
                                                                                                                     ENGENHARIA ELÉTRICA   

TABELA DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA DA UFSCAR - SÃO CARLOS 

      

ITEM ATIVIDADE 
PONTUAÇÃO 

POR ITEM 
TIPO DE COMPROVANTE

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PERMITIDA 

PONTUAÇÃO 
DO ALUNO 

1 Cursar disciplinas eletivas 
Contabilizados 
integralmente 

Matrícula e aprovação - 
Créditos da 
disciplina 

2 Cursos e mini-cursos 
Contabilizados 
integralmente 

certificados 60 horas/ano 
4 créditos 

para 60 horas

3 
Iniciação Científica 

cadastrada no PUIC 
Metade da 

carga horária 
Comprovante do PUIC  60 horas/ano 

2 créditos 
para 60 horas

4 
Iniciação Científica 

voluntária 
Metade da 

carga horária 

Documento do orientador 
e relatório, ou apresentação 
do trabalho em Congresso 

de IC  

60 horas/ano 
2 créditos 

para 60 horas

5 

Participação em 
Congressos, Encontros, 
Palestras, Simpósios em 

Engenharia Elétrica ou em 
áreas correlatas 

Metade da 
carga horária 
ou 12,5 horas 
pela semana 

toda 

Certificados 45 horas/ano 
1,5 créditos 

para 45 horas

6 
Participação em atividades 

de Extensão em IES 
reconhecidas pelo MEC 

Metade da 
carga horária 

Certificados ou declaração 
do coordenador do projeto 

45 horas/ano 
1,5 créditos 

para 45 horas

7 Atividades de monitoria 
Metade da 

carga horária 

Elaboração de relatórios ou 
documentação 

comprobatória adequada 
30 horas/ano 

1 crédito para 
30 horas 

8 
Participação em atividades 

treinamento ou bolsa 
atividades 

Metade da 
carga horária 

Elaboração de relatórios ou 
documentação 

comprobatória adequada 
30 horas/ano 

1 crédito para 
30 horas 

9 

Publicação ou 
apresentação de artigos 

científicos ou de divulgação 
da Engenharia Elétrica 

4 horas 
Cópia do artigo publicado 

ou apresentado 
30 horas 

1 crédito para 
30 horas 

10 
Publicação completa ou no 
prelo em revista com corpo 

editorial permanente 
15 horas 

Carta de Aceite ou cópia do 
Artigo 

30 horas 
1 crédito para 

30 horas 

11 
Participação no programa 
de ACIEPE em disciplinas 
relacionadas à eng.elétrica 

Metade da 
carga horária 

Documento assinado pelo 
orientador que comprovem 
a participação no programa 

30 horas/ano 
1 crédito para 

30 horas 

12 
Diretoria da Empresa junior 

ou Centro Acadêmico 
60 horas/ano 

Documento de posse 
reconhecido (limitado para 

2 anos consecutivos) 
60 horas/ano 

2 créditos 
para 60 horas

13 

Atividades vinculadas à 
Empresa Junior ou ao 

Centro Acadêmico, exceto 
aos membros da Diretoria. 

Metade da 
carga horária 

Documentos que 
comprovem o 

desenvolvimento de 
projetos, elaboração de 
relatórios técnicos ou 

consultorias 

60 horas/ano 
2 crédito para 

60 horas  

14  

Trabalhos em equipes e 
demais trabalhos 

multiciplinares que se 
relacionam a grupo de 

estudo e desenvolvimento 
ou competições 

Metade da 
carga horária 

Documentos que 
comprovem o 

desenvolvimento de 
projetos, elaboração de 
relatórios técnicos ou 

consultorias 

60 horas/ano 
2 créditos 

para 60 horas 
  

15 
Participação em Orgãos 

Colegiados 
4 

horas/reunião
Atas das reuniões 30 horas/ano 

1 crédito para 
30 horas 

As atividades complementares dos itens 12 e 13 são excludentes. 
As atividades complementares poderão ser equivalentes a no máximo 8 créditos de 

disciplinas optativas. 




