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ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS CRÉDITOS 

A- ENSINO 

Participação como aluno em cursos ou em minicursos relevantes para a 
formação acadêmica na área (presencial ou a distância): mínimo de 15h 
(1 crédito) e máximo de 60h (4 créditos) 

01 a 04 

Participação em projetos de monitoria como bolsista ou voluntário: 
mínimo de 100h (1 crédito) e máximo de 400h (4 créditos) 

01 a 04 

Atividades didáticas, desde que não façam parte das atividades de 
estágio obrigatório: mínimo de 100h (1 crédito) e máximo de 400h (4 
créditos) 

01 a 04 

Participação em grupos de estudo da FALE, sob a orientação de um 
docente: mínimo de 15h (1 crédito) e máximo de 60h (4 créditos) 

01 a 04 

Oferta de minicurso ou oficina em eventos ou projetos com carga horária 
mínima de 15h (1 crédito) e máxima de 60h (4 créditos) 

01 a 04 

Publicação de material didático em meio indexado 02 

B- EXTENSÃO 

i) Participação em eventos 

Participação como ouvinte em evento (simpósio, seminário, congresso 
ou encontros da mesma natureza), desde que haja especificação no 
certificado de carga horária igual ou superior a 15h 

 
01 

Participação em evento como monitor, desde que haja especificação no 
certificado de carga horária igual ou superior a 15h 

02 

Participação em comissão organizadora de evento, desde que haja 
especificação no certificado de carga horária igual ou superior a 15h 

01 

Comparecimento a 4 palestras cujo tema se relacione à área de formação 01 

Comparecimento a 2 palestras do Letras Debate: linguagem e ensino 01 

Comparecimento a 4 defesas de monografia de final de curso 
relacionadas à área de formação 

01 

Comparecimento a 2 defesas de dissertação de mestrado ou de tese de 
doutorado relacionadas à área de formação 

01 

ii) Participação em projetos 

Participação em programas ou em projetos de extensão como 
estagiário/professor: mínimo de 100h (1 crédito) e máximo de 400h (4 
créditos) 

 
01 a 04 

Participação como monitor em programas ou em projetos de extensão: 
mínimo de 100h (1 crédito) e máximo de 400h (4 créditos) 

01 a 04 

iii) Participação em atividades culturais 



Atuação em atividades culturais (apresentação em espetáculos teatrais e 
musicais, performance) 

01 

Atuação em outras atividades artísticas (exposição de trabalhos 
artísticos, curta-metragem, cinema de animação) 

01 

Produção de material técnico para atividades culturais (fichas técnicas, 
catálogos, críticas) 

01 

iv) Participação em atividades administrativas da comunidade acadêmica 

Participação em órgãos colegiados da FALE ou de Conselhos Superiores 
da Universidade: 1 crédito/por semestre (máximo de 2 créditos) 

01 a 02 

v) Publicações 

Publicação de texto em jornal, revista ou mídia eletrônica 01 

Publicação de textos literários (poema, conto, crônica...) 01 

Publicação de livro literário 04 

vi) Produções técnicas 

Revisão de texto 02 

Tradução de texto 02 

Diagramação/editoração de texto 02 

Produção de mídias (documentários, vídeos, websites, blogs) cujo tema 
se relacione à área de formação 

02 

vii) Estágios não obrigatórios 

Participação como estagiário em atividades relacionadas à área de 
formação específica: mínimo de 100h (1 crédito) e máximo de 400h (4 
créditos) 

 
01 a 04 

Participação como estagiário em atividades não relacionadas à área de 
formação específica: mínimo de 100h (1 crédito) e máximo de 200h (2 
créditos) 

 
01 a 02 

C- PESQUISA 

Participação em eventos 

Apresentação de trabalho acadêmico em evento (simpósio, seminário, 
congresso ou encontros da mesma natureza) 

01 

Publicação 

Publicação individual de artigo em periódicos acadêmicos indexados 
e/ou capítulo de livro indexado 

03 

Publicação em co-autoria de artigo em periódicos acadêmicos indexados 
e/ou capítulo de livro indexado 

02 

Publicação de resumo estendido de trabalho apresentado em eventos 
acadêmicos 

01 

Publicação de resenha em periódico indexado 01 



Publicação de livro acadêmico 04 

Publicação de paratextos (prólogo, prefácio, posfácio, apresentação) 01 

iii) Participação em projetos de pesquisa 

Participação em projeto de iniciação científica como bolsista ou 
voluntário: mínimo de 100h (1 crédito) e máximo de 400h (4 créditos) 

01 a 04 

Participação em atividades dos núcleos de pesquisa da FALE, sob a 
orientação de um docente: mínimo de 15h (1 crédito) e máximo de 60h 
(4 créditos) 

 
01 a 04 

Participações em 4 experimentos de pesquisa 01 

iv) Premiações ou menção honrosa 

Premiação local 01 

Premiação regional ou nacional 02 

Premiação internacional 03 

 


