
Formulário de requisição de homologação e registro de atividades complementares 

Nome do aluno: _______________________________________________________________________________RA:____________________ 

Atividade Ano/sem* 

 

horas Carga horária Pontuação 
Máxima 

Documentação comprobatória 
a ser entregue** 

Horas obtidas 

 

(preenchimento do aluno) (preenchimento do 
avaliador) 

Iniciação cientifica ou 
tecnológica  

  
120h/ano  120h  

Certificado emitido pela 
UFSCar 

 

Grupo PET  
  

120h/ano  120h 
Certificado emitido pela 
UFSCar 

 

Monitoria (disciplina 
graduação / ACIEPE) 

  
30h/semestre  60h  

Relatório final, certificado de 
participação ou declaração do 
orientador 

 

Bolsa de 
trabalho/treinamento  

  
30h/semestre  60h 

Relatório final, certificado de 
participação ou declaração do 
orientador 

 

ACIEPE  
  

60h/semestre  Sem limite  
Histórico escolar com a 
aprovação na ACIEPE 

 

Atividade de 
extensão  

  
Carga horária da 
atividade limitada a 
30h/atividade 

Sem limite 

Cópia do registro da atividade 
na ProEx com a presença na 
equipe de trabalho; certificado 
emitido pelo coordenador da 
atividade 

 

Empresa Junior 
(Edificar)  

  
60h/ano  120h  

Contrato de trabalho/ 
declaração do presidente/ Cópia 
da Ata de nomeação 

 

Grupo da Semana da 
Engenharia Civil 
(SECiv)  

  
45h/ano  90h 

Ata do processo seletivo e 
declaração de participação 
emitida pelo presidente 

 

Centro Acadêmico da 
Engenharia Civil 
(CaCiv)  

  

30h/ano  60h 

Registro do processo de 
entrada e declaração de 
participação emitida pelo 
presidente/ ata 

 

Representação em 
colegiados (CoG, 
CoC, Conselho 
Departamento, etc.) 

  

15h/ano  30h 

Declaração de participação 
emitida pelo presidente do 
colegiado e comprovação de 
frequência/ Cópia da Ata de 
nomeação 

 

Publicação de 
trabalhos técnicos 
(não relacionados a 
atividade de IC) 

  

15h/evento  45h  
Cópia do trabalho publicado e 
declaração de aceite da 
publicação 

 



Atividade Ano/sem* 

 

horas Carga horária Pontuação 
Máxima 

Documentação comprobatória 
a ser entregue** 

Horas obtidas 

 

(preenchimento do aluno) (preenchimento do 
avaliador) 

Participação em 
congressos e 
simpósios com 
apresentação de 
trabalho 

  

20h/evento  40h  
Certificado e participação e 
apresentação 

 

Participação em 
congressos e 
simpósios 
sem apresentação de 
trabalho 

  

10h/evento  30h Certificado de participação 

 

Participação em 
palestras  

  
2h/evento  30h Certificado de participação 

 

Cursos 

  Carga horária do 
curso limitada à 
60h/curso 

120h Certificado de participação 

 

Estágio não 
obrigatório  

  
Livre  90h 

Declaração de empresa 
indicando a carga horária 
realizada 

 

Disciplinas cursadas 
na Pós-Graduação  

  
60h  120h  

Declaração da coordenação de 
pós-graduação 

 

Outras atividades  
Ex: Comitê ou comissões 

organizadoras de eventos 

científicos ou acadêmicos 

(exceto SECIV), Participação 

da Universidade Aberta. 

  

A critério da 
coordenação/NAC  

60h 
Comprovação de participação 
efetiva nas atividades relatadas 

 

*Para a avaliação no semestre vigente, enviar por e-mail para a coordenação a ficha (word) e documentação (pdf) até 30 dias antes do término do semestre letivo. 

**Para contagem de tempo é obrigatório anexar documentos comprobatórios assinados e digitalizados. 

Recebido em _____________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura Coordenação 

Avaliado por _____________________________________Data ________ 
 

                       _________________________________________ 
Assinatura do avaliador 

 


