
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIDADE CURVELO 

REQUERIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

Número do requerimento: _____________________________________ 

Nome do Requerente :____________________________________________________________ 

Checklist – Requerimento de atividades complementares 

  

- Requerimento de inclusão de atividades complementares devidamente preenchido e 

assinado modelo oferecido pela coordenação de curso (disponível para download); 

 

- Matriz de atividades complementares (disponível para download) preenchida e impressa; 

 

- Print da tela de entrada das atividades complementares inseridas no qualidata pelo aluno, 

para comprovação de correta inserção das atividades; 

 

- Certificado relativo à atividade complementar pretendida, xerox e original, de acordo 

com a listagem oferecida pela resolução CGRAD 17/11 do CEFET-MG, contendo: 

 Tema; 

 Carga horária; 

 Data de realização; 

 Instituição/Ofertante. 

 

Documentação complementar ao certificado:  

 

Para o caso de produção científica: 

Carta de aceite do trabalho ou carta convite, quando tratar de apresentação em evento; 

 

- Resumo do trabalho aceito para apresentação/publicação; 

 

- Projeto ou documentação que dá origem e comprova a patente; 

 

- Descrição, tema, ementa, cronograma da atividade e dos cursos;  

 

- Programa oficial da atividade em caso de evento/curso/palestra, print de páginas internet 

ou anúncios, explicitando tema, cronograma e conteúdo e comprovando inequívoco valor; 

 

Observações: 

a) Este checklist é parte integrante do processo; 

b) Todas as páginas do processo devem estar devidamente numeradas e rubricadas; 

c) O processo será considerado com documentos entregues após ser aceito pelo 

coordenador do eixo 9;  processo será considerado deferido/indeferido após ser 

avaliado pela coordenação do do eixo 9; 

d) O processo será considerado homologado (concluído) após ser enviado ao 

registro acadêmico da unidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 Data/Assinatura do aluno  

  



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIDADE CURVELO 

REQUERIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

 

Eu, Luciana Patrícia Ferreira, apontada pelo DECMCV como responsável, a partir de setembro de 2016, pelo eixo 9 - 

Atividades complementares e prática profissional -  venho pedir ratificação deste colegiado para os índices de 

aproveitamento de atividades de código 17 (outras) não previstas na resolução CGRAD 17/11 do CEFET-MG, e 

definidas em reuniões de colegiado do curso de engenharia Civil do CEFET-MG Curvelo ao longo do primeiro 

semestre de 2016. 

 
Curso de línguas estrangeiras Cursos no CEFET-MG ou em escolas de 

línguas 

K=0,6 caso não houver sido atingida 30% da 
carga horária total de 228 h/a 

Curso extracurricular na área de concentração 

do curso Área de Civil ou afim 

K=1,2 caso não houver sido atingida 40% da 
carga horária total de 228 h/a 

Curso extracurricular em área diferenciada da 

concentração do curso 
Áreas que complementam a formação do Eng. 

Civil 

K=0,6 caso não houver sido atingida 20% da 
carga horária total de 228 h/a 

Assistir palestra na área de concentração do 

curso 
Palestras oferecidas pelo CEFET-MG ou por 

demais instituições 

K=1,2 caso não houver sido atingida 30% da 
carga horária total de 228 h/a 

Palestra fora da área de concentração do 

curso 
Palestras oferecidas pelo CEFET-MG ou por 

demais instituições 

K=0,6 caso não houver sido atingida 20% da 
carga horária total de 228 h/a 

Participação em congresso e encontro 

científico na área de concentração do curso 
Participação em congresso e encontro científico 

na área de concentração do curso. 

K=0,5 x 8 x 1,2 caso não houver sido atingida 
30% da carga horária total de 228 h/a 

Participação em congresso e encontro 

científico fora da área de concentração do 

curso 

Participação em congresso e encontro científico 
fora área de concentração do curso. 

K=0,6 caso não houver sido atingida 30% da 
carga horária total de 228 h/a 

Participação em Programas de intercâmbio de 

línguas estrangeiras 
Participação do aluno em progrmas de 

intercâmbio internacional de língua estrangeira 

K=1,2 caso não houver sido atingida 30% da 
carga horária total de 228 h/a 

Programa de Educação Tutorial Participação em Programa de Educação 
Tutorial 

K=0,25 caso não houver sido atingida 50% da 
carga horária total de 228 h/a 

Outras atividades/dentro da área de formação 

 

K=1,2 caso não houver sido atingida 30% da 
carga horária total de 228 h/a 

Outras atividades/dentro da área de formação 
Área de Eng. de Civil ou afins 

K=1,2 caso não houver sido atingida 30% da 
carga horária total de 228 h/a 

Outras atividades/fora da área de formação 
 

K=0,6 caso não houver sido atingida 30% da 
carga horária total de 228 h/a 

 


