FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Ao Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial.
Nome: ________________________________________________________________________________________
Matrícula: ___________________________________ Telefone: (____) ____________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________
Venho requerer que sejam registradas no meu histórico escolar as horas referentes à Atividade Complementar, conforme
indicado no campo abaixo, cuja cópia da documentação comprobatória pertinente segue em anexo.

Categorias

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Outras
Atividades

Discriminação
Atividades esportivas
Cursos de língua estrangeira
Atividades artísticas e culturais
Organização de exposições e seminários de caráter artístico ou cultural
Expositor em exposição artística ou cultural.
Participação em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe,
Conselhos e Colegiados internos à Instituição
Participação em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS,
associações de bairros, brigadas de incêndio e associações escolares
Participação em atividades beneficentes
Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área
específica, desde que não remunerados e de interesse da sociedade
Engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios e de
reforço escolar
Participação em projetos de extensão, não remunerados, e de interesse social
Monitoria de disciplinas do curso
Participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de
fundamento científico ou de gestão
Participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos
Participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e
seminários técnico-científicos
Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com
o objetivo do Curso
Participação como expositor em exposições técnico-científicas
Participação na organização de exposições e seminários de caráter acadêmico
Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos científicos
de abrangência local, regional, nacional ou internacional
Estágio não obrigatório na área do curso
Participação em visitas técnicas organizadas pelo IFMT
Participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de
enriquecimento curricular de interesse do Curso, desde que tais
disciplinas/unidades curriculares tenham sido aprovadas pelo Colegiado de
Curso e estejam de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso
Participação em Incubadora Tecnológica
Atividades correlatas/conexas não contempladas serão analisadas pela
Comissão de Avaliação das Atividades Complementares
TOTAL

Cuiabá-MT, _____ de ______________________ de ____________.

______________________________________________
Assinatura do Requerente

C.H
Cumprida/
Atribuida

