
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

CHAMADA INTERNA N° 02/2017 – PROPGPEC 
PROGRAMA DE APOIO A EQUIPES DE ROBÓTICA 

 
A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA torna públicos, nos termos da 

presente Chamada, as normas e os procedimentos necessários para a concessão de apoio à realização de 
projetos de Robótica, para alunos a partir do 4º ano do Ensino Fundamental, no ano letivo de 2017. 

 

1. DOS OBJETIVOS 
1.1. Apoiar a participação de equipes de Robótica do Colégio Pedro II em competições e Olimpíadas de 

Robótica internas e externas. 
1.2. Despertar vocações científicas e tecnológicas e incentivar talentos potenciais para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do país. 
 

2. DOS MATERIAIS 
2.1. Serão cedidos dois kits de Robótica, durante o ano letivo de 2017, para cada equipe habilitada. 
2.2. Os kits ficarão sob a responsabilidade do Professor(a)-Orientador(a) e a oficialização da cessão 

temporária será registrada em Termo de Responsabilidade (Cautela), conforme Anexo IV. 
2.3. O uso dos kits persistirá somente durante a vigência do projeto.  
2.4. Ao final do ano letivo de 2017, os kits deverão ser devolvidos em condições de uso à PROPGPEC. 
2.5. Caso o projeto seja descontinuado, por desistência dos alunos ou outro motivo, os kits deverão ser 

imediatamente devolvidos à PROPGPEC. 
 

3. DOS KITS DE ROBÓTICA 
3.1. Os kits terão a seguinte especificação: Lego Robô Mindstorm EV3, modelo 31313 ou 45544. 

 

4. DOS REQUISITOS  
4.1 O professor Proponente deverá: 
a) ser docente efetivo do Colégio Pedro II, em regência de turma de Educação Básica, ou ter projeto 

associado ao NAPNE, possuindo titulação mínima de especialista; 
b) possuir Currículo Lattes (CNPq), apresentando cópia da folha de rosto do mesmo, com data de 

atualização inferior a doze meses; 
c) não apresentar qualquer tipo de pendência em relação à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura. 
4.2. As propostas deverão cumprir os seguintes pré-requisitos: 
a) estar, obrigatoriamente, vinculadas a Departamento(s) Pedagógico(s) ou ao NAPNE; 
b) ter aprovação prévia da(s) Chefia(s) do(s) Departamento(s) ao qual o proponente se vincula ou da 

chefia do NAPNE; 
c) ter a aprovação prévia do Diretor-Geral do Campus no qual acontecerão as atividades de estudos e 

pesquisas da equipe; 
d) prever um único orientador para cada Projeto de Robótica; 
e) ter, no mínimo, quatro alunos regularmente matriculados a partir do 4º ano do Ensino Fundamental. 
4.3. A participação do aluno na equipe de Robótica será oficializada por meio do preenchimento dos Anexos 

II e III desta Chamada. 
4.4. O não atendimento aos pré-requisitos, bem como a incorreção das informações prestadas excluirão as 

propostas desta Chamada. 



4.5. Cada proposta deverá contemplar:  
a) Justificativa; 
b) Objetivos; 
c) Resultados esperados; 
d) Plano de Trabalho; 
e) Cronograma. 

 

5. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS  
5.1. As propostas deverão ser entregues, exclusivamente, no Protocolo da Reitoria, no período definido no 

Cronograma, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h. 
5.2. No ato da submissão da proposta deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) Apresentação do Projeto, conforme modelo constante no Anexo I; 
b) Cópia da folha de rosto do Currículo Lattes do professor proponente, com data de atualização inferior a 

doze meses. 
5.3. Não serão aceitas, em hipótese alguma, propostas apresentadas em formatos diferentes daqueles 

definidos no Anexo I. 
5.4. Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo proponente, respeitando-se o prazo limite 

para submissão, esta será considerada substituta da anterior. 
5.5. É de responsabilidade do proponente o acompanhamento do cronograma dessa chamada, desde a 

inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

 

6. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. As propostas serão analisadas por uma Banca nomeada exclusivamente para este fim.  
6.2. As propostas que não atenderem aos requisitos indicados nesta Chamada serão desclassificadas.  
6.3. Os projetos serão analisados de acordo com os seguintes itens: 
a) justificativa para a realização do projeto  – 0 a 10 pontos; 
b) coerência da proposta com a série - 0 a 10 pontos;  
c) clareza de objetivos e metodologia – 0 a 10 pontos;  
d) viabilidade administrativa e operacional – 0 a 10 pontos;  
e) adequação da infraestrutura e acessibilidade – 0 a 10 pontos;  
f) aplicações interdisciplinares – 0 a 10 pontos. 
6.4. No caso de empate serão selecionados os projetos que atenderem o maior número de alunos. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
7.1. Os resultados desta Chamada serão divulgados na página do Colégio Pedro II, no endereço 

www.cp2.g12.br, de acordo com o Cronograma desta Chamada. 
7.2. Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, com a 

entrega do formulário constante do Anexo VI, devidamente preenchido, no Protocolo Geral da Reitoria, 
no horário de funcionamento desse setor.  

 
8. DAS OBRIGAÇÕES 
8.1. Caberá ao docente responsável pelo projeto:  
a) garantir a efetiva realização das atividades, com a carga horária máxima semanal de 8 (oito) horas; 
b) apresentar mensalmente à Diretoria de Pesquisa o formulário de frequência dos alunos, até o 5º dia útil 

do mês subsequente ao das atividades, conforme o Anexo VIII; 
c) recolher autorizações dos responsáveis legais dos alunos para participação em eventos e competições; 
d) comunicar à Diretoria de Pesquisa sobre os eventos dos quais a equipe for participar; 
e) apresentar à Diretoria de Pesquisa o Relatório Final das atividades realizadas até o dia 15 de dezembro, 

conforme Anexo V. 
8.2. A cessão dos kits será mantida observando-se os seguintes requisitos:  
a) manutenção de um número mínimo de quatro alunos na equipe; 
b) frequência regular dos alunos às atividades, com índice igual ou superior a 75%; 
c) participação da equipe nas atividades preparatórias, comparecendo pontualmente nos horários e locais 

estabelecidos; 



d) comparecimento da equipe aos eventos sempre que for convocado, salvo os casos em que apresentar 
justificativa ao docente; 

e) representação adequada do Colégio Pedro II nos eventos e competições externas ou internas, 
respeitando a disciplina e a ética científica; 

f) concessão ao Colégio Pedro II do direito de uso de sons e imagens para fim de confecção de material e 
campanhas institucionais. 

8.3. O não cumprimento das exigências previstas nesta Chamada implicará no desligamento do projeto.  
8.4. A qualquer momento o professor orientador poderá solicitar o desligamento de alunos que não 

desempenharem adequadamente suas atividades no Programa, utilizando o Anexo VII.  
8.5. O aluno poderá solicitar, a qualquer momento, a interrupção de sua participação no Projeto, mediante 

solicitação ao professor orientador e preenchimento do Anexo VII.  
 
9. DO RELATÓRIO FINAL 
9.1. No relatório final do projeto, deverão constar, com detalhamento, todas as atividades desenvolvidas no 

mesmo, inclusive os resultados obtidos nas competições e o trabalho a ser apresentado na IV Jornada 
de Iniciação Científica do Colégio Pedro II, que deverá ser encaminhado à Diretoria de Pesquisa até o 
dia 15 de dezembro de 2017, conforme modelo disponível no Anexo V. 

9.2. A Jornada de Iniciação Científica é um evento organizado pela Diretoria de Pesquisa que ocorre no dia 
da aula inaugural, onde os alunos, acompanhados de seus orientadores, deverão apresentar o 
resultado das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2017.  

9.3. O não envio do relatório final e dos formulários de frequência constituirá situação de inadimplência e 
impedirá a participação do proponente em outros programas de Iniciação Científica do Colégio Pedro II. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Lançamento da Chamada  25/04/2017 

Submissão de propostas  26/04 a 18/05/2017 

Análise das propostas  19/05 a 25/05/2017 

Divulgação das propostas aprovadas  26/05/2017 

Interposição de recursos para as propostas não habilitadas 29/06/2017 

Divulgação do resultado dos recursos  31/06/2017 

Divulgação do resultado final 31/06/2017 

Entrega dos Kits nos campi 01/06 e 02/06/2017 

Período de execução dos projetos 05/06 a 05/12/2017 

Entrega do Relatório Final 06/12 a 15/12/2017 

 

11. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA 
11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos da presente Chamada até o segundo dia útil anterior ao 

prazo final estabelecido para recebimento das inscrições. Não terão efeito de recurso as impugnações 
feitas por aqueles que em tendo aceitado sem objeção, venham apontar, posteriormente ao 
julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

 
12. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
12.1. A qualquer tempo a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, por motivo de interesse 

público ou por ilegalidade no todo ou em parte, sem que isso implique o direito de indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  
13.1. A submissão de propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada, das 

quais o proponente (professor orientador) não poderá alegar desconhecimento. 
13.2. O relatório final deverá ser entregue dentro do prazo definido no cronograma, pessoalmente na sala da 

Diretoria de Pesquisa ou pelo e-mail pesquisa@cp2.g12.br. 

mailto:pesquisa@cp2.g12.br


13.3. No caso de envio de relatório final por e-mail, o(a) professor(a) orientador(a) deverá entregar os 
originais, posteriormente, na sala da Diretoria de Pesquisa, em até quinze dias. 

13.4. A qualquer tempo, esta Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, por motivo de 
interesse público, sem que isso implique direito a indenização de qualquer natureza. 

13.5. As informações fornecidas nos anexos e o seu correto preenchimento são de responsabilidade do 
proponente (professor orientador). 

13.6. Caberá ao Reitor resolver os casos omissos e as situações não previstas, ouvida a Pró-Reitora de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.  

13.7. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pesquisa presencialmente ou pelo telefone 
3891-0041 ou pelo e-mail pesquisa@cp2.g12.br. 

 
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2017. 

 
MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

  

mailto:pesquisa@cp2.g12.br


 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
(Chamada Interna n° 02/2017 – PROPGPEC - Programa de Apoio a Equipes de Robótica) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A)-ORIENTADOR(A) 

Nome 
 

SIAPE 
 

Ingresso no CPII 
 

Departamento 
 

Campus 
 

Telefone Fixo 
 

Celular 
 

E-mail 
 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

2.1. Nome  

 
 

2.2. Área de Conhecimento 2.3. Departamentos Envolvidos 

  
 

2.4. Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Resultados Esperados 

 

 

 

 

 

2.7. Infraestrutura Necessária (locais de desenvolvimento das atividades, instalações diversas, itens de acessibilidade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.8 Alunos Integrantes 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno: 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

 

3. PLANO DE TRABALHO 

3.1 Horários de Atividades (Preencha com a letra A os horários das aulas regulares e com a letra I os horários 
destinados às atividades de orientação para as Equipes de Robótica) 

Tempo de Aula 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Sábado 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

 



3.2 Fase de Treinamento 

 

 
 

3.3 Fase de Desenvolvimento do Projeto 

 

 

3.4 Resultados Esperados 

 

 



4. ANUÊNCIAS 

4.1. Chefe(s) de Departamento(s)  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2. Diretor Geral do Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ...... de .................................... de 2017 

 

 
Assinatura do Docente Responsável 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO II  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO ALUNO  
(Chamada Interna n° 02/2017 – PROPGPEC - Programa de Apoio a Equipes de Robótica) 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome  

Matrícula  Data de Nascimento  Sexo  

Campus  Série  Turma  

Telefone Fixo  Celular  

E-mail  

Responsáveis 

Nome CPF Telefone Fixo Celular 

    

    
 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE 

Nome do Projeto  

Dias da Semana  Horário  

Local de Execução das Atividades  

Professor Responsável  

SIAPE  Campus  

E-mail  

 

3. TERMOS DE COMPROMISSO DO ALUNO 
                

Declaro que disponho do tempo necessário para a execução das atividades previstas no Plano de 

Trabalho e asseguro que as informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

 

Rio de Janeiro, _____de ___________de 2017. 
 

 

       _______________________________________ _______________________________________ 

Assinatura do Responsável                   Assinatura do Aluno 



4. TERMO DE CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Eu, ....................................................................................................................................................., 

CPF nº ....................................................... na qualidade de responsável legal, autorizo a participação do aluno 

(a) ............................................................................................................................, e confirmo a veracidade das 

informações por ele(a) prestadas e declaro que estou ciente das regras da Chamada Interna 02/2017–

PROPGPEC. 

 

Rio de Janeiro, _____de ______________de 2017 

 

_______________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO III 

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
(Chamada Interna n° 02/2017 – PROPGPEC - Programa de Apoio a Equipes de Robótica) 

 
 

Eu, ....................................................................................................................................................................................................................., 

Cédula de Identidade nº ..................................................................................., CPF nº ..........................................................., residente à 

Av./Rua ................................................................................................................................................................................................................................,  

Município de .................................................................................................................,  AUTORIZO o uso da imagem do(a)  aluno(a)  

............................................................................................................................................................................................................................................... 

em campanhas institucionais referentes a Chamada Interna 02/2017 - Programa de Apoio a Equipes de 

Robótica.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: outdoor;  busdoor e folhetos em 

geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em geral; 

homepage; cartazes; back-light; e mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, cinema, programa para rádio, 

entre outros).  

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente 

autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

 

_______________, dia _____ de ______________ de 2017. 

 

 

 

 

Assinatura do Aluno(a)  Assinatura do Responsável 
 

  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO (CAUTELA) 
(Chamada Interna n° 02/2017 – PROPGPEC - Programa de Apoio a Equipes de Robótica) 

 

Responsável:  

Matrícula SIAPE:  

Departamento: 

Equipamento: _______________ - Série: _____________ 

Marca: ____________, modelo: ____________________  

Acompanhado de: _______________________________ 

 

 Declaro para os devidos fins que recebi da Pró-Reitoria De Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão E 
Cultura os Kits de Robótica acima descritos para uso no projeto 
______________________________________________________ relativo à Chamada Interna 02/2017 - 
Programa de Apoio a Projetos de Robótica. 
 Declaro ainda que o bem acima especificado ficará sob a minha guarda e responsabilidade, 
comprometendo-me a zelar pelo mesmo e a devolvê-lo quando solicitado pela Diretoria Pesquisa da 
PROPGPEC. 
 Em caso de perda ou dano por mau uso o Colégio deverá ser ressarcido por meio da entrega de 
um aparelho igual ao recebido ou pelo recolhimento de seu valor de mercado.  

 
Rio de Janeiro, __/__/2017. 

 
 

__________________________________ 
(ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE) 

 

 

DEVOLUÇÃO 

             Declaro para os devidos fins que o bem acima especificado foi devolvido em perfeitas 
condições de utilização. 
 

Rio de Janeiro, __/__/2017. 

 
__________________________________ 

(ASSINATURA E CARIMBO DO RECEPTOR) 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO V 

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES 
(Chamada Interna n° 02/2017 – PROPGPEC - Programa de Apoio a Equipes de Robótica) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A)-ORIENTADOR(A) E DO PROJETO 

Nome 
 

SIAPE 
 

Ingresso no CPII 
 

Departamento 
 

Campus 
 

Telefone Fixo 
 

Celular 
 

E-mail 
 

Título do Projeto 
 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS(AS) ALUNOS(AS) 

Aluno(a): 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno(a): 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno(a): 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno(a): 

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno(a):     

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno(a):     

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno(a):     

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

Aluno(a):     

Matrícula: Série: Turma: Campus: Turno: 

 



3. RESULTADOS 

3.1 Produções acadêmicas vinculadas ao projeto (artigos, participação em eventos, apresentação de 

pôster/comunicação oral, dentre outros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Resultados obtidos pelos alunos(as) na participação em competições de Robótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SUGESTÕES PARA A PRÓXIMA CHAMADA INTERNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, _______ de _____________________ de 2017. 

 

 

 

Assinatura do Professor Proponente 

 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO VI 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

(Chamada Interna n° 02/2017 – PROPGPEC - Programa de Apoio a Equipes de Robótica) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A)-ORIENTADOR(A) 

Nome  SIAPE  

Título do Projeto  

Departamento  Campus  

Telefone Fixo  Celular  

E-mail  

 

À Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, encaminho para V.Sa. o 
RECURSO à Chamada Interna nº 02/2017, conforme dados e justificativas abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: O professor deverá indicar claramente os critérios que pretende ter recontagem de pontos, bem como os fundamentos 

que ensejam eventual alteração da pontuação. Não serão aceitos inclusão de novos campi ou de outros Departamentos inicialmente 

não previstos no projeto submetido, mesmo que estejam cadastrados no grupo. 

 

 

Rio de Janeiro____/____/____                                     ________________________________________________ 
  Assinatura do Proponente 

 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO VII 
FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE DESLIGAMENTO 

(Chamada Interna n° 02/2017 – PROPGPEC - Programa de Apoio a Equipes de Robótica) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A)-ORIENTADOR(A) 

Nome  SIAPE  

Título do Projeto  

Departamento  Campus  

Telefone Fixo  Celular  

E-mail  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO(A) 

Nome  Matrícula  

Campus  Série  Turma  

 

À Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II encaminho para V.Sa. o 
PEDIDO DE DESLIGAMENTO do aluno acima, vinculado à Chamada Interna nº 02/2017, conforme dados e 
justificativas abaixo: 
 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de ____________________ de 2017. 

 
 
 

Assinatura do Aluno  Assinatura do Responsável 
 
 
 

  Assinatura do Professor 
 

  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO VIII 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA MENSAL 
(Chamada Interna n° 02/2017 – PROPGPEC - Programa de Apoio a Equipes de Robótica) 

 
Projeto: _________________________________________________________________________________ 
 
Professor: _______________________________________________________________________________ 
 
Mês de Referência: _____________/2017 
 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

(colocar essa página em formato paisagem e a descrição das atividades...deve ir no verso) 

 

Datas das atividades Descrição das Atividades 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Assinatura do(a) professor(a): __________________________________________________________ 

Nome dos alunos Data das Atividades 
Total de 

faltas 

          

          

          

          

          

          

          

          

          


