
 
 
NORMAS REFERENTES AO COMPONENTE CURRICULAR (PPGEL-
217) ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES/APROVADA 

NA REUNIÃO DO COLEGIADO DO DIA 08/03/2021 
 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, no uso de suas 
atribuições, a fim de atender ao disposto no Artigos 18º. e 19º. do Regimento do PPGEL, 
autorizado pelo Conselho Universitário (CONSU)/Resolução №. 1376/2019, publicada no 
Diário Oficial de 07/08/2019, estabelece normas para o cumprimento do componente curricular 
PPGEL 217-Atividades Acadêmicas Complementares. 
 
Art. 1º. O componente curricular PPGEL 217-Atividades Acadêmicas Complementares, 
com carga horária de 15 h/01 crédito, obrigatório dos Cursos de Mestrado e Doutorado, terá 
sua creditação computada através da participação do pós-graduando em atividades acadêmicas 
extracurriculares e deverá ser cumprido conforme o estabelecido a seguir: 
I – Os mestrandos deverão se matricular nos 2º. e 3º. semestres letivos. 
II – Os doutorandos deverão se matricular nos 2º., 3º., 4º., 5º., 6º e 7º. semestres letivos. 
 
Parágrafo 1º. Será considerado para o cumprimento das Atividades Acadêmicas 
Complementares um conjunto da produção intelectual dos discentes, englobando a 
participação e apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e científicos, bem como a 
publicação de trabalhos científicos. 
Parágrafo 2º. O discente deverá encaminhar ao seu orientador, ao término de cada semestre 
letivo, a comprovação do cumprimento das atividades realizadas no respectivo período. 
 
Art. 2º. Somente poderá realizar o Exame de Qualificação o mestrando ou doutorando que 
alcançarem os seguintes produtos, considerando os níveis de produção abaixo: 
 
1. PRODUÇÃO I 
 
1.1 Participação, no decorrer do curso, em, no mínimo, 02 sessões públicas de Defesa de 
Dissertação ou de Tese do PPGEL. 
1.2 Participação anual nos Seminários Internos dos Grupos de Pesquisa do PPGEL. 
1.3 Participação, com apresentação de trabalho, em, no mínimo, 01 evento acadêmico (regional, 
nacional ou internacional). 
1.4 Participação, no decorrer do curso, em evento promovido pelo PPGEL (mínimo de 01 para 
o mestrando e de 02 para o doutorando). 
1.5 Participação em comissão de organização de eventos do PPGEL, incluindo-se atividade de 
monitoria (mínimo de 01 para o mestrando e de 02 para o doutorando).  
 
2. PRODUÇÃO II (publicação de uma das produções bibliográficas abaixo): 
a) Artigo em periódico qualificado pela CAPES. 
b) Capítulo de livro de natureza científica, que atenda aos critérios do QUALIS-Livros. 
c) Trabalho em Anais de evento acadêmico com ISBN. 
 
Parágrafo 1º. O mestrando deverá apresentar, no mínimo, até o semestre que antecede ao do 
Exame de Qualificação, 01 publicação (artigo ou capítulo de livro).  
Parágrafo 2º. O doutorando deverá apresentar, no mínimo, até o semestre que antecede ao do 
Exame de Qualificação, 02 publicações (artigo ou capítulo de livro), e até o cumprimento do 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – CAMPUS I - SALVADOR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDO DE LINGUAGENS  



último semestre do componente Atividades Acadêmicas Complementares deverá publicar, 
pelo menos, mais 01 artigo ou capítulo de livro.  
Parágrafo 3º. Poderá ser considerada, para fins de comprovação de produção bibliográfica, 
declaração ou carta de aceite/de prelo, assinada pelos organizadores, que informe o ano de 
publicação do trabalho.  
 
Art. 3º. Será aberta 01 caderneta de Atividades Acadêmicas Complementares, por semestre, 
para cada Linha de Pesquisa, a qual ficará sob a responsabilidade do Coordenador de cada 
Linha. 
 
Art. 4º. O Cumprimento do referido componente deverá ser comprovado pelo discente, para 
fins de aprovação, com o aval do professor orientador, que será o responsável, em cada 
semestre, pela análise e emissão de parecer de APROVAÇÃO ou REPROVAÇÃO. 
 
Parágrafo 1º. Para fins de comprovação, quando a 1ª. matrícula em Atividades Acadêmicas 
Complementares ocorrer no 2º. semestre letivo, poderão ser computadas atividades realizadas 
a partir do 1º. semestre letivo do Ano de ingresso no PPGEL. 
Parágrafo 2º. Compete ao professor orientador emitir parecer da documentação, considerando: 
a) o número de eventos e sua classificação (regional, nacional e internacional); 
b) o número de publicações e a classificação dos Anais do evento, do periódico e do livro. 
 
Art. 5º. O discente deverá protocolar, através do e-mail da Secretaria do PPGEL 
<secretariappgel@uneb.br>, até o último dia do semestre letivo, o Requerimento de Avaliação 
de cumprimento de Atividades Acadêmicas Complementares, acompanhado da Planilha de 
Atividades e da documentação comprobatória das atividades que realizou:  
1) Declarações de participação de sessão pública de defesas de Dissertação ou de Tese do 
PPGEL, expedida pela Secretaria do PPGEL. 
2) Certificados de participação em eventos e de apresentação de trabalhos. 
3) Publicações, atentando-se para o seguinte: 
a) Artigo em periódico: páginas indicativas de dados catalográficos do periódico, Conselho 
Editorial, ISSN, Sumário, página inicial e final do artigo. 
b) Capítulo de livro: capa e 4ª. capa, páginas indicativas de Conselho Editorial, Ficha 
Catalográfica, ISBN, Editora, Sumário, página inicial e a final do capítulo.  
c) Trabalho em Anais de evento acadêmico: páginas indicativas do evento, de Conselho 
Editorial, Ficha Catalográfica, ISBN, Editora (se houver), Sumário, páginas inicial e final do 
trabalho publicado). 
 
Parágrafo 1º. O Requerimento de Avaliação, a Planilha de Atividades (disponíveis no 
endereço <www.ppgel.uneb.br>) e documentação devem compor um só Arquivo (intitulado 
COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES CUMPRIDAS – ANO/SEMESTRE), em PDF. A 
organização dos documentos comprobatórios deve seguir a mesma ordem em que se encontram 
listados na Planilha de Atividades.  
Parágrafo 2º. Após a entrega da documentação pelo discente, a Secretaria fará o envio para o 
professor orientador, que terá 15 dias para emitir o parecer e encaminhá-lo à Secretaria.  
Parágrafo 3º. Será reprovado o discente que: 

a) não cumprir em cada semestre matriculado, no mínimo, 02 das 05 atividades da 
PRODUÇÃO I, elencadas no Art. 2º. desta Norma. 

b) não apresentar até o final do componente (3º. semestre para o mestrando e 7º. para o 
doutorando) as produções mínimas exigidas nos itens: PRODUÇÃO I e PRODUÇÃO 
II do Art. 2º. 



c) não apresentar a documentação comprobatória completa, legível e sem rasuras. 
 
Art. 6º. Após a homologação, pelo órgão Colegiado do PPGEL, do parecer do orientador, a 
Secretaria do Programa formalizará o resultado junto à Secretaria Geral de Cursos.  
Art. 7º. Para fins de realização do Exame de Qualificação, mestrandos e doutorandos devem 
estar aprovados em todos os semestres nas Atividades Acadêmicas Complementares que 
antecedem o referido Exame. Para fins de Defesa da Tese, o doutorando deve ter cumprido e 
ter sido aprovado em todos os semestres nesses componentes que antecedem a Defesa.  
Art. 8º. O mestrando ou o doutorando reprovado nesses componentes que não sejam o do 
último semestre o qual antecede o Exame de Qualificação, deverá matricular-se novamente no 
semestre seguinte e apresentar as referidas comprovações exigidas para o semestre reprovado. 
Deverá cumprir também os requisitos para o componente do semestre vigente em que deverá 
estar matriculado em concomitância com o componente do anterior em que foi reprovado. 
Parágrafo 1º.  O doutorando reprovado nesses componentes que não sejam o do último 
semestre o qual antecede a Defesa da Tese, deverá matricular-se novamente no semestre 
seguinte e apresentar as referidas comprovações exigidas para o semestre reprovado. Deverá 
cumprir também os requisitos para o componente do semestre vigente em que deverá estar 
matriculado em concomitância com o componente do anterior em que foi reprovado. 
Parágrafo 2º. Em caso de reprovação no componente do último semestre ou do não alcance da 
produção mínima exigida para antes do Exame de Qualificação (mestrando e doutorando) e 
para antes da Defesa (doutorando), o caso deverá ser analisado mediante requerimento do aluno 
pelo Colegiado a fim de que sejam tomadas as decisões cabíveis com base no Regimento do 
Programa. 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Casos omissos serão apreciados e decididos pelas Coordenações das Linhas de Pesquisa e pela 
Coordenação do Programa. 
Estas Normas Complementares entrarão em vigor na data de sua aprovação e publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Salvador, 08 de março de 2021 
 
Prof. Nerivaldo Alves Araújo  
Coordenador do PPGEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO - PLANILHA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

COMPLEMENTARES 
 

PLANILHA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
NOME COMPLETO DO DISCENTE: 
CURSO: (   ) MESTRADO                                      (   ) DOUTORADO 
ANO DE INGRESSO NO PPGEL: 
ANO E SEMESTRE CURSADO: 
NOME COMPLETO DO ORIENTADOR: 
MARQUE NA PLANILHA AS ATIVIDADES CUMPRIDAS NO SEMESTRE 
(referentes à PRODUÇÃO I e à II, conforme Normas referentes às Atividades Acadêmicas 
Complementares): 

PRODUÇÃO I 
Atividades de 
participação 

Identificação das atividades Quantitativo 

(   ) Sessão de Defesa 
do PPGEL 

  

(   ) Seminários 
Internos dos Grupos 
de Pesquisa do 
PPGEL 

  

(   ) Outro Evento do 
PPGEL 

  

(   ) Comissão de 
organização de 
eventos no PPGEL 

  

(   ) Apresentação de 
trabalho em eventos 
acadêmicos 

  

PRODUÇÃO II 
Atividades/publicação Identificação das atividades Quantitativo 
(   ) Artigo em 
periódico 

  

(   ) Capítulo de livro   
(   ) Anais de evento 
com ISBN 

  

 
Local e data:  
 
____________________________________ 
Assinatura do discente 
 
 
 
 


