
 

 

 

REQUERIMENTO PARA CONTAGEM DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - MNPEF 
 

Eu, ______________________________________________________________________, RA no._______________aluno(a)  regular  do  curso  de  

MESTRADO  do  Programa  de  Pós-Graduação em Ensino de Física, solicito a  Contagem de créditos em atividades complementares. 
 

 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO 
ATIVIDADE EVENTO CRÉDITOS N. 

DOCUMENTO 

I – Apresentação de trabalhos e/ou relatos de experiência em 

eventos da área ou afins 

a) até 06 (seis) créditos, atribuindo-se 02 (dois) créditos para 

cada trabalho apresentado. 

   

II - Publicação de resumos e/ou resenhas, sobre temas e 

assuntos da área em anais de eventos científicos da área. 

a)Até 04 (quatro) créditos, atribuindo-se 02 (dois) créditos 

para cada publicação. 

   

III - Publicação de trabalhos completos em anais de eventos 

credenciados da área. 

a) até  08  (oito)  créditos,  atribuindo-se  04  (quatro)  

créditos  para  cada  trabalho  completo publicado. 

   

IV - Publicação de artigos em periódicos qualificados da 

área. 

a) até 12 (doze) créditos, atribuindo-se 06 (seis) créditos para 

cada artigo. 

   

V – Publicação de livro com temas da área. 

a) até 12 (doze) créditos, atribuindo-se 06 (seis) créditos para 

cada livro publicado. 

   

VI - Publicação de capítulos e/ou organização de livro com 

temas da área. 

a) até 08 (oito) créditos, atribuindo-se 04 (quatro) créditos 

para cada publicação de capítulo ou organização de livro. 

   

VII  – Participação  em  grupos  de  pesquisa  credenciados  

no  CNPq,  relacionados  à  área  de concentração do MNPEF. 

   



 

a) 04 (quatro) créditos. 

VIII  –  Participação  em  projetos  de  pesquisa,  ensino  e/ou  

extensão  relacionados  à  área  de concentração do MNPEF. 

a) Até 04 (quatro) créditos, atribuindo-se 02 (dois) créditos 

por projetos. 

   

IX - Participação como Instrutor, Monitor, tutor, orientador, 

palestrante ou afins em atividades na área de Física ou ensino 

de Física; 

a) 01 (um) crédito por atividade – Max. 4 créd. 

   

X - Participação em cursos, minicursos, oficinas da área de 

física ou afins. Até 04 (quatro) créditos  

a) 01 (um) crédito por  evento,  caso  a  CH  do  mesmo  

seja  inferior  a  15h; 

b) e para aqueles que excedem 15 horas, 1 crédito a cada 

15h. 

   

XI - Participação em palestras, congressos, seminários, 

encontros como ouvinte. 

a) 01 (um) crédito/evento – Max 3. 

   

XII - Participação em comissão organizadora de palestras, 

congressos, seminários, encontros, feiras, olimpíadas, 

torneios  ou afins 

a) 01 (um) crédito/evento – Max 3. 

   

XIII - Participação e aprovação em disciplinas de 

enriquecimento curricular e cursos oferecidos no formato de 

disciplinas pelo programa PPGEF. 

a) 01 (um) crédito a cada 15h. 

   

XIV – Participação em comissões internas (conselhos, 

colegiado entre outros) 

a) 01 (um) crédito/atividade – Max.3. 

   

 

Campo Mourão, ........ de........................... de.................... 
 
 
 

Assinatura do discente             


