
Dúvidas Frequentes – Certificados de Estudos em Linguística 

 

As normas para obtenção dos certificados estão disponíveis neste link. 

 

● Eu preciso ser alun@ do curso de Linguística do IEL/UNICAMP para obter 

um dos certificados?  

Não é necessário ser alun@ regular do curso de Linguística para obter os certificados! 

Você pode ser alun@ do curso de Letras, de Fonoaudiologia, de Filosofia, de Midialogia, 

de Educação Física, de Engenharia... ou mesmo não ser alun@ regular da UNICAMP. 

Aquel@s que não estão fazendo um curso de graduação na UNICAMP podem se 

matricular nas disciplinas como alunos especiais.  

Para mais informações sobre matrícula como aluno especial, clique aqui (site do IEL) e 

aqui (site da DAC). 

 

● Eu preciso cursar todas as disciplinas antes de me formar? 

O único requerimento quanto ao tempo de integralização para obtenção dos certificados 

é de que a matrícula na primeira e na última disciplina para determinado certificado seja 

feita dentro de um intervalo de seis anos. Caso você venha a se formar nesse meio tempo, 

é possível cursar as disciplinas faltantes como alun@ especial.  

 

● Eu posso obter mais de um certificado?  

Claro! Basta ter cumprido todos os requisitos para obter o(s) certificado(s) e entrar com 

o pedido na DAC. Você pode pleitear diferentes certificados em diferentes momentos, 

contanto que cumpra os requisitos de cada um e se atente ao prazo de seis anos entre a 

matrícula na primeira e na última disciplina de um mesmo certificado. 

 

● Qual é a vantagem de obter um certificado de estudos? 

Os certificados de estudos criam perfis laborais voltados a certas áreas do mercado de 

trabalho. Sendo uma certificação adicional, os certificados contribuem para seu CV. Além 

disso, o conjunto de disciplinas a ser cursadas para cada certificado podem norteá-l@ na 

escolha de disciplinas eletivas, criando uma trajetória acadêmica mais coerente e 

permitindo maior aprofundamento em determinados tópicos e assuntos.  

 

● Cumpri todas as disciplinas necessárias para obter um certificado. Como eu 

faço para pleiteá-lo? 

Entre com o pedido na DAC, por meio do formulário de Solicitações Diversas.  

 

*** 

Outras dúvidas? Fique à vontade para entrar em contato com as coordenadoras de 

Linguística: Patricia Prata (pprata@iel.unicamp.br) e Livia Oushiro 

(oushiro@iel.unicamp.br)! 

https://www.iel.unicamp.br/arquivos/graduacao/DL_Normas_Certificados_ALTERADO_EM_19_06_2017.pdf
https://www.iel.unicamp.br/br/content/estudante-especial-4
https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-unicamp/estudante-especial

