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NORMAS PARA ATIVIDADES CIENTÍFICO-CULTURAIS 2017 
CURSO DE LETRAS (INTEGRAL E NOTURNO) 

 
 

De acordo com a legislação federal, parte da carga horária dos cursos de Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, deverá ser composta por, pelo menos, “200 (duzentas) horas para 

outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais”. (CNE/CP 2002) 

 
As atividades acadêmico-científico-culturais dos cursos de Licenciatura em Letras do 

IEL foram distribuídas em 7 (sete) disciplinas que devem ser cumpridas ao longo do curso, 

preferencialmente do 1º ao 7º semestre. 

 

 
Sigla e nome de disciplina 

Semestre 

(cursos 7 e 57) 

LG021 – Atividades Científico-Culturais I 1º 

LG022 – Atividades Científico-Culturais II 2º 

LG023 – Atividades Científico-Culturais III 3º 

LG024 – Atividades Científico-Culturais IV 4º 

LG025 – Atividades Científico-Culturais V 5º 

LG026 – Atividades Científico-Culturais VI 6º 

LG027 – Atividades Científico-Culturais VII 7º 

 

As  disciplinas  relativas  às  atividades  acadêmico-científico-culturais  só  podem  ser 

cursadas no IEL. Não serão validadas disciplinas de perfil semelhante oferecidas por  

outros institutos ou faculdades da Unicamp ou por outras universidades. 

Para aprovação em cada uma das disciplinas das siglas LG, é necessário cumprir um 

total referente a, pelo menos, 12 pontos, conforme tabelas de pontuação de atividades.  

As atividades devem ser relacionadas em formulários específicos para essa finalidade 

(disponível no site do IEL) e entregues nas datas indicadas a cada semestre, juntamente 

com os documentos de comprovação, quando necessários. 

 

 
ATENÇÃO: uma mesma atividade NÃO pode ser contabilizada para carga horária de 
Estágio   Supervisionado   obrigatório   e   como   Atividade   Científico-Cultural   no   mesmo 
semestre letivo. 
Atividades curriculares NÃO são consideradas Atividades Científico-Culturais. 



A) ATIVIDADES SEMESTRAIS REGULARES 
Tipo Descrição Pontos Limites Comprovação 

 
Pesquisa de 

Iniciação 

Científica 

Pesquisa de Iniciação Científica, 

com ou sem bolsa, em curso no 

semestre em que estiver 

cursando a disciplina (deve já 

ter iniciado na data de entrega 

do formulário e comprovantes) 

 

 
12 

Cada estudante pode 

solicitar por, no 

máximo, 2 (dois) 

semestres a validação 

deste tipo de 

atividade 

carta assinada pelo(a) orientador(a) 

 
 

PIBID 

Participação no PIBID, em curso 

no semestre em que estiver 

cursando a disciplina (a 

vinculação ao programa deve já 

ter iniciado na data de entrega 

do formulário e comprovantes) 

 
 

12 

Cada estudante pode 

solicitar por, no 

máximo, 2 (dois) 

semestres a validação 

deste tipo de 

atividade 

carta assinada pelo(a) coordenador 

(a) do PIBID 

 
Grupo de 

pesquisa 

Participação como pesquisador 

em grupo, núcleo ou centro de 

pesquisa da Unicamp, em curso 

no semestre em que estiver 

cursando a disciplina. 

 
 

12 

Cada estudante pode 

solicitar por, no 

máximo, 2 (dois) 

semestres a validação 

deste tipo de 

atividade 

carta assinada pelo(a) 

coordenador(a) do grupo, núcleo ou 

centro 

Estágio não- 

remunerado 

em área 

científica ou 

cultural 

Atuação como estagiário sem 

remuneração, excetuando-se 

os Estágios Supervisionados 

obrigatórios do curso, durante 

o período em que estiver 

cursando a disciplina. 

 

 
12 

Cada estudante pode 

solicitar por, no 

máximo, 2 (dois) 

semestres a validação 

deste tipo de 

atividade 

atestado da instituição onde o 

estágio é realizado 

 
PAD 

Atuação como PAD em 

disciplinas na UNICAMP, 

remunerado ou voluntário, 

durante o período em que 

estiver cursando a disciplina. 

 
 
 

12 

Cada estudante pode 

solicitar por, no 

máximo, 1 (um) 

semestre a validação 

deste tipo de 

atividade 

Disciplina do IEL: não precisa de 

comprovação, apenas a indicação da 

sigla, nome da disciplina e do(a) 

docente responsável no formulário 

de LGs. 

Disciplina externa ao IEL: carta ou 

atestado da unidade da Unicamp 

onde a disciplina é oferecida ou carta 

do (a) docente responsável. 

Trabalho 

voluntário 

Participação regular em 

atividades voluntárias (mínimo 

de 2 (duas) horas semanais , 

em média, ao longo de 15 

semanas. (Mínimo de 30 horas 

de atividade no semestre) 

 

 
12 

Cada estudante pode 

solicitar por, no 

máximo, 2 (dois) 

semestres a validação 

deste tipo de 

atividade 

 
Carta ou atestado da entidade 

promotora da atividade 

 
 

Sites de 

internet 

Manutenção de blogs, canais 

de videos, sites, aplicativos de 

internet de perfil cultural ou 

científico. 

É necessário que o site esteja 

em atividade com atualizações 

comprovadas. 

 
 

12 

Cada estudante pode 

solicitar por, no 

máximo, 2 (dois) 

semestres a validação 

deste tipo de 

atividade. 

Entrega do formulário de LGs com a 

indicação do endereço de acesso e 

um pequeno relatório anexado 

descrevendo as atividades de 

atualização realizadas no semestre. 

 

B) ATIVIDADES AVULSAS 
ATIVIDADE COMPROVAÇÃO PONTOS 

 
Atividades Acadêmico-Científicas 

1) Participação como ouvinte em palestras acadêmicas, defesas 

de dissertação ou teses 

cópia do certificado ou 

declaração de presença 

01 

2) Apresentação de trabalho (comunicação oral ou pôster) em 

evento científico (congresso, seminários ou jornadas) 

cópia do certificado do evento 06 

3) Atuação na organização de eventos científicos (inclusive 

monitoria) 

cópia do certificado de 

participação como organizador 

03 



4) Participação como ouvinte em evento científico (congressos, 

seminários ou jornadas) da área 

cópia do certificado do evento 02 

5) Publicação de artigo ou resenha em revista acadêmica da 

área 

referência completa do artigo 

publicado e indicação do link da 

publicação (se a publicação for só 

impressa, anexar uma cópia do 

artigo na versão publicada) 

 
 
 

08 

6) Atuação em revista acadêmica (editor, assistente, revisor, 

tradutor), por número/volume 

carta do editor da revista 03 

7) Organização ou participação em grupos de estudos no IEL, 

não vinculados a núcleos ou centros de pesquisa, com 

encontros regulares (no mínimo, uma vez por mês  durante 

todo o semestre letivo em curso) 

indicação no formulário de LGs  

do nome/tema do grupo; datas, 

horários e local (sala) dos 

encontros. 

*Um organizador do grupo deve 

entregar para a coordenação do 

curso as listas de presença dos 

encontros, com uma ata das 

atividades. 

 
 
 
 

04 

 

Atividades Comunitárias e de Extensão 

8) Participação em cursos de Extensão 

*Máximo de pontos atribuídos a este tipo de atividade: 06 

** Não serão aceitos cursos de línguas estrangeiras. 

cópia do certificado 01 

(para cada 

2h) 

(máx. 08 

pontos) 

9) Monitoria na UPA apenas indicação no formulário 

de LGs, não precisa de 

comprovante 

03 

10) Representação discente no âmbito do IEL ou da UNICAMP Declaração do órgão em que o 

aluno exerce representação. 

 
 

03 

11)  Participação avulsa em atividades voluntárias carta ou cópia de certificado 01 

(para cada 

2h) 

 

Atividades Culturais 
12) Visitas a museu Ticket de ingresso original 03 

13) Peça de teatro, espetáculo de dança, show ou concerto 

musical, exposições 

Ticket de ingresso original 01 

14) Atividades culturais do IEL Declaração 02 

15) Publicação de obra literária ou artística Cópia da capa e página de rosto 

ou ficha catalográfica e sumário 

(este, no caso de obra coletiva) 

04 

16) Participação na organização de eventos culturais no IEL 

(apresentação musical ou teatral, sarau, mostra de cinema, 

exposição) 

Relatório com descrição do 

evento e dos trabalhos realizados 

pelo(a) aluno(a). Informar data, 

local e demais dados pertinentes. 

04 

17) Participação na organização de eventos culturais externos 

ao IEL (apresentação musical ou teatral, sarau, mostra de 

cinema, exposição 

carta ou atestado da organização 

do evento 

03 

 


