
ANEXO I

TABELA DE PONTUAÇÃO CURRÍCULO

O Currículo apresentado pelo participante receberá a pontuação de zero a dez, de forma que a maior nota

recebida dentre os currículos dos participantes será considerada a nota dez (10), e as seguintes serão

normalizadas a partir desta. Ressalta-se que serão avaliadas atividades realizadas apenas após o ingresso na

universidade e que cada atividade terá um valor específico, especificado abaixo:

I. Minicursos 2 pontos cada, limitado a 10 pontos;

II. Participação em eventos acadêmicos 2 pontos a cada cinco (5) horas validadas, limitado

a 10 pontos;

III. Curso de línguas estrangeiras 1, 2 ou 3 pontos, a depender do nível do candidato,

por cada língua. Os níveis considerados serão

básico, intermediário e avançado; certificados que

classifiquem por outro padrão (A1, A2, B1, C1 ou

C2) serão alocados de acordo com a classificação

do Marco Comum Europeu. Exemplo 1: Se o

candidato possuir nível básico em espanhol e nível

intermediário em inglês, terá 1 e 2 pontos,

respectivamente, totalizando 3 pontos. Exemplo 2:

Se o candidato possuir nível B1 em francês apenas,

totalizará 2 pontos pois, de acordo com o MEC,

este

nível corresponde ao intermediário.
IV. Monitoria 4 pontos cada semestre, limitado a 12 pontos;

V. Iniciação Científica: 6 pontos por semestre, limitado a 18 pontos;

VI. Participação em Projetos de Ensino

(Prossiga, por exemplo):

6 pontos por semestre, limitado a 18 pontos.

VII. Atividades de   Extensão   (CAs,   ONGs   e

outros projetos cadastrados no SIGAA)

6 pontos por semestre, limitado a 18 pontos;

VIII

.

Estágio não obrigatório: 2 pontos a cada dez (10) horas validadas, limitado a

18 pontos

IX Participação em ações do grupo PET-EMC

Conexões de Saberes

6 pontos a cada dez (10) horas validadas, limitado a

18 pontos



TABELA CURRÍCULO

Tipo Quantidade

de horas

Quantidade

de semestre

Valor total

Minicursos

Participação em eventos acadêmicos

Curso de línguas estrangeiras

Monitoria

Iniciação Científica:

Participação em Projetos de Ensino

(Prossiga, por exemplo):

Atividades de Extensão (CAs, ONGs e

outros projetos cadastrados no

SIGAA)

Estágio não obrigatório:

Participação em ações do grupo PET-

EMC Conexões de Saberes



ANEXO II

FICHA DE

INSCRIÇÃO

LOTE:

Eu, (nome), estudante regularmente matriculado

no   curso   de da EMC/UFG,   matrícula número

, e-mail , telefone(s) e

, venho por meio deste requerer inscrição no Grupo PET - Engenharias

(Conexões de Saberes) no Lote .

Nestes termos, solicito deferimento.

Goiânia, de de 20__ .

Assinatura

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação Av. Universitária, n. 1488, Quadra 86, Bloco A, 3°

piso, CEP 74605-010, Setor Leste Universitário, Goiânia, Goiás, Brasil. Telefones: (62) 3209-6402, (62)

3209-6070, Fax: (62) 3209-6292.



ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, (nome), estudante regularmente

matriculado(a) no curso de da EMC/UFG, matrícula

número , ASSUMO O COMPROMISSO que não terei qualquer ínculo empregatício ou

remuneração institucional da UFG e/ou órgãos de fomento à pesquisa e extensão, inclusive bolsas no ato da

assinatura do Termo de Compromisso e cadastramento no Sistema do MEC relativos ao Grupo PET -

Engenharias (Conexões de Saberes).

Nestes termos, solicito deferimento.

Goiânia, de de 20__.

Assinatura

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação Av. Universitária, n. 1488, Quadra 86, Bloco A,

3o piso, CEP 74605-010, Setor Leste Universitário, Goiânia, Goiás, Brasil. Telefones: (62) 3209-6402, (62)

3209-6070, Fax: (62) 3209-6292.



ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Eu, (nome), estudante regularmente

matriculado(a) no curso de da EMC/UFG, matrícula

número , DECLARO que estou ciente da obrigatoriedade de dedicar 20 (vinte) horas

semanais, no mínimo, ao Grupo PET - Engenharias (Conexões de Saberes).

Nestes termos, solicito deferimento.

Goiânia, de de 20__.

Assinatura

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação Av. Universitária, n. 1488, Quadra 86, Bloco A, 3°

piso, CEP 74605-010, Setor Leste Universitário, Goiânia, Goiás, Brasil. Telefones: (62) 3209-6402, (62)

3209-6070, Fax: (62) 3209-6292.



ANEXO V

DECLARAÇÃO

Eu, (nome), estudante regularmente

matriculado(a) no curso de da EMC/UFG, matrícula

número , DECLARO   que   minha   renda   familiar é   de   R$

( ) (anexar comprovante(s) de

rendimentos).

Nestes termos, solicito deferimento.

Goiânia, de de 20__.

Assinatura

Obs.: A renda familiar informada deverá refletir todas as pessoas que integram o núcleo familiar do

estudante (pais ou responsável(is) legal(is)). Anexar comprovante(s) financeiro(s) (ver exceção descrita no

item 6.).

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação Av. Universitária, n. 1488, Quadra 86, Bloco A,

3o piso, CEP 74605-010, Setor Leste Universitário, Goiânia, Goiás, Brasil. Telefones: (62) 3209-6402, (62)

3209-6070, Fax: (62) 3209-6292.


