MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL CATALÃO
Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização - PPGMO

APROVEITAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR
À Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização.
Eu,____________________________________________________________,
matrícula______________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Programa
de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização – PPGMO, nível mestrado,
venho requerer pelo presente, aproveitamento das seguintes atividades
complementares, nas quantidades abaixo indicadas:
Atividade*
Artigo escrito em conjunto com o orientador publicado
ou aceito em revista de circulação nacional ou
internacional classificada no sistema Qualis/CAPES
interdisciplinar.
Artigo escrito em conjunto com o orientador
encaminhado para avaliação em revista de circulação
nacional ou internacional classificada no sistema
Qualis/CAPES.
Livro publicado em conjunto com o orientador, com
corpo editorial na linha de pesquisa do PPGMO
Capítulo de livro publicado em conjunto com o
orientador, com corpo editorial na linha de pesquisa do
PPGMO.
Trabalho completo publicado em anais de evento.
Resumo expandido publicado em anais de evento.
Participação em congresso científico internacional com
apresentação de trabalho, cujo resumo seja publicado
em anais (ou similares).
Participação em congresso científico nacional com
apresentação de trabalho, cujo resumo seja publicado
em anais (ou similares).
Depósito de patentes com o orientador.
Participação em Estágio Docência.
Representante discente.
Monitor do laboratório de pós-graduação do mestrado.
Participação em seminários, palestras ou minicursos
de interesse do PPGMO.

Créditos
A1 ou A2
4 cr.
B1 ou B2
3 cr.
B3
2 cr.
Demais
1 cr.

Quantidade

Total de Créditos

1 cr.
4 cr.
2 cr.
1 cr.
0,5 cr.
1 cr.
0,5 cr.
3 cr.
1 cr.
1 cr.
1 cr. (por ano)
1 cr.
(para cada 48h)
TOTAL:

Nestes Termos, pede Deferimento.
Catalão-GO, _____ de ________________________ de 20____.
APROVADO PELO COLEGIADO DO PPGMO
EM REUNIÃO:
________/________/____________.
Assinatura do(a) Aluno(a)
_______________________________________
COORDENADOR(A) DO PPGMO
Matrícula do Aluno(a): _________________
(Assinatura e Carimbo)
*Anexar os documentos comprobatórios para cada uma das atividades, o que pode incluir, cópia
do artigo, livro, capítulo de livro, carta de aceite, pedido/depósito de patente, certificado de
participação/apresentação, declaração de participação no estágio/monitoria/representação
discente, e qualquer outro documento que valide a respectiva atividade.

