
Informações gerais: disciplinas LGs 

O prazo para postagem dos comprovantes de atividades se encerra em 1º de 

julho de 2021, logo 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 (incorporando as imagens no arquivo, sem postá-las 

separadamente). O formulário a ser devidamente preenchido e ao qual serão anexadas as 

comprovações se encontra na página do IEL, no endereço seguinte:  

https://www4.iel.unicamp.br/graduacao/arquivos/FormularioAtividadesCientificoCultur

ais.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.  

Cabe ressaltar a necessidade de um print (ou uma foto que tenha um relógio 

aparecendo) mostrando o horário de início e o término daquela atividade para que seja 

possível a confirmação da execução da atividade no período. 

Alunos 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 LG’s distintas. São necessários 12 pontos para cada LG, a 

pontuação de cada atividade está disponível:  

https://www.iel.unicamp.br/arquivos/graduacao/Normas_para_as_disciplinas_LG_2018

.pdf . 

Para os matriculados em LG 028, as atividades que valerão para comprovação de 

horas deverão ser relacionadas ao tema “Direitos Humanos”, logo se o material que o 

aluno for trabalhar não estiver explicitamente relacionado a direitos humanos, será 

necessário explanações acerca do porquê aquela atividade teria relação com o tema 

proposto. Aulas de cursinho, de concurso, sobre direitos humanos como atividade não 

serão contabilizadas. 

Por gentileza, alunos que já tiverem a documentação de comprovação podem 

realizar a postagem desde já, de modo a facilitar a conferência das horas relativas. 

Dúvidas acerca da comprovação das LGs podem ser sanadas no mural da 

disciplina no Google Classroom, onde existe tanto um vídeo quanto um tutorial escrito 

sobre o assunto. 


