
 

 

 

 

FACULDADE DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

LETRAS LÍNGUA INGLESA 

(ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS) 

 

ATIVIDADES DE ENSINO  
CRÉDITO 

(HORAS) 

LIMITE DE 

CRÉDITO 

Experiência docente em Língua Inglesa (escola regular ou 

cursos livres de idiomas)  
34h/ano 4 anos 

Participação em cursos nacionais extra-curriculares na 

área de ensino  
17h/curso 4 cursos 

Participação em cursos internacionais extra-curriculares 

na área de ensino  
34h/curso 2 cursos 

Ministrar minicurso ou oficinas em assuntos relacionados 

ao ensino de língua inglesa  
17h/curso 2 cursos 

Participação em minicursos da área de Letras e/ou 

Pedagogia  
8h/curso 4 cursos 

Participação em oficinas da área de Letras e/ou Pedagogia  8h/oficina 2 oficinas 

Monitoria voluntária em disciplinas do curso de Língua 

Inglesa do campus de Bragança   
17h/semestre 4 semestres 

Monitoria oficial (com bolsa da UFPA)  17h/ano 4 anos 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA  
CRÉDITO 

(HORAS) 

LIMITE DE 

CRÉDITO 

Estágio voluntário comprovado em projeto de pesquisa ou 

extensão local, regional ou nacional  
17h/estágio 2 estágios 

Estágio voluntário comprovado em projeto de pesquisa 

internacional  
34h/estágio 2 estágios 

Bolsista PIBIC  17H/ano 1 ano 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

(ÁREA DE LETRAS E/OU EDUCAÇÃO) 
 

CRÉDITO 

(HORAS) 

LIMITE DE 

CRÉDITO 

Apresentação de resumo em congresso ou seminário 

científico regional (painel ou apresentação oral)  
17h/resumo 3 trabalhos 

Apresentação de resumo em congresso ou seminário 

científico nacional e encontro de estudantes (painel ou 

apresentação oral)  

17h/resumo 3 trabalhos 



Apresentação de resumo em congresso ou seminário 

científico internacional (painel ou apresentação oral)  
34h/resumo 3 trabalhos 

Apresentação de resumo em congresso ou seminário local 

e encontro de estudantes  
8h/resumo 3 trabalhos 

Apresentação de trabalho completo em congresso ou 

seminário científico internacional  
34h/trabalho 2 trabalhos 

Apresentação de trabalho completo em congresso ou 

seminário científico nacional  
17h/trabalho 2 trabalhos 

Artigo completo em revista de circulação nacional com 

corpo editorial  
17h/artigo 2 artigos 

Artigo completo em revista de circulação internacional 

com corpo editorial  
34h/artigo 2 artigos 

Publicação de livro com corpo editorial  68h/livro 1 livro 

Publicação de livro sem corpo editorial  34h/livro 1 livro 

Publicação de livretos (até 20 páginas) com corpo 

editorial  
17h/livreto 2 livretos 

Publicação de livretos (até 20 páginas) sem corpo 

editorial  
10h/livreto 2 livretos 

Tradução de livro com corpo editorial  34h/livro 1 livro 

Tradução de livro sem corpo editorial  17h/livro 1 livro 

Artigo em periódico sem corpo editorial  17h/artigo 2 artigos 

Participação em congressos científicos  17h/congresso 4 congressos 

Produção de folhetos (até 3 páginas) informativos 

relacionados à área de Letras  
17h/folheto 2 folhetos 

Produção de apostilas didáticas (mínimo 10 páginas) 

utilizadas no ensino, com aval de escola oficial ou UFPA  
17h/apostila 2 apostilas 

Artigos de caráter teórico/pedagógico em revista de 

circulação internacional  
34h/artigo 2 artigos 

Artigos de caráter teórico/pedagógico em revista de 

circulação nacional  
17h/artigo 2 artigos 

Artigos de caráter teórico/pedagógico em revista de 

circulação local  
8h/artigo 2 artigos 

Artigos, resenhas em periódicos de circulação 

internacional  
34h/artigo 3 artigos 

Artigos, resenhas em periódicos de circulação nacional  17h/artigo 3 artigos 

Artigos, resenhas em periódicos de circulação local  8h/artigo 2 artigos 

Participação na produção de CD ROM científico  17h/cd 2 CDs 

Participação na produção de CD ROM didático  17h/cd 2 CDs 

 

 

 

 

 



EVENTOS CIENTÍFICOS 

(ÁREA DE LETRAS E/OU EDUCAÇÃO) 
 

CRÉDITO 

(HORAS) 

LIMITE DE 

CRÉDITO 

Membro de comissão organizadora de eventos 

internacionais  
34h/evento 2 eventos 

Membro de comissão organizadora de eventos nacionais   34h/evento 2 eventos 

Membro de comissão organizadora de eventos locais  17h/evento 2 eventos 

Premiação em eventos científicos internacionais  17h/evento 1 premiação 

Premiação em eventos científicos nacionais  17h/evento 1 premiação 

Premiação em eventos científicos locais  10h/evento 1 premiação 

Participação em congressos  34h/evento Sem limite 

Participação em seminários (CLIC, CLIB, BRAZ-

TESOL)  8h/evento 2 eventos 

Participação em Jornada de Letras  17h 2 eventos 

Participação em minicursos  4h/dia 2 eventos 

Participação em encontro de estudantes de Letras  17h 2 eventos 

Colaboração na organização de eventos internacionais   17h/evento 2 eventos 

Colaboração na organização de eventos nacionais  17h/evento 2 eventos 

Colaboração na organização de eventos regionais/locais  10h/evento 2 eventos 

 

 

PRODUÇÃO TECNOLÓGICA  
CRÉDITO 

(HORAS) 

LIMITE DE 

CRÉDITO 

Produção de CD ROM científico (edição)  34h/unidade 2 unidades 

Produção de CD ROM didático (edição)  34h/unidade 2 unidades 

Construção de sites didáticos  17h/site 2 sites 

Elaboração de banco de dados com interesse teórico  17h/unidade 2 unidades 

Elaboração de banco de dados com interesse didático  17h/unidade 2 unidades 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO  
CRÉDITO 

(HORAS) 

LIMITE DE 

CRÉDITO 

Organização de feiras de ciências em escolas oficiais  34h/feira 2 feiras 

Participação em feiras de ciências em escolas oficiais  17h/feira 3 feiras 

Organização de feira do Vestibular  8h 2 feiras 

Organização da semana acadêmica da UFPA  8h 2 

Participação da semana acadêmica da UFPA  8h 2 

Coordenação de programas/ projetos destinados à 

comunidade  
34h/programa 2 programas 

Participação em programas/projetos destinados à 

comunidade  
17h/programa 2 programas 



Participação em cursos livres de idiomas presencial ou 

online (My English, Coursera etc)  
17h/ano 1 ano 

Participação em testes de proficiência (TOEFL, 

CAMBRIDGE, IELTS, PROFILE)  
8H/ano 1 ano 

Bolsista voluntário em projetos de extensão  17h/ano 2 anos 

Bolsista PIBEX  17h/ano 1 ano 

Fiscal (ENEM, PROLIN, Concursos em geral)  8h 1 ano 

Participação em cursos de outra natureza (oratória, 

escrita, informática etc.)  
8h/curso 2 cursos 

Bolsista administrativo (CPGA)  17h/ano 1 ano 

Participação em palestras, conferências  4h 4 

 

CURSOS  
CRÉDITO 

(HORAS) 

LIMITE DE 

CRÉDITO 

Participação em cursos ofertados pela Faculdade  17h/curso 2 cursos 

 

OUTRAS DISCIPLINAS  
CRÉDITO 

(HORAS) 

LIMITE DE 

CRÉDITO 

Cursar disciplinas ofertadas por outras Faculdades  17h/disc. 2 disciplinas 

Cursar disciplinas dos cursos de Letras ou Pedagogia em 

outros campi da UFPA  
17h/disc. 1 disciplina 

 

 

DEFESA DE TCC  
CRÉDITO 

(HORAS) 

LIMITE DE 

CRÉDITO 

Defesa de TCC dentro do prazo   17h - 

Defesa de TCC fora do prazo  8h - 

 

 


