CAMPUS SÃO MATEUS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Colegiado do Curso de Matemática Industrial

Pontuação / carga horária mínima de atividades complementares: 200 pontos / horas

Código

Descrição da Atividade

Carga horária da atividade
desenvolvida

Limite para
aproveitamento

Conversão
em pontos

ATV01887

Participação em Projeto de Iniciação Científica, como bolsista remunerado ou
voluntário.

01 ponto para cada 01h de
participação

Até 80 horas

Até 80 pontos

ATV01888

Relatório final de Iniciação Científica, elaborado pelo bolsista remunerado ou
voluntário.

20 pontos por relatório

Até 04 relatórios

Até 80 pontos

ATV01889

Participação em Projeto ou Programa de Extensão Universitária, vinculados a UFES,
como bolsista remunerado ou voluntário.

01 ponto para cada 1h de
participação.

Até 60 horas

Até 60 pontos

ATV01890

Relatório final de Projeto ou Programa, elaborado pelo bolsista remunerado ou
voluntário.

20 pontos por relatório

Até 04 relatórios

Até 80 pontos

ATV01891

Participação em curso de extensão na área de matemática aplicada e afins realizados 10 pontos para cada 20h de curso
na UFES ou em instituições públicas das redes federal ou estaduais de
ensino/pesquisa.

Até 90 horas

Até 90 pontos

ATV01892

Atividades de Monitoria em disciplinas da UFES.

01 ponto para cada 01 hora de
participação

Até 60 horas

Até 60 pontos

ATV01893

Atividades desenvolvidas com bolsa PET (Programa Especial de Treinamento) no
âmbito da UFES.

01 hora para cada 01 hora de
participação

Até 60 horas

Até 60 pontos
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ATV01894

Participação em eventos da área de aplicações da matemática; como congresso,
seminário, simpósio, encontro, conferência, jornada, oficina, programas de verão em
cursos de pós-graduação etc.

04 pontos para cada evento

Até 15 eventos

Até 60 pontos

ATV01895

Participação como membro de organização de eventos da área de matemática e suas 10 pontos para cada evento
aplicações.

Até 02 eventos

Até 20 pontos

ATV01896

Apresentação de trabalho científico em evento da área de matemática e suas
aplicações.

05 pontos por trabalho apresentado

Até 10 trabalhos

Até 50 pontos

ATV01897

Publicação de livro, capítulo, artigo, resenha ou resumo em anais, na área de
matemática e suas aplicações.

50 pontos para livro; 40 pontos para Até 06
artigo em revista indexada ou
publicações
capítulo de livro; 30 pontos para
revista não indexada; 10 pontos
para resumo e resenha em anais.

Até 80 pontos

ATV01898

Estágio não obrigatório, de acordo com normas vigentes.

01 ponto para cada 01h de estágio

Até 60 horas

Até 60 pontos

ATV01899

Atividade de representação estudantil em mandatos específicos.

05 pontos por mandato

Até 04 mandatos Até 20 pontos

ATV01900

Disciplinas eletivas, oferecidas pela UFES, quando excedentes ao número de créditos 30 pontos para cada disciplina de no Até 03 disciplinas Até 90 pontos
exigidos.
mínimo 60 h.

ATV01901

Disciplinas optativas oferecidas pelo Curso de Matemática Industrial, quando
excedentes ao número de créditos exigidos.

30 pontos para cada disciplina de no Até 03 disciplinas Até 90 pontos
mínimo 60 h.

ATV01902

Curso de língua estrangeira realizado em instituição credenciada.

05 pontos por semestre cursado

Até 05 semestres Até 25 pontos

ATV01903

Participação regular em grupos de estudos coordenados por professores da UFES.

10 pontos por semestre

Até 04 semestres Até 40 pontos
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ATV01904

Participação em eventos científicos, culturais e/ou artísticos, tais como aqueles em
temáticas ambientais, indígenas e africanas, mediante comprovação.

04 pontos por evento

Até 05 eventos

Até 20 pontos

ATV02856

Curso de curta duração na área de matemática aplicada e afins realizado na UFES,
em universidades públicas da redes federal ou estaduais de ensino, credenciadas
pelo Ministério da Educação, ou em institutos de pesquisa no Brasil, como parte das
atividades de eventos científicos, mediante comprovação específica.

01 ponto para cada 1h de
participação.

Até 20 horas

Até 20 pontos

ATV01905

Outras atividades analisadas e autorizadas antecipadamente, em cada caso, pelo
Colegiado.

A definir pelo Colegiado

A definir pelo
Colegiado

A definir pelo
Colegiado

Centro Universitário Norte do Espírito Santo
Rodovia BR 101 Norte, Km. 60, Bairro Litorâneo, CEP 29932-540 - São Mateus – ES
Sítio eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br

