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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Diretoria do Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal
Rua 20, n° 1600 - Bairro Tupã, Ituiutaba-MG, CEP 38304-402

Telefone: (34) 3271-5248 - direcaoicenp@pontal.ufu.br
  

PORTARIA DIRICENP Nº 11, DE 31 DE MARÇO DE 2020

  

Ins�tui procedimentos de acolhimento,
análise e processamento das a�vidades
complementares dos cursos de graduação
em Ciências Biológicas, Física, Matemá�ca
e Química do Ins�tuto de Ciências Exatas e
Naturais do Pontal e dá outras
providências.

A DIRETORA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 69 do Regimento Geral da
UFU, aprovado(a) pelo CONSUN na 294ª reunião, de 26/11/1999, e

CONSIDERANDO a Resolução 15/2011 do Conselho de Graduação, que aprova as Normas Gerais da
Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução 15/2016 do Conselho de Graduação, que dispõe sobre a elaboração e/ou
reformulação de Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e dá outras providências;

CONSIDERANDO os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Ciências Biológicas, Física, Matemá�ca e
Química;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23117.012725/2020-91,

R E S O L V E:

Art. 1º  Ins�tuir procedimentos de acolhimento, análise e processamento das a�vidades complementares
dos cursos de graduação em Ciências Biológicas, Física, Matemá�ca e Química do Ins�tuto de Ciências
Exatas e Naturais do Pontal;

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º  A�vidades Acadêmicas Complementares são aquelas de natureza social, cultural, ar�s�ca,
cien�fica e tecnológica que possibilitem a complementação da formação profissional do graduando,
tanto no âmbito do conhecimento de diferentes áreas do saber, quanto no âmbito de sua preparação
é�ca, esté�ca e humanís�ca;

Art. 3º      As A�vidades Acadêmicas Complementares são componentes curriculares dos cursos de
Graduação da UFU;

Art. 4º      São procedimentos para a entrega das A�vidades Acadêmicas Complementares:

I - Preenchimento de formulário próprio de cada curso, observada a versão do currículo do
aluno, relacionando as a�vidades desenvolvidas a serem avaliadas com a indicação da carga horária
realizada;

II - Digitalização do formulário juntamente com os cer�ficados comprobatórios das
a�vidades realizadas (ordem informada no formulário) em arquivo único no formato PDF/ODF;

Boletim de Serviço Eletrônico em 01/04/2020
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III -  Encaminhamento do arquivo para o e-mail da secretaria geral do ICENP
(secretaria@icenp.ufu.br), iden�ficando no campo assunto da seguinte forma: ATIVIDADE
COMPLEMENTAR - NOME DO CURSO - NOME DO ALUNO/NUMERO DE MATRÍCULA - SEMESTRE/ANO.

a) Serão acolhidas as a�vidades entregues em conformidade com o calendário do ICENP,
divulgado na página www.icenp.ufu.br;

Art. 5º      São procedimentos para o acolhimento das A�vidades Acadêmicas Complementares:

I - A secretaria ao receber o arquivo por correspondência eletrônica, vai conferir o
conteúdo do arquivo e acusar o recebimento do mesmo por correspondência eletrônica;

II  - A secretaria procederá a abertura de Processo no SEI, sendo 1 processo por curso, e
incluirá todos os arquivos para encaminhamento ás comissões/coordenações dos respec�vos cursos de
graduação do ICENP, observados os prazos estabelecidos no calendário do ICENP;

 Art. 6º      São procedimentos para a análise das A�vidades Acadêmicas Complementares:

I - As comissões irão avaliar os formulários e cer�ficados em conformidade com o disposto
nos Projetos Pedagógicos dos cursos observando individualmente em qual versão de currículo o aluno
está matriculado;

II - As comissões preencherão a ficha de avaliação para cada discente/arquivo analisado e
incluirá no processo o arquivo em formato PDF/ODF, observados os prazos estabelecidos em calendário e
encaminhará o processo a Secretaria Geral para providências;

 Art. 7º      São procedimentos para o processamento das A�vidades Acadêmicas Complementares:

I - Lançamento da ficha de avaliação de cada discente no sistema SG pela secretaria geral;

II - Impressão de histórico individual de cada discente em arquivo PDF comprovando o
lançamento das a�vidades e inclusão do mesmo no processo;

III - Envio de correspondência eletrônica ao discente informando do lançamento;

IV - Inclusão de termo de encerramento dos procedimentos na secretaria e envio de
processo ao curso para arquivo.

Art. 8º        A secretaria deverá dispor no site do Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal da UFU
os arquivos em formato .doc, .docx e pdf dos documentos anexos que integram a portaria, conforme
Art.9º; 

Art. 9º         Integram a presente portaria os anexos:

I- FICHA DE CONTROLE DE VALIDAÇÃO / ATIVIDADES COMPLEMENTARES - comissão ;

II - Formulário biologia PPC 2019, 

III - Formulário biologia PPC anterior a 2019;

IV- Formulário Física PPC anterior a 2019; 

V- Formulário Física PPC 2019, 

VI- Formulário Química; 

VII- Formulário matemá�ca PPC anterior a 2020; 

VIII- Formulário matemá�ca PPC 2020.

Art. 10º  Os casos omissos dessa portaria deverão ser resolvidos pelo Conselho do Ins�tuto de Ciências
Exatas e Naturais do Pontal da UFU;

 

Art. 11º Esta portaria entra em vigor a par�r da data de sua publicação;
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Profa. Dra. Rosana Maria Nascimento de Assunção
Diretora Ins�tuto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Universidade Federal de Uberlândia
Portaria R 501/2018

 

Documento assinado eletronicamente por Rosana Maria Nascimento de Assunção, Diretor(a), em
31/03/2020, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1975797 e
o código CRC 4D8D59F1.

ANEXO I

FICHA DE CONTROLE DE VALIDAÇÃO / ATIVIDADES COMPLEMENTARES

DADOS DO ALUNO

Nome completo Nº de matrícula

  

Atividades Complementares Validadas

Código Ano Período Data inicial Data final Horas válidas

      

      

      

      

      

      

      

      

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Total de horas válidas   

 

ANEXO II
 

FORMULÁRIO BIOLOGIA PPC 2019
Data de entrega:   
Nome:
 

Matrícula:
 

A�vidades Quan�dade Ano/semestre Período Total

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
1
(ATCO1008)

Representação estudan�l (Diretório ou Centro Acadêmico, representação de Curso, etc.)
10 horas por ano de mandato; máx. 20h)

    

2
(ATCO01102)

Componentes Curriculares Faculta�vos (Histórico escolar.)
(1 hora a cada 10 horas; máx. 30 horas)

    

3
(ATCO0677)

Par�cipação em projeto/ a�vidade de extensão ATCO0677 (PEIC, cursos, seminários, etc.)
(20 horas por ano; máx.40 horas)

    

4
(ATCO0688)

Par�cipação em projetos de pesquisa (PIBIC, PIVIC, estágios, etc.)
(20 horas por ano; Máx 40 horas)

    

5
(ATCO0702)

Par�cipação em projetos e/ou a�vidades especiais de ensino (PET, PIBEG, PIBID, cursinho
alterna�vo, etc.)
(20 horas por ano; máx.40 horas)

    

6
(ATCO0072)

A�vidades de monitoria em disciplinas de graduação
 (5 horas por componente curricular, máx. 20 horas)

    

7
(ATCO0852)

Programa de mobilidade internacional (20 horas por semestre; máx. 40 horas)     

ATIVIDADES DE CARÁTER CIENTÍFICO
8
 
(ATCO0603)

Par�cipação em grupo de estudo de temas específicos (Documento emi�do pelo
coordenador do grupo contendo a carga horária)
(5 horas por semestre; máx. 20 horas)

    

9
 
(ATCO0472)

Par�cipação em a�vidades (Minicursos, palestras, oficinas, etc.)
(2 horas por par�cipação; máx. 20 horas)     

10
 
(ATCO0022)

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos local.
 (4 horas por apresentação; máx.16 horas)     
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11
 
(ATCO0023)

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos nacional.
(6 horas por apresentação; máx.18 horas)

    

12
 
(ATCO0021)

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos Internacional.
(8 horas por apresentação, máx. 16 horas)    .

13
 
(ATCO0899)

Publicação de ar�gos em períodos cien�ficos indexados.
 (15 horas por ar�go; máx. 30 horas)     

14
 
(ATCO0919)

Publicação de ar�gos em periódicos de divulgação cien�fica ou de caráter não acadêmico
(jornais, revistas, etc.)
 (10 horas por ar�go; máx. 20 horas)

    

15
(ATCO0966)

Publicação de trabalhos completos em anais de eventos (10 horas por publicação; máx. 20
horas)

    

16
 
(ATCO0228)

Desenvolvimento ou par�cipação no desenvolvimento de material informacional ou
didá�co (Divulgação cien�fica ou livros, CD-ROM, vídeos, exposições, jornais estudan�s, etc.)
(4 horas por material produzido; máx. 12 horas)

   .

17
 
(ATCO0424)

Par�cipação como ouvinte em evento cien�fico internacional  ( Congressos, simpósios,
semanas acadêmicas, reuniões especiais, encontros, etc )
(8 horas por evento; máx. 16 horas)

    

18
 
(ATCO0426)

Par�cipação como ouvinte em evento cien�fico nacional (Congressos, simpósios, semanas
acadêmicas, reuniões especiais, encontros, etc.)
(6 horas por evento; máx 12 horas)

    

19
 
(ATCO0425)

Par�cipação como ouvinte em evento cien�fico local  (Congressos, simpósios, semanas
acadêmicas, reuniões especiais, encontros, etc.)
(4 horas por evento; máx. 12 horas)

    

20
(ATCO0016)

Apresentação de palestra (Documento emi�do pela comissão organizadora da a�vidade.)
(5 horas por palestra; Máx.15 horas)

    

21
(ATCO0015)

Apresentação de curso (Apresentação de cursos, minicursos, oficinas, etc.)
(Igual a carga horária especificada; máx. 20 horas)

    

22
 
(ATCO0941)

Publicação de resumos em eventos
(5 horas por publicação; máx. 20 horas)     

23
(ATCO0939)
 

Publicação de resumos expandidos em eventos
(8 horas por publicação; máx. 16 horas)     

24
(ATCO0821)
 

Prêmios recebidos (10 horas por prêmio, máx. 20 horas)     

ATIVIDADES DE CARÁTER ARTÍSTICO E CULTURAL

25
(ATCO0834)

Produção ou par�cipação na produção de objetos ar�s�cos
Vídeos, artes plás�cas, curadoria, literatura, artes performá�cas, música etc.
( CH À critério do Colegiado de Curso.)
 

    

26
(ATCO0468)

Par�cipação em a�vidades de caráter ar�s�co e cultural
Oficinas, cursos ou minicursos relacionados a manifestações ar�s�cas e culturais.
(2 horas por par�cipação; máx. 10 horas)

    

27
Outras a�vidades ar�s�cas e culturais
(À critério do Colegiado)
 

    

ATIVIDADES DE CARÁTER TÉCNICO
28
(ATCO0725)

Par�cipação em visitas técnicas orientadas (Centros de excelência e outros locais de caráter
cien�fico e/ou biológico.)
( 2 horas por visita; máx. 6 horas)

    

29
(ATCO0803)

Pesquisa de campo (Relacionada a projetos de pesquisa, extensão ou complementares a
a�vidades de ensino não obrigatórias.
Documento comprobatório emi�do pelo professor orientador do projeto.)
(Igual a carga horária especificada; máx. 8 horas)

    

30
(ATCO0254)

Estágio não obrigatório (Documento comprobatório emi�do pelo responsável pelo estágio.)
(Igual a carga horária especificada; máx. 40 horas)

    

31 Outras a�vidades de caráter técnico ou educa�vo
(À critério do Colegiado do Curso.)

    

 Total das a�vidades     
Instruções para preenchimento:
1) Deletar as linhas que não u�lizar, mantendo a numeração original da a�vidade.
2) Descrever o nome da a�vidade no campo “a�vidade”;
3) Numerar os cer�ficados respeitando a numeração es�pulada na tabela. Colocá-los de acordo com a ordem es�pulada na tabela.
4) Caso tenha mais de um cer�ficado para a mesma a�vidade, iden�fique-os com letras maiúsculas após o número. Ex.: caso tenha dois cer�ficados
referentes a monitorias, iden�fique-os como 7.A e 7.B.
5) Assinar e datar o relatório antes de digitalizar o mesmo.

 
ANEXO III

FORMULÁRIO BIOLOGIA PPC ANTERIOR A 2019
Data de entrega:
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Nome:
 

Matrícula:
 

A�vidades Quan�dade Ano/semestre Período Total

1
(ATCO1008)

Representação estudan�l
(Colegiado de curso de graduação, Conselho da UA, Conselhos superiores, Centro acadêmico,
DCE, UNE, etc.)
(30 h por ano de mandato; máx. 60 h)

    

2
(ATCO01102)

Disciplina Faculta�va, cursada com aproveitamento, na UFU ou em outra Ins�tuição de Ensino
Superior, em curso devidamente reconhecido pelo MEC
(máx. 60 h)

    

3
(ATCO0688)

Par�cipação em projetos de pesquisa.(PIBIC, Estágios, etc.)
(60 h por semestre; máx.120 h)

    

4
(ATCO0097)

Par�cipação em projetos de extensão (organização de eventos cien�ficos, cursos , seminários,
etc..) (60 h; máx. 120 h)

    

5
 
(ATCO0072)

A�vidades de monitoria em disciplinas de graduação
(60 h por semestre de monitoria; máx. 120 h)     

6
 
(ATCO0702)

Par�cipação em projetos de extensão (organização de eventos cien�ficos, cursos , seminários,
etc..) (60 h; máx. 120 h)
 

    

7
 
(ATCO0603)

Grupos de estudos de temas específicos. (10 h por semestre ; máx. 50 h)     

8
 
(ATCO0472)

Par�cipação, como ouvinte, em minicursos, cursos de extensão, eventos cien�ficos, oficinas,
colóquios, palestras e outros.
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação; máx. 60 h)

    

09
 
(ATCO0022)

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos local.
(20 h por comunicação ou pôster apresentado ou carga horária constante no cer�ficado de
par�cipação; máx. 80 h)

    

10
 
(ATCO0023)

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos nacional.
(30 h por comunicação ou pôster apresentado ou carga horária constante no cer�ficado de
par�cipação; máx. 90 h)

    

11
 
(ATCO0024)

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos Internacional.
(40 h por comunicação ou pôster apresentado ou carga horária constante no cer�ficado de
par�cipação; máx. 80 h)

   .

12
 
(ATCO0899)

Publicação de ar�gos em períodos cien�ficos indexados.
(60 h por ar�go publicado; máx. 120 h)     

13
 
(ATCO0919)

Publicação de ar�gos em periódicos de divulgação cien�fica ou de caráter não acadêmico
(jornais, revistas, etc.)
(20 h por ar�go publicado; máx. 120 h)

    

14
(ATCO0966)

Publicação de trabalhos completos em anais de eventos cien�ficos. (20h por publicação; Máx.
80h)

    

15
 
(ATCO0228)

Desenvolvimento ou par�cipação no desenvolvimento de material informacional (divulgação
cien�fica) ou didá�co (livros, CD - ROMs, vídeos, exposições)
(20 h por material desenvolvido; máx. 60 h)

   .

16
 
(ATCO0424)

Par�cipação como ouvinte em evento cien�fico internacional (congressos, semanas
acadêmicas, reuniões especiais e encontros)
(30 h por evento; máx. 60 h)

    

17
 
(ATCO0426)

Par�cipação como ouvinte em evento cien�fico nacional (congressos, semanas acadêmicas,
reuniões especiais e encontros)
(20 h por evento; máx. 80 h)

    

18
 
(ATCO0425)

Par�cipação como ouvinte em evento cien�fico Local (congressos, semanas acadêmicas,
reuniões especiais e encontros)
(10 h por evento; máx. 80 h)

    

19
(ATCO0016)

Apresentação de palestra (10h por palestra; Máx. 50h)     

20
(ATCO0015)

Apresentação de cursos, oficinas, etc..
(igual a CH da a�vidade especificada no cer�ficado; Max. 50h)

    

21
 
(ATCO0725)

Vistas técnicas orientadas a centros de excelência e outros locais de caráter cien�fico e/ou
biológico
(10h por visita; máx. 30 h)

    

22
 
(ATCO0821)

Prêmios recebidos.
(20 h por prêmio; máx. 60 h)     

 TOTAL A�vidades     
 
 
Instruções para preenchimento:
1) Deletar as linhas que não u�lizar, mantendo a numeração original da a�vidade.
2) Descrever o nome da a�vidade no campo “a�vidade”;
3) Numerar os cer�ficados respeitando a numeração es�pulada na tabela. Colocá-los de acordo com a ordem es�pulada na tabela.
4) Caso tenha mais de um cer�ficado para a mesma a�vidade, iden�fique-os com letras maiúsculas após o número. Ex.: caso tenha dois cer�ficados
referentes a monitorias, iden�fique-os como 7.A e 7.B.
5) Assinar e datar o relatório antes de digitalizar o mesmo.

ANEXO IV
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FORMULÁRIO FÍSICA PPC ANTERIOR A 2019 
Data de entrega:
 
Nome:
 

Matrícula:
 

A�vidades Quan�dade Ano/semestre Período Total
 
ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICAS COMPLEMENTARES

1
(ATCO0478)

Projeto e/ou a�vidade de ensino (PIBEG, PIBID, Residência Pedagógica, cursinho alterna�vo,
etc.)
(MÁX. 100 horas)

    

2
(ATCO0700)

Projeto de Pesquisa (PIBIC, estágio, voluntário extracurricular)
(Máx. 100 horas)

    

3
(ATCO0097)

Projeto de Extensão (organização de eventos, cursos, palestras, etc.)
(máx. 100 horas)

    

4
(ATCO0291)

Grupos de Estudos de temas específicos
(máx. 120 horas)

    

5
(ATCO0031)

Apresentação de trabalho em evento cien�fico-cultural local
(40 horas por trabalho; máx. 120 horas)

    

6
(ATCO0029)

Apresentação de Trabalho em evento cien�fico-cultural nacional
(50 horas por trabalho; máx. 150 horas)

    

7
(ATCO0028)

Apresentação de Trabalho em evento cien�fico-cultural internacional
(75 horas por trabalho; máx. 150 horas)

    

8
(ATCO0553)

Par�cipação em evento cien�fico-cultural local
(20 horas por par�cipação em cada evento; máx. 100 horas)

    

9
(ATCO0554)

 Par�cipação em evento cien�fico-cultural nacional
(40 horas por par�cipação em cada evento; máx. 100 horas)

    

10
(ATCO0552)

Par�cipação em evento cien�fico-cultural internacional
 (50 quantas horas por par�cipação em cada evento, máx. 150 horas)

    

11
(ATCO0722)

Visita Técnica orientada a centros de excelência
(25 horas por visita; máx. 50 horas)

    

12
(ATCO0105)

Monitorias
(50 h por monitoria/semestre. máx. 100 horas)

    

13
(ATCO01015)

Representação estudan�l
(25 horas por semestre; máx. 50 horas)

    

14
(ATCO0522)

Disciplina Faculta�va
(máx. 120 horas)

    

15
(ATCO0066)

A�vidade acadêmica a distância.
(50 horas por a�vidade semestral; Máx. 100 horas)

    

16
(ATCO0813)

Prêmio recebido
(150 horas por prêmio; máx. 150 horas)

    

17
(ATCO0920)

Publicação de ar�go cien�fico em revistas indexadas
(150 horas por trabalho; máx. 150 horas)

    

18
(ATCO0917)

Publicação de ar�go cien�fico em revistas não-indexadas
 (50 horas por trabalho; máx. 100 horas)

    

19
(ATCO0136)

Atuação Voluntária em programas de Difusão da Ciência
(25 horas por Semestre; máx. 50 horas)

    

20
(ATCO0423)

Par�cipação em Seminário de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
(10 horas por par�cipação; máx. 80 horas)

    

21
(ATCO0384)

Par�cipação em A�vidades Especiais de Ensino, pesquisa e Extensão
(40 horas semestrais por trabalho ou par�cipação; Máx. 80 horas)

    

 

Instruções para preenchimento:
1) Deletar as linhas que não u�lizar, mantendo a numeração original da a�vidade.
2) Descrever o nome da a�vidade no campo “a�vidade”;
3) Numerar os cer�ficados respeitando a numeração es�pulada na tabela. Colocá-los de acordo com a ordem es�pulada na tabela.
4) Caso tenha mais de um cer�ficado para a mesma a�vidade, iden�fique-os com letras maiúsculas após o número. Ex.: caso tenha dois cer�ficados
referentes a monitorias, iden�fique-os como 7.A e 7.B.
5) Assinar e datar o relatório antes de digitalizar o mesmo.

 
ANEXO V

 FORMULÁRIO FÍSICA PPC 2019
Data de entrega:
 
Nome:
 

Matrícula:
 

A�vidades Quan�dade Ano/semestre Período Total
 

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL.
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1
ATCO1015

Representação estudan�l (Colegiado da Graduação, Conselho da Faculdade, Conselhos
Superiores, Centro Acadêmico, DCE, UNE...).
(30 horas por ano de mandato; Máx.:60h)

    

2
ATCO0522

Componentes Curriculares faculta�vos, cursados com aproveitamento, na UFU ou em outra
Ins�tuição de Ensino Superior, em Curso devidamente reconhecido pelo MEC.
(Máx.: 60 horas.)

    

3
ATCO0700

A�vidades de pesquisa com bolsa (UFU, CNPq, FAPEMIG...).
(30 horas por ano de bolsa, Máx.: 60horas).

    

4
ATCO0478

Par�cipação em Programas de Educação, como: PET, PIBID ou outros. (com ou sem bolsa).
(30h ano, Máx.: 60 h)

    

5
ATCO0126

A�vidades de pesquisa sem bolsa. (obs.: a�vidades de pesquisa sem bolsa que forem
subme�das ao comitê da UFU que avalia o PIBIC e que forem aprovadas seguirão os mesmos
critérios de a�vidades de pesquisa com bolsa).
(30 horas por ano de bolsa, Máx.: 60horas).

    

6
ATCO0097

A�vidades de extensão com bolsa.
(30 horas por ano de bolsa, Máx.: 60horas).

    

7
ATCO0099

A�vidades de extensão sem bolsa. (Obs.: a�vidades de extensão sem bolsa que forem
subme�das ao comitê da UFU que avalia o PIBEG e que forem aprovadas seguirão os mesmos
critérios de a�vidades de extensão com bolsa).
(30 horas por ano de bolsa, Máx.: 60horas).

    

8
ATCO0105

A�vidades de monitoria em componentes curriculares de graduação.
(20 horas por semestre de bolsa, Máx.: 60horas).

    

9
ATCO0113

A�vidades de monitorias em ambientes acadêmicos de outras unidades da UFU.
(20 horas por semestre de bolsa, Máx.: 60horas)..

    

10
ATCO1003

Realização de trabalhos voltados à educação e/ou alfabe�zação de jovens e adultos.
(Sujeito à aprovação do Colegiado)
(Máx.: 60horas).

    

11
ATCO1131

Realização de trabalhos voltados à promoção do exercício da cidadania.
(Sujeito à aprovação do Colegiado)
A critério do Colegiado do Curso, (Máx.: 60horas).

    

 

ATIVIDADES DE CARÁTER CIENTÍFICO E DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
 

12
ATCO0769

Par�cipação, como ouvinte, em minicursos, Cursos de extensão, oficinas, palestras e outros.
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação, Máx.60h)

    

13
ATCO0013     

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos.
(10 horas por comunicação ou pôster apresentado ou carga horária constante no cer�ficado
de par�cipação, Máx. 40 horas)

    

14
ATCO0967

Publicação de trabalhos completos em anais de eventos cien�ficos.
(10 horas por publicação em anais, Máx. 40 horas)

    

15
ATCO0944

Publicação de resumos em anais de eventos cien�ficos.
(05 horas por resumo publicado em anais, Máx. 20horas)

    

16
ATCO0920

Publicação de ar�gos em períodos cien�ficos com ISSN e conselho editorial.
(20 horas por ar�go publicado. Máx. 40 horas)

    

17
ATCO0917     

Publicação de ar�gos em periódicos de divulgação cien�fica ou de caráter não acadêmico
(jornais, revistas...).
(15 horas por ar�go publicado, Máx. 40 horas)

    

18
ATCO0227

Desenvolvimento ou par�cipação no desenvolvimento de material informacional (divulgação
cien�fica) ou didá�co (livros, CD-ROMs, vídeos, exposições)
(20 horas por material desenvolvido, Máx. 40 horas)

    

19
ATCO0224

Desenvolvimento ou par�cipação no desenvolvimento de instrumentos de pesquisa, guias ou
catálogos de acervos de memória e/ou exposições.
(20 horas por material desenvolvido, Máx. 40 horas)

    

20
ATCO0377     

Organização ou par�cipação na organização de eventos cien�ficos.
(10 horas por evento organizado, Máx. 40 horas)

    

21
ATCO0386

Outras a�vidades de caráter cien�fico ou de divulgação cien�fica.
(Sujeito à aprovação do Colegiado).
A critério do Colegiado do Curso.

    

 

ATIVIDADES DE CARÁTER ARTÍSTICO E CULTURAL
 

22
ATCO1157

Produção ou par�cipação na produção de objetos ar�s�cos (vídeos, artes plás�cas, curadoria,
literatura, artes performá�cas, música...).
(Sujeito à aprovação do Colegiado).
(20 horas por produção, Máx.80 horas)

    

23
ATCO0637

Par�cipação em Oficinas, Cursos ou Mini-cursos Relacionados a Manifestações Ar�s�cas e
Culturais.
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação, Máx. 60 horas).

    

24
ATCO0383

Outras a�vidades de caráter ar�s�co ou cultural. (Sujeito à aprovação do Colegiado).
A critério do Colegiado do Curso.

    

 

ATIVIDADES DE CARÁTER TÉCNICO E EDUCATIVO
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25
ATCO1068

Visitas técnicas orientadas (Sujeito à aprovação do Colegiado).
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação, Máx. 40 horas).

    

26
ATCO1049

Traduções de ar�gos, produção de resenhas, editoração, diagramação e revisão técnica de
material publicado em periódicos acadêmicos com ISSN e polí�ca sele�va.
(20 horas por material publicado, Máx. 40 horas).

    

27
ATCO0413
 

Par�cipação em oficinas, Cursos ou minicursos relacionados ao aprendizado do profissional
educador.
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação, Máx. 60 horas)

    

28
ATCO0389

Outras a�vidades de caráter técnico ou educa�vo.
(Sujeito à aprovação do Colegiado)
A critério do Colegiado do Curso.

    

29
ATCO1158

Pesquisa de campo, relacionadas a projetos de pesquisa, extensão ou complementares a
a�vidades de ensino que não sejam obrigatórias.
(Sujeito à aprovação do Colegiado).
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação, Máx. 40 horas)

    

30
ATCO0250     

Estágio extracurricular realizado em períodos não le�vos.
A critério do Colegiado do Curso.

    

TOTAL GERAL
 

    

Instruções para preenchimento:
1) Deletar as linhas que não u�lizar, mantendo a numeração original da a�vidade.
2) Descrever o nome da a�vidade no campo “a�vidade”;
3) Numerar os cer�ficados respeitando a numeração es�pulada na tabela. Colocá-los de acordo com a ordem es�pulada na tabela.
4) Caso tenha mais de um cer�ficado para a mesma a�vidade, iden�fique-os com letras maiúsculas após o número. Ex.: caso tenha dois cer�ficados
referentes a monitorias, iden�fique-os como 7.A e 7.B.
5) Assinar e datar o relatório antes de digitalizar o mesmo.
 

 
ANEXO VI 

FORMULÁRIO QUÍMICA
Data de entrega:
 
Nome:
 

Matrícula:
 

A�vidades
(inserir o Detalhamento para cada cer�ficado apresentado conforme

Anexo I)
Quan�dade Ano/semestre Período Total

1
(ATCO0708)

Representação estudan�l
(Colegiado da graduação, Conselho da FACIP, Conselhos superiores, Centro
acadêmico, DCE, UNE, etc.)
(30 h por ano de mandato; máx. 60 h)

    

2
(ATCO0240)

Disciplina Faculta�va, cursada com aproveitamento, na UFU ou em outra
Ins�tuição de Ensino Superior, em curso devidamente reconhecido pelo MEC
(máx. 60 h)

    

3
(ATCO0700)

A�vidades de pesquisa com bolsa (UFU, CNPq, FAPEMIG, etc.)
(50 h por ano de bolsa; máx. 90 h)

    

4
(ATCO0885)

A�vidades de pesquisa sem bolsa.
(Obs.: a�vidades de pesquisa sem bolsa que forem subme�das ao comitê da UFU
que avalia o PIBIC e que forem aprovadas seguirão os mesmos critérios de
a�vidades de pesquisa com bolsa).
(50 h por ano; máx. 90 h)

    

5
(ATCO0097)

A�vidades de extensão com bolsa.
(50 h por ano de bolsa; máx. 90 h)

    

6
 
(ATCO0099)

A�vidades de extensão sem bolsa.
(Obs.: a�vidade de extensão sem bolsa que for subme�da ao comitê da UFU, que
avalia o PIEX, e que for aprovada seguirá os mesmos critérios de a�vidades de
extensão com bolsa).
(máx. 50 horas por ano; máx. 90 h)

    

7
 
(ATCO0104)

A�vidades de monitoria em disciplinas de graduação
(40 h por semestre de monitoria; máx. 80 h)     

8
 
(ATCO0106)

A�vidades de monitorias ou estágio em ambientes acadêmicos da FACIP.
(40 h por semestre de monitoria; máx. 80 h)     

9
 
(ATCO0103)

A�vidades de monitorias em ambientes acadêmicos de outras unidades da UFU.
(40 h por semestre de monitoria; máx. 80 h)     

 TOTAL A�vidades de ensino, pesquisa, extensão e representação estudan�l     
 

A�vidades de Caráter Cien�fico
 

A�vidades Quan�dade Ano/semestre Período Total
10 Par�cipação, como ouvinte, em minicursos, cursos de extensão, eventos     
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(ATCO0439)

cien�ficos, oficinas, colóquios, palestras e outros.
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação; máx. 60 h)

11
 
(ATCO0013)

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos
(10 h por comunicação ou pôster apresentado ou carga horária constante no
cer�ficado de par�cipação; máx. 80 h)

    

12
 
(ATCO0967)

Publicação de trabalhos completos em anais de eventos cien�ficos
(10 h por publicação em anais; máx. 40 h)     

13
 
(ATCO0944)

Publicação de resumos em anais de eventos cien�ficos
(5 h por resumo publicado em anais; máx. 20 h)    .

14
 
(ATCO0920)

Publicação de ar�gos em períodos cien�ficos com ISSN e conselho editorial
(30 h por ar�go publicado; máx. 90 h)     

15
 
(ATCO0917)

Publicação de ar�gos em periódicos de divulgação cien�fica ou de caráter não
acadêmico (jornais, revistas, etc.)
(15 h por ar�go publicado; máx. 60 h)

    

16
 
(ATCO0227)

Desenvolvimento ou par�cipação no desenvolvimento de material informacional
(divulgação cien�fica) ou didá�co (livros, CD - ROMs, vídeos, exposições)
(20 h por material desenvolvido; máx. 80 h)

   .

17
 
(ATCO0222)

Par�cipação no desenvolvimento de instrumentos de pesquisa, guias ou catálogos
de acervos de memória e/ou exposições
(20 h por material desenvolvido; máx. 80 h)

    

18
 
(ATCO0377)

Par�cipação na organização de eventos cien�ficos
(10 h por evento organizado; máx. 40 h)     

19
 
(ATCO0386)

Outras a�vidades de caráter cien�fico ou de divulgação cien�fica. (Sujeito à
aprovação do colegiado)
(A critério do colegiado do curso)

    

 TOTAL A�vidades de Caráter Cien�fico     
 

A�vidades de caráter ar�s�co e cultural
A�vidades Quan�dade Ano/semestre Período Total

20
 
(ATCO0836)

Par�cipação na produção de objetos ar�s�cos (vídeos, artes plás�cas, curadoria,
literatura, artes performá�cas, música, etc.).
(Sujeito à aprovação do colegiado).
(20 h por produção; máx. 80 h)

    

21
 
(ATCO0631)

Par�cipação em oficinas, cursos ou minicursos relacionados a manifestações
ar�s�cas e culturais.
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação; máx. 60 h)

    

22
 
(ATCO0383)

Outras a�vidades de caráter ar�s�co ou cultural.
(Sujeito à aprovação do colegiado)
(a critério do colegiado do curso)

    

 TOTAL A�vidades de caráter ar�s�co e cultural     
 

A�vidades de caráter técnico
A�vidades Quan�dade Ano/Semestre Período Total
23
 
(ATCO1066)

Vistas técnicas.
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação; máx. 40 h)     

24
 
(ATCO1048)

Traduções de ar�gos, produção de resenhas, editoração, diagramação e revisão
técnica de material publicado em periódicos acadêmicos com ISSN e polí�ca
sele�va.
(20 h por material publicado; máx. 40 h)

    

25
 
(ATCO0642)

Par�cipação em oficinas, cursos ou minicursos relacionados ao aprendizado de
técnicas úteis à profissão do Bacharel em Química.
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação; máx. 60 h)

    

26
 
(ATCO0389)

Outras a�vidades de caráter técnico ou educa�vo.
(Sujeito à aprovação do colegiado)
(A critério do colegiado do curso)

    

27
 
(ATCO0804)

Pesquisa de campo, relacionadas a projetos de pesquisa, extensão ou
complementares a a�vidades de ensino que não sejam obrigatórias.
(Sujeito à aprovação do colegiado)
(Igual à carga horária especificada no cer�ficado de par�cipação; máx. 40 h)

    

28
 
(ATCO0257)

Estágio não obrigatório realizado em períodos não le�vos
(Igual a carga horária do documento comprobatório; máx. 80 h)     

 TOTAL A�vidades de caráter técnico     
 
 
 
TOTAL GERAL
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Instruções para preenchimento:
1) Deletar as linhas que não u�lizar, mantendo a numeração original da a�vidade.
2) Descrever o nome da a�vidade no campo “a�vidade”;
3) Numerar os cer�ficados respeitando a numeração es�pulada na tabela. Colocá-los de acordo com a ordem es�pulada na tabela.
4) Caso tenha mais de um cer�ficado para a mesma a�vidade, iden�fique-os com letras maiúsculas após o número. Ex.: caso tenha dois cer�ficados
referentes a monitorias, iden�fique-os como 7.A e 7.B.
5) Assinar e datar o relatório antes de digitalizar o mesmo.

 

ANEXO VII
FORMULÁRIO MATEMÁTICA PPC ANTERIOR A 2020

Data de entrega:
 
Nome:
 

Matrícula:
 

A�vidades Quan�dade Ano/semestre Período Total
 

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
1
(ATCO1008)

Representação estudan�l (Colegiado, Centro Acadêmico, Conselhos, etc.)
(30 horas por ano de mandato; MÁX. 60 horas)

    

2
(ATCO01102)

Disciplina Faculta�va (cursada na UFU ou em outra IES em curso reconhecido pelo MEC)
(Máx. 120 horas)

    

3
(ATCO0677)

A�vidades de Extensão
(50 horas por projeto; máx. 100 horas)

    

4
(ATCO0688)

A�vidades de Pesquisa com ou sem bolsa
(50 horas por projeto; máx. 100 horas)

    

5
(ATCO0072)

Monitoria em disciplinas de Graduação
(50 horas por semestre; máx. 100 horas)

    

6
(ATCO1130)

Monitoria ou estágio em ambientes acadêmicos da UFU
(30 horas por semestre; máx. 60 horas)

    

7
(ATCO0161)

Avaliação Integrada 
(20 horas por avaliação; máx. 100 horas)

    

8
(ATCO1003)

Realização de trabalhos voltados à educação e/ou alfabe�zação de jovens e adultos
(A critério da Comissão máx.100 horas)

    

9
(ATCO1131)

Realização de trabalhos voltados ao exercício da Cidadania
(A critério da Comissão máx.100 horas)

    

 
ATIVIDADES DE CARÁTER CIENTÍFICO

10
 
(ATCO0472)

Par�cipação, como ouvinte, em minicursos, cursos de extensão, oficinas, colóquios, palestras
e outros.
(Igual a carga horária do cer�ficado; máx. 100 horas)

    

11
(ATCO0012)

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos
(20 horas por comunicação ou pôsteres; máx. 100 horas)

    

12
(ATCO0959)

Publicação de trabalhos completos em anais de eventos cien�ficos
(50 horas por publicação; máx. 100 horas)

    

13
(ATCO0939)

Publicação de resumos em anais de eventos cien�ficos
(20 horas por publicação; máx. 60 horas)

   .

14
(ATCO0953)

Publicação de ar�gos em periódicos de divulgação cien�fica não-indexados
(20 horas por ar�go; máx. 60 horas)

    

15
(ATCO0914)

Publicação de ar�gos em periódicos de divulgação cien�fica indexados
(50 horas por ar�go; Máx. 100 horas)

    

16
 
(ATCO0212)

Desenvolvimento (autoria) de material informacional ou didá�co (livros, CD-ROM,
Vídeos, etc.)
(50 horas por material; máx. 100 horas)

   .

17
(ATCO0219)

Par�cipação no desenvolvimento de material informacional ou didá�co (livros, CD-ROM,
vídeos, etc.)
(20 horas por material; máx. 60 horas)

    

18
(ATCO0182)

Coordenação de eventos cien�ficos
(30 horas por evento; máx. 60 horas)

    

19
(ATCO0371)

Par�cipação na organização de eventos cien�ficos
(10 horas por evento; máx. 50 horas)

    

20
(ATCO0385)

Outras a�vidades de caráter cien�fico.
(A critério da Comissão. Máx. 100 horas)

    

 

ATIVIDADES DE CARÁTER ARTÍSTICO E CULTURAL
21
(ATCO0739)

Par�cipação na produção de objetos ar�s�cos (artes plás�cas, literatura, música, etc.)
(20 horas por produção; máx. 60 horas)

    

22
(ATCO0637)

Par�cipação em oficinas, cursos ou minicursos relacionados a manifestações ar�s�cas e
culturais.

    



02/04/2020 SEI/UFU - 1975797 - Portaria

file:///C:/Users/AnaRubia/Downloads/Portaria_1975797.html 12/13

(Igual à carga horária; máx. 60 horas)
23
(ATCO0056)

Apresentação ou exposição de caráter ar�s�co ou cultural
(Igual à carga horária; máx. 30 horas (No máximo 10 horas por cer�ficado)

    

24
(ATCO0384)

Outras a�vidades de caráter ar�s�co ou cultural.
(A critério da Comissão; Máx. 60 horas)

    

 
TOTAL GERAL

 

Instruções para preenchimento:
1) Deletar as linhas que não u�lizar, mantendo a numeração original da a�vidade.
2) Descrever o nome da a�vidade no campo “a�vidade”;
3) Numerar os cer�ficados respeitando a numeração es�pulada na tabela. Colocá-los de acordo com a ordem es�pulada na tabela.
4) Caso tenha mais de um cer�ficado para a mesma a�vidade, iden�fique-os com letras maiúsculas após o número. Ex.: caso tenha dois cer�ficados
referentes a monitorias, iden�fique-os como 7.A e 7.B.
5) Assinar e datar o relatório antes de digitalizar o mesmo.

ANEXO VIII
 FORMULÁRIO MATEMÁTICA PPC 2020

Data de entrega:
 
Nome:
 

Matrícula:
 

A�vidades Quan�dade Ano/semestre Período Total
 

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
A�vidades de Representação Estudan�l
1
(ATCO0758)

Representação estudan�l (Colegiado, Centro Acadêmico, Conselhos, etc.)
(30 horas por ano de mandato; MÁX. 60 horas)

    

A�vidades de Ensino
2
(ATCO01126)

Disciplina Faculta�va (cursada na UFU ou em outra IES em curso reconhecido pelo MEC)
(50 horas por disciplina; Máx. 100 horas)

    

3
(ATCO0355)

Monitorias
(40 horas por monitoria; máx. 80 horas)

    

4
(ATCO1130)

Monitoria ou estágio em ambientes acadêmicos da UFU
(30 horas por semestre le�vo; máx. 60 horas)

    

5
(ATCO0681)

Par�cipação com ou sem bolsa em Projetos de ensino com prazo de vigências menor que 10
meses (Prossiga PBG e similares)
(50 horas por projeto; máx. 100 horas)

    

6
(ATCO0681)

Par�cipação com ou sem bolsa em Projetos de ensino com prazo de vigências igual ou maior
que 10 meses (Prossiga PBG e similares)
(30 horas por projeto; máx. 60 horas)

    

7
(ATCO0374)

Cursos e/ou minicursos ministrados
(30 horas por semestre; máx. 100 horas)

    

8
(ATCO0131)

Colaboração em projetos de ensino
(20 horas por projeto; máx. 40 horas)

    

A�vidades de Pesquisa
9
(ATCO0688)

Par�cipação com ou sem bolsa em Projetos de pesquisa com prazo de vigências menor que 10
meses
(30 horas por projeto;  máx. 60 horas)

    

10
(ATCO0688)

Par�cipação com ou sem bolsa em Projetos de pesquisa com prazo de vigência maior ou igual
a 10 meses (PIBIC, PIBIT, IC PET e similares) (50 horas por projeto; máx. 100 horas)

    

11
(ATCO0131)

Colaboração em projetos de pesquisa.
(20 horas por projeto; máx. 40 horas)

    

A�vidades de extensão

12
(ATCO0659)

Par�cipação com ou sem bolsa em Projetos de extensão com prazo de vigência maior ou igual
a 10 meses (PROAEX, PEIC e similares)
(50 horas por projeto; máx. 100 horas)

    

13
(ATCO0659)

Par�cipação com ou sem bolsa em Projetos de extensão com prazo de vigência menor que 10
meses
(30 horas por projeto; máx. 60 horas)

    

14
(ATCO1003)

Realização de trabalhos voltados à educação e/ou alfabe�zação de jovens e adultos
(à critério da comissão; máx. 60 horas)

    

15
(ATCO0718)

Par�cipação como inscrito em eventos de extensão
(15 horas por evento, máx. 100 horas)

    

16
(ATCO0131)

Colaboração em projeto de extensão
(20 horas por projeto; máx. 40 horas)

    

Outras A�vidades de Ensino, Pesquisa e Extensão

17
 

Programas ins�tucionais de ensino, pesquisa e extensão, da UFU (PET, PIBID, PLI, Residência
Pedagógica, Escola de Cálculo)
(40 horas por projeto; máx. 80 horas)

    

18
(ATCO1126)

A�vidades não previstas de ensino, pesquisa ou extensão
(à critério da comissão; máx. 60 horas)

    

 

ATIVIDADES DE CARÁTER CIENTÍFICO
19 Par�cipação como ouvinte em minicursos, palestras, oficinas e cursos de extensão     
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(ATCO0393) (05 horas por palestra/ minicurso ou Igual à carga horária do cer�ficado; máx. 100 horas)
20
(ATCO10569)

Par�cipação em Eventos (congressos, colóquios, workshops, etc.)
(15 horas por evento ou Igual á carga horária do cer�ficado; máx. 100 horas)

    

21
(ATCO0013)

Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos cien�ficos
(20 horas por comunicação ou pôsteres; máx. 40 horas)

    

22
(ATCO0965)

Publicação de trabalhos completos em anais de eventos cien�ficos
(50 horas por publicação; máx. 100 horas)

    

23
(ATCO0944)

Publicação de resumos em anais de eventos cien�ficos
(20 horas por publicação; máx. 60 horas)

    

24
(ATCO0915)

Publicação de ar�gos em periódicos de divulgação cien�fica não-indexados
(30 horas por ar�go; máx. 60 horas)

    

25
(ATCO0914)

Publicação de ar�gos em periódicos de divulgação cien�fica indexados
(50 horas por ar�go; Máx. 100 horas)

    

26
 
(ATCO0212)

Desenvolvimento (autoria) de material informacional ou didá�co (livros, CD-ROM,
Vídeos, etc.)
(50 horas por material; máx. 100 horas)

    

27
(ATCO0747)

Par�cipação no desenvolvimento de material informacional ou didá�co (livros, CD-ROM,
vídeos, etc.)
(20 horas por material; máx. 60 horas)

    

28
(ATCO0182)

Coordenação de eventos cien�ficos
(30 horas por evento; máx. 60 horas)

    

29
(ATCO0736)

Par�cipação na organização de eventos cien�ficos
(20 horas por evento; máx. 40 horas)

    

30
(ATCO0386)

Outras a�vidades de caráter cien�fico e de Divulgação Cien�fica
(A critério da Comissão. Máx. 60 horas)

    

 

ATIVIDADES DE CARÁTER ARTÍSTICO E CULTURAL
31
(ATCO0835)

Par�cipação na produção de objetos ar�s�cos (artes plás�cas, literatura, música, etc.)
(20 horas por produção; máx. 60 horas)

    

32
(ATCO0518)

Par�cipação em oficinas, cursos ou minicursos relacionados a manifestações ar�s�cas e
culturais.
(10 horas ou respeitar à carga horária descrita no cer�ficado caso essa seja inferior a 10
horas; máx. 60 horas)

    

34
(ATCO0056)

Apresentação ou exposição de caráter ar�s�co ou cultural
(10 horas por par�cipação ou respeitar à carga horária descrita no cer�ficado caso esta seja
inferior a 10 horas; máx. 30 horas)

    

35
(ATCO1126)

Outras a�vidades de caráter ar�s�co ou cultural.
(A critério da Comissão; Máx. 60 horas)

    

 
TOTAL GERAL

    

Instruções para preenchimento:
1) Deletar as linhas que não u�lizar, mantendo a numeração original da a�vidade.
2) Descrever o nome da a�vidade no campo “a�vidade”;
3) Numerar os cer�ficados respeitando a numeração es�pulada na tabela. Colocá-los de acordo com a ordem es�pulada na tabela.
4) Caso tenha mais de um cer�ficado para a mesma a�vidade, iden�fique-os com letras maiúsculas após o número. Ex.: caso tenha dois cer�ficados
referentes a monitorias, iden�fique-os como 7.A e 7.B.
5) Assinar e datar o relatório antes de digitalizar o mesmo.

Referência: Processo nº 23117.012725/2020-91 SEI nº 1975797


