SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE
ATIVIDADES GERADORAS DE CRÉDITO
NOME:
N.º DE MATRÍCULA:

MODALIDADE:

HABILITAÇÃO:
NATUREZA DA ATIVIDADE:

INICIAÇÃO CIENTÍFICA   ____
INCIAÇÃO À DOCÊNCIA   ____


PROJETOS DE EXTENSÃO / GRADUAÇÃO   ____
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS   ____
VIVÊNCIA PROFISSIONAL   ____
PREVISÃO DE INÍCIO:                                                                         
                                              ____/____/____                    

PREVISÃO DE TÉRMINO:  
                                                     ____/____/____

    
Belo Horizonte, ____/____/____               _____________________________________
 	                          ASSINATURA DO ALUNO

PARECER DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







Descrição geral e regulamentação das Atividades Geradoras de Créditos
Iniciação Científica
Poderá requerer a obtenção de créditos com esta atividade o aluno, bolsista ou não, que estiver vinculado a um projeto de pesquisa docente devidamente registrado em um Departamento da Escola de Música.
Documentação exigida: . Formulário de solicitação preenchido;
·	Cópia do projeto de pesquisa com a especificação da carga de trabalho do aluno (é necessária a comprovação de 1 ano de atividades);
·	Relatório feito pelo próprio aluno com a especificação e análise das atividades desenvolvidas no projeto;
·	Parecer do coordenador do projeto a respeito do trabalho desenvolvido pelo aluno;
·	Comprovação da apresentação do trabalho na Semana de Iniciação Científica da UFMG.
Número de créditos: 5 (cinco) créditos por participação em 1 (um) Projeto de Iniciação Científica, sendo possível a participação em, no máximo, 2 (dois) projetos ao longo do curso.
Iniciação à Docência (UFMG)
Poderá requerer a obtenção de créditos com esta atividade o aluno, bolsista ou não, que estiver vinculado a um projeto de Iniciação à Docência devidamente registrado em um Departamento da Escola de Música.
Documentação exigida: . Formulário de solicitação preenchido;
·	Cópia do projeto com a especificação da carga de trabalho do aluno (é necessária a comprovação de 1 ano de atividades);
·	Relatório feito pelo próprio aluno com especificação e análise das atividades desenvolvidas no projeto;
·	Parecer do coordenador do projeto a respeito do trabalho desenvolvido pelo aluno;
Número de créditos: 3 (três) créditos por participação em 1 (um) Projeto de Iniciação à Docência, sendo possível a participação em, no máximo, 2 (dois) projetos ao longo do curso.
Projetos de Extensão / Graduação
Poderá requerer a obtenção de créditos com esta atividade o aluno, bolsista ou não, que estiver vinculado a um Projeto de Extensão ou Graduação (PAD, PAE) devidamente registrado em um Departamento ou no Colegiado de Graduação da Escola de Música.
Documentação exigida: Formulário de solicitação preenchido;
·	Cópia do projeto com a especificação da carga de trabalho do aluno (é necessária a comprovação de 1 ano de atividades);
·	Relatório feito pelo próprio aluno com a especificação e análise das atividades desenvolvidas no projeto;
·	Parecer do coordenador do projeto a respeito do trabalho desenvolvido pelo aluno;
Número de créditos: 3 (três) créditos por participação em 1 (um) Projeto de Extensão/Graduação, sendo possível a participação em, no máximo, 2 (dois) projetos ao longo do curso.
OBS. Para Projetos ligados disciplinas do Curso, o relatório do aluno e o parecer do coordenador deverão deixar claro quais atividades foram desenvolvidas além das exigidas pela própria disciplina.
Participação em Eventos
Poderá requerer a obtenção de créditos com esta atividade o aluno que comprovar participação em Congressos, Seminários, Encontros, Simpósios e Festivais ou que obtenha premiação em Concursos.
Documentação exigida: . Formulário de solicitação preenchido;
·	Comprovação das atividades desenvolvidas pelo aluno (apresentação de trabalhos, oficinas ministradas, freqüência a aulas, etc.);
·	Relatório feito pelo próprio aluno com uma análise das atividades desenvolvidas no evento.
Número de créditos:   Máximo de 5 (cinco) créditos ao longo do curso.
·	Participação em Cursos/Seminários/Festivais: Comprovar carga horária de 15 horas = 1 crédito
·	Premiação em Concurso = 1 crédito por premiação (1 extra a critério do Colegiado)- máximo de 2 concursos por ano
·	Apresentação de trabalho em evento = 1 crédito
·	Palestras, workshops ou masterclasses assistidos (com comprovação de presença) - 5 participações = 1 crédito (máximo de 2 por ano)
Vivência profissional
Poderá requerer a obtenção de créditos com esta atividade o aluno que comprovar atuação de caráter profissional relativa à música (participação em concertos, espetáculos, gravações, etc.) 
Documentação exigida: . Formulário de solicitação preenchido;
·	Comprovação por meio de programas, gravações, atestados, etc. das atividades realizadas;
·	Relatório com comentários a respeito da atividade desenvolvida (repertório, local, público, etc.)
Número de créditos: Máximo de 10 (dez) créditos ao longo do curso. 
·	Participação em Concertos - 6 concertos = 1 crédito (limitado a 2 créditos por ano)
·	Gravação = 1 crédito por ano (1 extra a critério do Colegiado)
·	Publicação de artigo em revista = 1 crédito (1 extra a critério do Colegiado)
·	Iniciação à Docência (projetos externos a UFMG) – 30 horas-aula = 1 crédito (limitado a 2 créditos por ano)
·	Outras participações de caráter profissional relativa à música (palestrante, jurado de concurso etc) – 6 participações = 1 crédito (limitado a 2 por ano)- podem ser somadas com os concertos.

Importante: No caso de concertos ou espetáculos, cada 06 (seis) apresentações podem valer 1 (um) crédito. O aluno poderá apresentar a comprovação de no máximo 12 (doze) apresentações por ano. O Colegiado apreciará, ao final do ano acadêmico, apenas as atividades desenvolvidas durante aquele período.

