ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PONTOS PEX

Eventos acadêmicos, científicos ou profissionais: seminário, exposição,
jornada, fórum, mostra, treinamento, curso, congresso, oficina, palestra,
participação de evento como avaliador

Cada uma (1) hora de evento corresponde a um (1) ponto de atividade
complementar. Válido apenas para eventos com, no mínimo, duas (2) horas
e no máximo, dez (10) horas. Se o evento tiver mais do que 10 horas, serão
atribuídas somente 10 pontos por aluno em cada evento

Viagens de estudos organizadas pela instituição, visita técnica.

Cada dia de atividade programada corresponde a dez (10) pontos. Máximo
de trinta (30) pontos

Monitoria: externa e interna

Quarenta (40) pontos por cada monitoria exercida, computadas após a
avaliação do professor responsável. Máximo de 1 (uma) monitoria por
semestre. Máximo de duas (2) monitorias ao longo de todo o curso

Ação voluntária, ação social, projetos de extensão

Número de pontos estabelecido pelo coordenador responsável pela
atividade. Máximo de trinta (30) pontos por atividade/projeto

Iniciação científica ou desenvolvimento de Projeto Tecnológico, com criação Quarenta (40) pontos para cada projeto por semestre. Limitado a dois (2)
de protótipos e respectivo relatório validado pelo professor orientador
eventos/projetos ao longo de todo o curso
Apresentação de Trabalhos Científicos

Dez (10) pontos por apresentação

Publicação de artigos, capítulos de livros, como autor ou co-autor

Dez (10) pontos por publicação em artigo ou capítulo de livro.

Estágio Extracurricular

Vinte (20) pontos por semestre. Limitado a dois (2) semestres ao longo de
todo o curso, desde que não aproveitados para fins de Estágio Curricular

Disciplina cursada em outro curso (dentro do período de integralização do
curso). Disciplinas não aproveitadas na transferência de IES

Um (1) ponto por hora não aproveitada. Cento e vinte (120) horas no
máximo.

English PRO Onsite

Trinta (30) pontos por nível concluído

English PRO Online

Trinta (30) pontos por nível concluído

Curso de Inglês ou outros idiomas realizado durante a graduação

Quinze (15) pontos por nível, mediante apresentação de certificado

Aprovação em provas de proficiência de idioma

Vinte (20) pontos, mediante apresentação de certificado

Participação ou organização de evento científico ou profissional (não
vinculado à disciplina do curso)

Número de pontos estabelecido pelo coordenador responsável pela
atividade. Máximo de vinte (20) pontos por evento

Participação em Centros Acadêmicos, ligas acadêmicas, Atlética e Diretórios 30 pontos ao longo de todo o curso
acadêmicos.
Participação em empresas juniores, incubadoras, projetos empreendedores Número de pontos estabelecido pelo coordenador responsável pela
e competições profissionais (mediante apresentação de certificado de
atividade. Máximo de sessenta (60) pontos ao longo de todo o curso
participação)
Participação em simulados

5 pontos por simulado

Participação em cursos de preparação para provas de habilitação
profissional, exames ou concursos públicos

Cada uma (1) hora de curso corresponde a um (1) ponto de atividade
complementar. Máximo de 30 pontos, condicionado a 75% de presença em
todo o curso

Participação em atividades de High School

Cinco (5) pontos por atividade. Máximo de quarenta (40) pontos ao longo
de todo o curso.

Representação ou liderança de turma

Quinze (15) pontos por semestre. Máximo de quatro (4) semestres ao longo
de todo o curso, correspondentes sessenta (60) pontos

Eventos internos organizados pelas equipes do CASA, CARREIRAS e/ou CEI

Cada uma (1) hora de evento corresponde a cinco (5) pontos de atividade
complementar. Válido para eventos com, no mínimo, uma (1) hora de
duração. Máximo de 20 pontos por evento.

ATIVIDADE ESPECIAL é uma funcionalidade que dobra os pontos da atividade, sem ultrapassar o teto estabelecido

