
Informações gerais: disciplinas LGs 

O prazo para postagem dos comprovantes de atividades foi prorrogado até o dia 20 de junho  de 2022. 

Sendo assim, os alunos que entregarem a documentação em data posterior a essa estarão automaticamente 
reprovados na disciplina. A postagem deverá ser feita em um único arquivo PDF (a incorporar o formulário e os 
comprovantes todos num único documento). O formulário a ser devidamente preenchido e ao qual serão 
anexadas ascomprovações se encontra na página do IEL, no endereço seguinte: 

 

https://www.iel.unicamp.br/arquivos/graduacao/FormularioAtividadesCientificoCulturais2022.pdf 
 

 

Para agregar todos os arquivos num único arquivo PDF, basta anexar todos no endereço seguinte  
https://www.ilovepdf.com/merge_pdf  ,  realizando,  logo  após,  o  download  do arquivo gerado, resultado da 
aglutinação dos documentos. Terminado esse processo, é necessário o upload do arquivo no Google Classroom 
da disciplina, na aba “Atividades”, em local designado para tal. 

É necessário digitalizar os eventuais comprovantes em papel, uma vez que a coordenadoria não 
receberá documentos físicos. 

A ementa de LG-028 prevê um conjunto de atividades obrigatoriamente vinculadas à promoção 

dos direitos humanos e da diversidade. As LGs anteriores (21, 22, 23, etc.) não previam o cumprimento 
desse tipo de atividade. No caso dos alunos de catálogo anterior ao de 2019, se matriculados em mais de 
uma LG, deverão apresentar diferentes comprovantes do cumprimento das horas para cada matéria, pois não 
será aceito o mesmo documento para LGs distintas. São necessários 12 pontos quer para LG-208 quer para as LGs 
anteriores. A pontuação de cada atividade está disponível nas páginas a seguir (favor, acessar a página estando 
necessariamente logado/a na conta da DAC): 

 
 

Normas para a disciplina LG028: 

https://www.iel.unicamp.br/arquivos/graduacao/Normas_para_LG028_2022.pdf 
 

 

Normas para as disciplinas de LG-021, 22, etc.: 

https://www.iel.unicamp.br/arquivos/graduacao/Normas_para_as_disciplinas_LG021_a_027_2022.pdf 

 

Para os matriculados em LG 028, as atividades que valerão para comprovação de horas deverão estar 
vinculadas ao tema “Diversidade & Direitos Humanos”; logo, se o material que o aluno apresentar como 
comprovação não justificar de maneira explícita a vinculação a atividades de promoção dos direitos 
humanos e/ou diversidade, não será contabilizado como válido. As LGs anteriores (LG021, 022, 023, ..., 
027) não têm essa vinculação estrita com a temática, ficando o aluno “livre” para desenvolver as atividades em 
conformidade com as normas cujo link está indicado acima. 

Pede-se que os alunos que já tiverem a documentação de comprovação pronta já realizem a postagem 
desde já, facilitando, assim, a conferência das horas pela equipe da coordenadoria. 

Dúvidas acerca da comprovação das LGs podem ser sanadas via consulta ao mural da disciplina no 
Google Classroom, onde há tanto um vídeo quanto um tutorial escrito sobre o assunto. 
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