
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

REQUERIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Goiânia,    de                de  20xx.

Ao Prof. Dr. Fábio Moreira Costa

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Eu, xxxxxxx, aluno (a) do Programa de Pós-Graduação em Ciência da

Computação, nível Mestrado/Doutorado, residente à .x.x.x, Setor x.x.x, Goiânia,

Goiás, de nacionalidade brasileira, documento de identidade nº .x.x.x.x.x. Órgão

Expedidor: zzz/GO, do CPF: x.x.x.x.x.x., Venho, por meio desta, solicitar a V.Sa.o

reconhecimento da (s) atividade (s) a seguir relacionada (s) como atividade (s)

complementar (es), conforme comprovação em anexo.

Atividade (s) Desenvolvida (s):

( ) Exercício voluntário de estágio de docência em disciplina de Graduação do
INF.
( ) Publicação de trabalho completo como autor principal, em periódico
especializado nacional ou internacional com corpo editorial.
( ) Publicação de trabalho completo como co-autor em periódico especializado
nacional ou internacional com corpo editorial.
( ) Publicação de trabalho completo como autor principal em anais de evento
científico nacional ou internacional com corpo de revisores.
( ) Publicação de trabalho completo como co-autor em anais de evento científico
nacional ou internacional com corpo de revisores.
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( ) Publicação de trabalho completo em anais de evento científico local ou regional
com corpo de revisores.
( ) Apresentação de trabalho completo em evento científico.
( ) Participação em intercâmbios ou estágios de pesquisa relacionados ao tema
da dissertação, com duração mínima de 1 (um) mês, certificada devidamente pela
instituição hospedeira.
( ) Participação como ouvinte em eventos científicos (ex.: encontros, workshops,
seminários, simpósios, congressos) na linha de pesquisa da dissertação.
( ) Participação como ouvinte em defesas de dissertação de mestrado ou tese de
doutorado dos cursos de pós-graduação do INF.
( ) Participação como palestrante/instrutor em eventos promovidos, organizados
ou apoiados pela UFG, em área afim da linha de pesquisa da dissertação.
( ) Participação como ouvinte de cursos de aperfeiçoamento, na modalidade
presencial, em área afim da linha de pesquisa da dissertação.
( ) Participação em comissão organizadora de eventos promovidos, organizados
ou apoiados pelo INF.
( ) Cursar disciplinas em nível de pós-graduação em programas externos ao
Instituto de Informática.
( ) Representação estudantil em conselhos 1 da UFG, com comprovação de 80%
da frequência em reuniões ordinárias e comissões internas da CPG.

Goiânia, _____/______/_______.

____________________________________________
Requerente


