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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ 

FACULDADE DE LINGUAGEM LÍNGUA PORTUGUESA 

CURSO DE LETRAS PORTUGUÊS LICENCIATURA 

 

REQUERIMENTO PARA CRÉDITO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Diretor(a) da Faculdade de Linguagem do Campus Universitário do 

Tocantins/Cametá da Universidade Federal do Pará, 

 

 , 

brasileiro(a), discente do Curso de Letras Português Licenciatura do Campus do Tocantins/Cametá, 

com ingresso no ano de  , turno  , regime   

matrícula nº  , do Campus/Polo sediado no município de   

solicita a V. Sa. que seja(m) avaliado(s) o(s) documento(s), abaixo listado(s), para fins de crédito da 

disciplina obrigatória LT05137 Atividade Complementar (200h). 

 

Atividades CH-limite 
CH registrada 

pelo(a) discente 

CH 

validada 

Atividade Complementar I (até 68h)   

Disciplina optativa (área de Letras) 
 

  

Disciplina optativa (outras áreas)   

Carga horária obtida  

Atividade Complementar II até 68h   

Participação como bolsista ou voluntário em projeto de pesquisa, 

extensão ou ensino (tempo de participação no projeto igual ou 

superior a 6 meses)  

  

Monitoria em disciplina (área de Letras)   

Carga horária obtida  

Atividade Complementar III até 68h   

Disciplina de curso livre (língua portuguesa ou língua estrangeira) 

de instituição reconhecida 

 

  

Estágio não obrigatório (área de Letras)   

Estágio não obrigatório (outras áreas)   

Monitoria em disciplina (áreas afins)   

Monitoria em disciplina escolar (ensino fundamental ou médio)   

Carga horária obtida  
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Atividades CH-limite 
CH registrada 

pelo(a) discente 

CH 

validada 

Atividade Complementar IV até 132h   

Participação como ouvinte e/ou organizador de evento científico 

ou cultural (área de Letras) 
20h   

Participação como expositor evento científico ou cultural (área de 

Letras) 
40h   

Participação como ouvinte, expositor e/ou organizador de evento 

científico ou cultural (áreas afins) 
20h   

Ministrante de oficina de língua portuguesa ou literatura em 

espaços não formais 
30h   

Ministrante de oficina de língua portuguesa ou literatura em 

espaços formais do ensino fundamental ou médio 
30h   

Ministrante de curso de formação continuada para professores de 

língua portuguesa (área de Letras) 
40h   

Participação como ouvinte em minicursos ou oficinas (área de 

Letras) 
20h   

Participação como ouvinte em minicursos ou oficinas (áreas afins) 10h   

Publicação de artigo em periódico científico, anais de eventos ou 

livros – abrangência local (2h por artigo até o limite de 3 artigos) 
6h   

Publicação de artigo em periódico científico, anais de eventos ou 

livros – nacional (4h por artigo até o limite de 3 artigos) 
12h   

Publicação de artigo em periódico científico, anais de eventos ou 

livros – internacional (6h por artigo até o limite de 3 artigos) 
18h   

Publicação de artigo de jornal ou revista não científica relacionado 

à área de Letras (2h por artigo até o limite de 3 artigos) 
6h   

Carga horária obtida  

CARGA HORÁRIA TOTAL  

 

Em anexo, estão os respectivos documentos para comprovação dessas Atividades, conforme orientação 

do PPC de Letras Português Licenciatura do Campus do Tocantins/Cametá-UFPA. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

 ,   de   de  . 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) Discente 

 


