UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS

QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CURSO DE LETRAS
TIPOS DE ATIVIDADES E CARGA HORÁRIA

Atividades Acadêmicas

Categoria da
atividade

Tipo de atividade

30 horas por curso

Exames de certificação de proficiência em Língua estrangeira.

10 horas por exame

Monitorias regimentalmente estabelecidas pelo CCL.
Participação em projetos ou ações (educativos, artísticos e culturais) de intervenção social,
inclusive voluntariado, de curta duração, pertinentes à área de formação.
Participação como ouvinte em seminários, aulas inaugurais, semanas, simpósios, congressos,
colóquios e encontros nacionais, regionais e internacionais, promovidos pela UPM ou por
outras Instituições de Ensino Superior (IES).
Participação como ouvinte em bancas de defesa de TGI, de mestrado ou de doutorado,
relacionados à área de formação.
Atuação como “apoio acadêmico” em eventos promovidos pelo CCL ou por outras instituições
que estejam ligados diretamente à área de formação.
Participação em cursos de curta duração, minicursos ou oficinas de atualização, banhos
lingüísticos e similares, pertinentes à área de formação, promovidos pela UPM ou por outras
Instituições de Ensino Superior (IES).

Atividades Científicas

Realização de estágios extracurriculares relacionados à área de formação.

Atividades
Culturais

Carga Horária

Disciplinas de outros cursos das diversas carreiras da universidade não previstas no curso de
Letras ou disciplinas eletivas nos cursos de graduação do CCL relacionados à área de
formação.
Realização de cursos de língua estrangeira, dentro ou fora da UPM.

Publicação de trabalhos em periódicos regionais e nacionais da área de Letras, aceitos pela
coordenação do curso.
Publicação de trabalhos em periódicos internacionais da área de Letras, aceitos pela
coordenação do curso.
Participação em projetos de iniciação científica, com duração de um ano, vinculados a órgãos
de fomento à pesquisa, tais como MACKPESQUISA, FAPESP, CNPq e outros.
Participação em grupos de pesquisa devidamente cadastrados e orientados por professores do
CCL, pelo período mínimo de um ano e acompanhado de relatórios semestrais (exceto TGI).
Participação em grupos de estudos, orientados por docentes do CCL, pelo período mínimo de
um ano e acompanhado de relatórios semestrais (exceto TGI).
Participação como apresentador em seminários, aulas inaugurais, semanas, simpósios,
congressos, colóquios e encontros nacionais, regionais e internacionais, promovidos pela UPM
ou por outras Instituições de Ensino Superior (IES).
Visitas a dispositivos didáticos e acadêmicos pertinentes à sua área de formação como
associações, consulados, livrarias específicas, estabelecimentos característicos, etc.

70 horas por semestre
20 horas por semestre

4 horas por período
(máximo de 2 períodos por dia)

5 horas por período
30 horas por semestre
35 horas por trabalho
70 horas por trabalho
70 horas por projeto
35 horas por ano

15 horas por participação

Participação em feiras, exposições, etc. pertinentes à sua área de formação.
Audiência a teatro, cinema, espetáculos, jogos, concertos, etc., pertinentes à sua área de
formação.
Realização de cursos culturais de curta duração pertinentes à sua área de formação como
danças, pintura, escultura, trato da voz, teatro, etc.
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3 horas por evento

10 horas por curso

