FORMULÁRIO PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1 – IDENTIFICAÇÃO: Atividade Complementar

2 - TÍTULO DO PROJETO: CANAL DAS ENGENHARIAS

3 - CURSOS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS:
- INTERNOS: Cursos de Graduação da UNIUBE
- EXTERNOS: Diversos

4- COORDENADOR:
Professor(a) responsável: Dra. Luciene Chagas de Oliveira
Curso: Engenharia da Computação
Telefone e/ou e-mail: luciene.oliveira@uniube.br

5- ÁREA DE CONHECIMENTO/ÁREA TEMÁTICA EM QUE SE DESENVOLVERÁ A PROPOSTA:
Engenharias

6- OBJETIVOS:
O projeto intitulado Canal das Engenharias trata de apresentações de vídeos nas áreas de todas
as Engenharias do Campus Marileusa. O projeto busca incentivar a participação dos alunos dos
cursos de Engenharias da UNIUBE/Campus Marileusa em adquirir novos conhecimentos em
diversos temas.

7- JUSTIFICATIVA:
O projeto é importante para que o aluno possa ampliar seus conhecimentos em diversas áreas das
Engenharias. Neste sentido o Projeto Canal das Engenharias, tem como objetivo enriquecer a
formação

acadêmica

dos

alunos

e

capacitá-los

para

adquirir

novos

conhecimentos

multidisciplinares.
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8- PÚBLICO A QUE SE DESTINA:
- Alunos da UNIUBE.

9- DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

O projeto será realizado em 1 dia na semana, no qual será reproduzido vídeos sobre diversos temas
nas áreas das Engenharias (Ambiental, Civil, Computação, Elétrica, Produção) e também temas
relevantes para sua carreira profissional.
Para cada vídeo assistido, o aluno receberá 3 créditos no PIAC, sendo que no máximo poderá
assistir 5 vídeos por semestre para creditação, totalizando 15 créditos por semestre.
O aluno responsável e os alunos que colaborarem em trazer vídeos para o projeto e este vídeo for
selecionado para ser reproduzido, receberá mais 5 créditos no PIAC.
Os interessados em participar deste projeto deverão entrar em contato com o PIAC, pelo telefone:
34 3292-5617 e e-mails: udi.piac @uniube.br e luciene.oliveira@uniube.br. Os créditos finais só
serão lançados como atividade complementar após a entrega do formulário de inscrição e execução
da apresentação do video, no dia pré-estabelecido pelo professor coordenador do Projeto, de
acordo com o cronograma do PIAC.
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