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5. OUTROS --------------------------------------------------------------------------------------XX

1 IDENTIFICAÇÃO

Nome completo:____________________________________________

Matrícula: _________________________________________________

Curso: ____________________________________________________

Período de mobilidade: _______________________________________

Programa: _________________________________________________

Universidade: ______________________________________________

País:______________________________________________________

Cidade: ___________________________________________________

Outros: ___________________________________________________

2 MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL OU INTERNACIONAL

Fazer uma avaliação crítica da sua experiência durante o período de mobilidade
acadêmica nacional ou internacional.

Como essa experiência pode trazer melhorias para sua formação e carreira?

Com  a  sua  experiência,  o  que  você  pode  propor  para  melhoria  do  curso  de
engenharia química?

- Anexar comprovante da mobilidade acadêmica realizada.

3 DISCIPLINAS

Criar um subtópico para cada disciplina.

Descrever  para  cada  disciplina:  título  da  disciplina,  carga  horária,  professor
responsável, ementa e conteúdo programático.

Descrever qual a importância desta disciplina para a sua formação.

Fazer avaliação crítica da disciplina (método do professor, provas, se estava de
acordo com a expectativa, o que pode ser melhorado).
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Anexar comprovante – certificado contendo carga horária e nota ou histórico

4 CURSOS

Criar um subtópico para cada curso.

Descrever para cada curso: o título, carga horária, professor responsável, ementa e
conteúdo programático.

Descrever qual a importância deste curso para a sua formação.

Fazer avaliação crítica do curso (método do professor, provas, se estava de acordo
com a expectativa, o que pode ser melhorado).

Anexar comprovante – certificado contendo carga horária.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cesar de Resende
Andrade, Diretor(a), em 30/10/2020, às 11:30, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufvjm.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0205437 e o
código CRC EE0EC3C2.

Referência: Processo nº 23086.008012/2020-37 SEI nº 0205437
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