Total 
    

 

 

 

 

Uberlândia, ___ de _____________ de _______.                                          Assinatura 
 

 


