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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA                                       
BIOMÉDICA 

E-mail: coceb@eletrica.ufu.br 

Foto 
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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 Biomédica, 

conforme regulamenta o Projeto Pedagógico. 

 

Contato:  Telefone: _________________________________________________________ 

 

                E-mail:  __________________________________________________________ 

 

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

Descrição 
Pontos  

máximos 
Observação 

 Pontuação  

Solicitada 

Pontuação  

Aceita 

I - Aprovação em componente 

curricular facultativo ou eletivo 

não pertencente ao Curso de 

Engenharia Biomédica. 

600 

10 pontos para cada hora-aula, totali-

zando no máximo 600 pontos. 

  

II - proficiência em língua es-

trangeira. 600 

600 pontos ou 200 pontos por nível: 

básico, intermediário e avançado, ou 

níveis equivalentes, para cada idioma 

 

 

III – participação em monitori-

as.  600 

200 pontos por semestre letivo de ativi-

dade. Apresentar cópia do certificado 

ou declaração do professor orientador.  

 

 

IV - Apresentação de trabalho 

em eventos científicos nacionais 

ou regionais. 

750 

250 pontos cada, totalizando no máxi-

mo 750 pontos. Apresentar cópia de 

documento comprobatório. 

 

 

V - Apresentação de trabalho 

em eventos científicos interna-

cionais. 

800 

400 pontos cada, totalizando no máxi-

mo 800 pontos. Apresentar cópia de 

documento comprobatório. 

 

 

VI - Participação como ouvinte 

em eventos técnicos ou científi-

cos nacionais. 

600 

200 pontos por certificado, totalizando 

no máximo 600 pontos. Apresentar 

cópia de documento comprobatório. 

 

 

VII - Participação como ouvinte 

em eventos técnicos ou científi-

cos internacionais. 
600 

200 pontos por certificado, totalizando 

no máximo 600 pontos. Apresentar 

cópia de documento comprobatório. 

 

 

VIII - Participação na organiza-

ção de eventos técnicos ou cien-

tíficos. 

500 

250 pontos por evento, totalizando no 

máximo 500 pontos. Apresentar cópia 

de documento comprobatório. 

 

 

IX - trabalhos publicados em 

periódicos (revistas) nacionais. 500 

500 pontos por trabalho. Apresentar 

cópia da capa dos anais e da primeira 

página do artigo publicado. 

 

 

X - trabalhos publicados em 

periódicos (revistas) internacio-

nais. 

800 

800 pontos por trabalho. Apresentar 

cópia da capa dos anais e da primeira 

página do artigo publicado. 
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XI - Participação de no mínimo 

um ano em projetos de pesqui-

sa, extensão ou de iniciação 

científica aprovados por órgão 

de fomento ou por Conselho de 

Unidade Acadêmica da UFU. 

800 

800 pontos por projeto, com duração 

mínima de 1 ano. Apresentar cópia de 

documento comprobatório. 

 

 

XII– participação em atividades 

especiais de ensino ou de exten-

são. 

400 

5 pontos por hora-aula, com documen-

tação legal comprobatória da participa-

ção. 

 

 

XIII - Participação ou desen-

volvimento de projetos para 

Empresa Júnior. 

400 
400 pontos por projeto. Apresentar de-

claração do orientador do projeto. 
  

XIV - Participação no Programa 

de Educação Tutorial – PET, 

como bolsista ou colaborador. 

600 

100 pontos por semestre totalizando no 

máximo de 600 pontos. Com declara-

ção emitida pelo tutor do Programa. 

 

 

XV - Estágios orientados. 

600 

15 pontos para cada hora de estágio não 

obrigatório, totalizando no máximo 600 

pontos. Apresentar declaração do pro-

fessor orientador. 

 

 

XVI - Participação em visitas 

técnicas orientadas. 200 

100 pontos por visita, totalizando no 

máximo 200 pontos. Comprovação por 

declaração do professor acompanhante. 

 

 

XVII - Participação em repre-

sentação estudantil em conse-

lhos, colegiados, diretoria de 

grêmios, diretórios acadêmicos 

ou Diretório Central dos Estu-

dantes da UFU. 

400 

100 pontos por semestre, totalizando no 

máximo 400 pontos. Comprovar por 

documentação fornecida pelo responsá-

vel competente. 

 

 

XVIII - Participação em compe-

tições e concursos técnicos com 

acompanhamento de professor 

tutor. 

 

800 

400 pontos por participação, totalizan-

do no máximo 800 pontos. Comprovar 

por documentação fornecida pelo res-

ponsável competente. 

 

 

XIX - Participação em competi-

ções culturais, artísticas ou es-

portivas. 
300 

60 pontos por participação, totalizando 

no máximo 300 pontos. Comprovar por 

documentação fornecida pelo responsá-

vel competente. 

 

 

XX - Participação no Exame 

Nacional do Desempenho de 

Estudante – ENADE. 

400   

 

XXI – Participação em Mobili-

dade Acadêmica Internacional 
400   

 

XXII – outros. 

 

 Com aprovação do Colegiado de Curso   

Total 

 

    

 

 

Uberlândia, ___ de _____________ de _______.                        Assinatura 

 

 


