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EDITAL NO 04/2019, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019 

PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS/CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS  
 

Relação dos alunos aptos a participar do processo de reconhecimento de competências/ conhecimentos 

adquiridos: 

 

1.0  Pontuação do discente referente a cada disciplina: 

 

 

ALUNO DISCIPLINA  

Edvan Barbosa de Lima Junior  Computação Aplicada ao Design I 

A Exames de proficiência, histórico escolar, todos com excelente desempenho, 

com valor de 5 pontos por documento. 

10 pontos  

B Certificados de conclusão de cursos relacionados à matéria, diplomas de 

cursos técnicos ou superiores, certificados de cursos extracurriculares, 

certificados de participação em treinamentos ou cursos de qualificação em 

consonância com a ementa da disciplina, com valor de 10 pontos por curso. 

10 pontos  

C Experiência profissional (declarações de empresas, descritivos de função, 

contratos de trabalho, anotações de responsabilidade técnica) em 

consonância com a ementa da disciplina, com valor de 10 pontos por 

semestre. 

40 pontos  

D Projeto profissional desenvolvido na área da disciplina, com valor de 10 

pontos por projeto. 

50 pontos  

 

 

 

ALUNO DISCIPLINA  

Edvan Barbosa de Lima Junior  Computação Aplicada ao Design II 

A Exames de proficiência, histórico escolar, todos com excelente desempenho, 

com valor de 5 pontos por documento. 

10 pontos  

B Certificados de conclusão de cursos relacionados à matéria, diplomas de 

cursos técnicos ou superiores, certificados de cursos extracurriculares, 

certificados de participação em treinamentos ou cursos de qualificação em 

consonância com a ementa da disciplina, com valor de 10 pontos por curso. 

10 pontos  

C Experiência profissional (declarações de empresas, descritivos de função, 

contratos de trabalho, anotações de responsabilidade técnica) em 

consonância com a ementa da disciplina, com valor de 10 pontos por 

semestre. 

40 pontos  

D Projeto profissional desenvolvido na área da disciplina, com valor de 10 

pontos por projeto. 

50 pontos  

 


