
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
CAMPUS BAGÉ 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 
 

Critérios para aproveitamento de carga horária e documentação exigida 
 

ATIVIDADES DE ENSINO  

Categoria  Discriminação  Carga Horária 

Registrada  

Documentação  

Disciplinas do ensino 

superior  

Disciplinas de outros 

cursos  

Carga horária da 

disciplina 

(máximo de 

120h) 

Comprovante de 

aprovação  

Cursos de línguas 

adicionais  

Qualquer idioma  Carga horária do 

curso (máximo 

de 120h)  

Comprovante de 

aprovação  

Cursos de informática   Carga horária do 

curso (máximo 

de 80h)  

Comprovante de 

aprovação  

Monitorias   Máximo de 120h  Certificado ou 

declaração do 

orientador  

Projetos de ensino  

   

Participação na 

equipe de trabalho  

Carga horária 

definida no 

projeto (máximo 

de 80h)  

Certificado ou 

declaração do 

professor 

responsável pelo 

projeto  

Participação como 

público-alvo  

Carga horária 

discriminada no 

certificado 

(máximo de 60h)  

Certificado  

Cursos de aperfeiçoamento  Áreas afins ao curso  Carga horária do 

curso (máximo 

de 80h)  

Certificado ou 

comprovante de 

aprovação 

Programas Institucionais PIBID, PET ou Máximo de 120h  Certificado ou 

declaração do 



equivalentes professor 

responsável 

Outras atividades de ensino    Conforme 

avaliação da 

comissão 

responsável 

Documento 

comprobatório 

 ATIVIDADES DE PESQUISA  

Categoria  Discriminação  Carga Horária 

Registrada  

Documentação  

Participação em pesquisa  Projeto de pesquisa 

institucionalizado  

Máximo de 120h  Certificado ou 

declaração do 

orientador  

Participação em grupos de 

estudo 

Grupo de estudo 

institucionalizado 

Máximo de 60h Certificado ou 

declaração do 

orientador 

Publicação de artigo 

científico (ou com aceite 

final de publicação) em 

periódico especializado, 

com comissão editorial  

   

Publicação Nacional  60h por 

publicação 

(máximo de 

120h) 

Cópia do trabalho 

publicado ou carta 

de aceite 

Publicação 

Internacional  

80h por 

publicação 

(máximo de 

120h) 

Cópia do trabalho 

publicado ou carta 

de aceite 

Trabalho completo 

publicado em evento 

científico 

   

Evento Nacional  40h por 

publicação 

(máximo de 

120h) 

Anais de publicação 

do trabalho  

Evento Internacional  50h por 

publicação 

(máximo de 

120h) 

Anais de publicação 

do trabalho  

Resumo expandido 

publicado em evento 

científico 

Evento Nacional  20h por 

publicação 

(máximo de 

120h)  

Anais de publicação 

do trabalho  



   Evento Internacional  30h por 

publicação 

(máximo de 

120h) 

Anais de publicação 

do trabalho  

Resumo publicado em 

evento científico  

   

Evento Nacional  10h por 

publicação 

(máximo de 

120h)  

Anais de publicação 

do trabalho  

Evento Internacional  20h por 

publicação 

(máximo de 

120h)  

Anais de publicação 

do trabalho  

Publicação de artigo de 

opinião, assinado, em 

periódico de divulgação 

popular, jornal ou revista 

não-científica  

Áreas afins ao curso 5h por 

publicação 

(máximo de 

120h) 

Cópia do artigo 

publicado 

Publicação de livro  Áreas afins ao curso  50h por 

publicação 

(máximo de 

120h) 

Cópia da capa do 

livro ou da folha de 

rosto que conste os 

nomes dos autores  

Publicação de capítulo de 

livro  

Áreas afins ao curso 40h por 

publicação 

(máximo de 

120h) 

Cópia da ficha 

catalográfica, do 

sumário e da página 

inicial do capítulo  

Prêmios e títulos  Referentes a trabalho 

de pesquisa 

10h por 

premiação 

(máximo de 40h)  

Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Outras atividades de 

pesquisa ou publicações 

 Conforme 

avaliação da 

comissão 

responsável 

Cópia do trabalho 

publicado ou outro 

comprovante 

 ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

Categoria  Discriminação  Carga Horária 

Registrada  

Documentação  



Participação em projetos 

de extensão  

Projeto de extensão 

institucionalizado  

Máximo de 120h  Certificado ou 

declaração do 

orientador  

Estágios extracurriculares  Estágio não 

obrigatório  

Máximo de 60h  Contrato e 

certificado com 

descrição das 

atividades 

desenvolvidas  

Ministração de oficinas, 

cursos, minicursos e 

palestras 

 Máximo de 80h  Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Atividades de Extensão de 

Programas Institucionais 

PET ou equivalentes Máximo de 80h  Certificado ou 

declaração do 

professor 

responsável 

Trabalho voluntário em 

educação  

 Máximo de 80h  Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Participação em eventos 

científicos como ouvinte 

 Máximo de 120h  Certificado 

Apresentação de trabalhos 

em eventos científicos 

(comunicação ou pôster)  

 10h por 

apresentação 

(máximo de 60h)  

Certificado  

Organização ou monitorias 

em eventos científicos 

  20h por evento 

(máximo de 60h)  

Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Participação em eventos 

científicos como 

palestrante  

 20h por palestra 

(máximo de 60h)  

Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Representação discente em 

órgãos colegiados da 

UNIPAMPA 

Conselhos, 

comissões, grupos 

de trabalho e 

similares  

30h por ano de 

participação  

Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Prêmios e títulos  Referentes a trabalho 

de extensão 

10h por 

premiação 

Certificado ou outro 

documento 



(máximo de 40h)  comprobatório 

Outras atividades de 

extensão 

 Conforme 

avaliação da 

comissão 

responsável 

Documento 

comprobatório 

 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, SOCIAIS E DE GESTÃO 

Categoria  Discriminação  Carga Horária 

Registrada  

Documentação  

Atuação e/ou apresentação 

em exposições, grupos 

teatrais, declamações, 

encenações e outras 

apresentações artístico-

culturais  

 Máximo de 30h  Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Organização de atividades 

artístico-culturais  

 Até 10h por 

atividade 

(máximo de 30h)  

Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Prêmios e títulos  Referentes a trabalho 

cultural 

10h por 

premiação 

(máximo de 40h)  

Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Participação em 

intercâmbios 

 Máximo de 40h  Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

Outras atividades artístico-

culturais, sociais e de 

gestão 

 Conforme 

avaliação da 

comissão 

responsável 

Certificado ou outro 

documento 

comprobatório 

 


