
A política institucional de estímulo aos discentes para a realização de atividades acadêmicas 

do CEFET-MG é ampla e diversificada. Os alunos são incentivados a participar de todo tipo de 

atividades acadêmicas no âmbito dos eixos de ensino, pesquisa e extensão. O estímulo é 

oferecido por meio de vários programas internos à Instituição. Além disso, as atividades 

acadêmicas realizadas contam créditos de atividades complementares. Os alunos são 

estimulados também a participarem de programas externos, particularmente os atuais 

programas de cooperação internacional. O CEFET-MG e a Coordenação do Curso de Engenharia 

de Minas incentivam a participação dos alunos em eventos internos e externos, a organização 

de eventos diversos tais como cursos, palestras, seminários, etc. O apoio à participação em 

congressos, feiras e seminários é realizado por meio de bolsas e custeio das passagens. Não 

obstante os alunos participem dos eventos como visitantes, o principal apoio ocorrerá para os 

que estão apresentando trabalhos nos congressos, tanto de Iniciação Científica como 

decorrentes de Trabalhos de Conclusão de Curso. O CEFET-MG apoia a realização de eventos 

organizados pelos alunos e seus órgãos de representação, por meio da concessão dos espaços 

físicos e o apoio com os recursos disponíveis na Instituição. Visando contribuir para a 

efetivação desses eventos, a Instituição estabelece contatos com profissionais e empresas de 

diversas áreas para realização de palestras e cursos. Visitas técnicas a indústrias, empresas e 

demais ambientes relacionados com o curso, tais como expedições ao campo, são organizadas 

pelos professores em parceria com a Coordenação do Curso. Os alunos são transportados em 

veículos da instituição (ônibus, micro-ônibus). O CEFET-MG realiza o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), financiados pela FAPEMIG e CNPq. Os 

projetos são orientados por professores e os resultados obtidos apresentados em Anais e/ou 

Seminários. A apresentação dos resultados ocorre anualmente, no mês de outubro, durante a 

Semana C&T. O CEFET-MG oferece também o programa de Monitoria e atividades em projetos 

de extensão como incentivo. O Curso de Engenharia de Minas dispôs de 16 monitores no ano 

de 2014. Atualmente, os alunos da graduação do CEFET-MG participam de diversos programas 

de intercâmbio e mobilidade internacional. Através de acordos de cooperação firmados com 

instituições estrangeiras o CEFET-MG coloca à disposição de seus alunos opções de intercâmbio 

acadêmico e profissional. O Projeto Pedagógico do Curso estimula o desenvolvimento de 

atividades extraclasse de caráter prático-profissional que, estando devidamente certificadas, 

podem ser utilizadas para integralização curricular conforme a Resolução CEPE 24/08. Outra 

política a estímulos estudantis são as ações voltadas para a permanência do estudante. 

Programas Sociais oferecidos com inscrição prévia (Seleção socioeconômica): a) Programa 

Bolsa Permanência: auxílio financeiro continuado aos estudantes com dificuldades para arcar 

com despesas. b) Programa Bolsa de Complementação Educacional: apoio financeiro 

continuado e complementação de aprendizagem com o cumprimento de 20h 

semanais/projetos ao curso do estudante. c) Restaurante que atende a todos os estudantes, 

em horário de almoço e janta, com o valor de R$ 1,00 por refeição, sendo que em 2014, 16 

estudantes foram isentos deste pagamento. Programas Sociais que independem de inscrição 

prévia: a) Programa Bolsa Emergencial: ajuda financeira aos estudantes em virtude de 

situações transitórios desfavorável. b) Acompanhamento Psicossocial: apoio aos estudantes 

que apresentam dificuldades emocionais e sociais. Atendimento a qualquer época do ano. c) 

Apoio médico e odontológico. 


