Universidade Estadual de Campinas Instituto de
Estudos da Linguagem

Prezados alunos de graduação,
No período de 21 a 25 de outubro, será realizada a Semana Acadêmica, com a
programação dos três principais eventos institucionais do IEL: o SETA (Seminário de
Teses em Andamento), a SELLL (Semana de Estudos Literários, Letras e Linguística) e o
SePeG (Seminário de Pesquisas da Graduação).
Durante essa semana, as aulas em formato tradicional, sejam elas da graduação ou pós,
serão substituídas pelas atividades dos eventos listados acima, que terão valor igualmente
avaliativo e para as quais haverá controle de frequência. O objetivo de tal substituição é
estimular a interação acadêmica e, consequentemente, o estabelecimento de laços de
trabalho entre os alunos da graduação e da pós-graduação, bem como desenvolver uma
cultura efetiva de participação acadêmica no instituto.
A fim de sistematizar a Semana Acadêmica como um período letivo, a direção do Instituto
de Estudos da Linguagem, em consonância com as decisões tomadas pelas comissões
organizadoras dos três eventos institucionais listados acima e também do corpo docente
reunido na 208ª reunião de congregação, apresenta, abaixo, a lista de atividades dos
eventos que contarão como frequência e nas quais os alunos de graduação do instituto ou de
outros institutos e faculdades que desenvolvam parcerias com o IEL devem participar,
caso queiram obter presença nos dias letivos da semana.

Controle de participação dos alunos de graduação nos eventos institucionais

1. Para a obtenção de presença nos dias do evento, todos os alunos do instituto
devem, primeiramente, se inscrever nos eventos institucionais, até a data máxima
de 18/10/2018. Os links para os formulários de inscrição seguem abaixo:
a. Para o Seminário de Teses em Andamento (SETA):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddWyedbHpAUNUa4wacXKtBrqf6A90WgoaS6V8GHZcOAFx2Q/viewform?c=0&w=1

b. Para a Semana de Estudos Literários, Letras e Linguística (SELLL) e o
Seminário de Pesquisas da Graduação (SePeG):
https://docs.google.com/forms/d/1bXpq5ZYxj2g6ozU3hwudHWPIQHYaAPO_
yrzwbtU_bXQ/edit
Ainda que a inscrição desses dois eventos seja feita de maneira conjunta,
cada evento emitirá seu certificado de maneira independente, conforme as
condições abaixo.

As inscrições nos três eventos são gratuitas para os alunos de graduação do instituto e/ou
institutos e faculdades que desenvolvam parcerias com o IEL. Os certificados de
participação, que serão os únicos comprovantes de presença dos alunos nos eventos, só
serão gerados mediante a inscrição dos alunos (por meio dos links acima) e sua efetiva
participação nas atividades obrigatórias de cada evento, apresentadas a seguir.
2. Após se inscreverem nos eventos, os alunos devem participar, no mínimo, da
seguinte quantidade de atividades ou horas-atividade nos eventos para obter 3LGs
e/ou o certificado do evento:
a. Para o Seminário de Teses em Andamento (SETA):
 o aluno terá que ter carga horária comprovada de pelo menos 4 horas
(que seria o equivalente a duas atividades). A carga horária será
computada conforme a participação de cada aluno nas atividades (por
exemplo, se participou de uma atividade de duas horas, terá carga
horária de duas horas computada no certificado).
b. Para a Semana de Estudos Literários, Letras e Linguística (SELLL):
 alunos do período diurno: 2 (duas) atividades da SELLL 2019.
 alunos do período noturno: de 1 (uma) das atividades da SELLL 2019.


c. Para o Seminário de Pesquisas da Graduação (SePeG):
 6 (seis) apresentações de trabalho do SePeG, que podem estar
distribuídas em uma ou mais mesas.
Em cada uma das atividades recomendadas acima circulará uma lista de presença para os
alunos de graduação. Os alunos devem assinar essa lista, pois a emissão dos certificados
de cada evento estará condicionada à presença/ausência dos nomes dos alunos nestas listas
e também à sua efetiva inscrição nos eventos.
Não há inscrição para futuros ouvintes. 

Em síntese, o recebimento dos certificados de participação em cada evento estará
condicionado, portanto, a duas etapas:
1ª etapa: os alunos devem realizar suas inscrições em cada um dos eventos (uma
inscrição para o SETA e uma para a SELLL e o SePeG); e
2ª etapa: os alunos devem participar, pelo menos, das atividades sugeridas acima,
assinando a lista de presença de cada uma delas.

Por fim, a atribuição de frequência para os dias letivos será feita mediante apresentação
dos certificados para os professores das matérias em que o aluno está matriculado,
conforme demanda dos próprios.

Atribuição das LGs
A Semana Acadêmica totaliza 9 (nove)¹ LGs, ou seja, 3 (três) LGs para cada evento. As
LGs serão contabilizadas, portanto, mediante a inscrição e participação nas atividades
supracitadas e na consecutiva apresentação dos certificados.
Para conhecer os eventos
Para conhecer a programação dos eventos acadêmicos, as mesas de discussão e as demais
atividades a serem realizadas durante a semana, seguem, abaixo, os endereços eletrônicos
de cada um deles.
Para o Seminário de Teses em Andamento (SETA):
http://www2.iel.unicamp.br/seta/
Para a Semana de Estudos Literários, Letras e Linguística (SELLL):
http://www2.iel.unicamp.br/selll/
Para o Seminário de Pesquisas da Graduação (SePeG):
https://www.iel.unicamp.br/br/content/sepeg-seminario-de-pesquisas-da-graduacao
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Os alunos que atuarem como monitores dos eventos receberão LGs à parte, desde que apresentem os
respectivos certificados de monitoria.

