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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS EM MODALIDADES 

ALTERNATIVAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: ________________________________________________________________  

Curso:    Mestrado (   )              Doutorado  (   ) 

Número de matrícula: __________________________________________________ 

Orientador(a): _________________________________________________________  

Título da pesquisa: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. MODALIDADE DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA (a documentação 

comprobatória deverá ser anexada ao pedido) 

 

(     ) PLET 5005/6005 - Visita técnica ou Estágio de Pesquisa em instituição, organização, 

projeto ou programa social ou equivalente (nacional ou internacional e publicamente 

reconhecido), com duração mínima de 5 dias — 2 créditos 
 

Documentação comprobatória: a) Carta de ciência e concordância do orientador; 

b) Comprovação oficial da instituição visitada; c) Relatório de visita técnica e 

estágio de pesquisa de discentes do Pós-Graduação em Letras (disponível no site 

do PPGL). 

 

 

 

(   ) PLET 5003/6003 - Participação em projeto de extensão universitária gratuito aberto 

à comunidade devidamente registrado no SIEX — 2 créditos 
 

Documentação comprobatória: a) Registro oficial do projeto; b) Comprovação da 

participação assinado pelo organizador do projeto; c) Relatório de atividades 

desenvolvidas. 
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(    ) PLET 5004/6004 - Publicação de artigo autoral ou em coautoria com o orientador 

em periódico A1, A2, B1 ou B2 — 2 créditos 
 

Documentação comprobatória: a) Cópia do artigo ou carta de aceite do periódico, 

b) Qualis do periódico no quadriênio 2013-2016 (anexar print da página 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacao

Qualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf). 

 

 

(     ) PLET 5002/6002 - Publicação de artigo autoral ou em coautoria com o orientador 

em periódico B3, B4 ou B5 — 1 crédito 
 

Documentação comprobatória: a) Cópia do artigo ou carta de aceite do periódico; 

b) b) Qualis do periódico no quadriênio 2013-2016 (anexar print da página 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacao

Qualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf). 

 

 

(     ) PLET 5001/6001 - Apresentação de trabalho em congresso científico da área, com 

publicação nos Anais — 1 crédito 
 

Documentação comprobatória: a) Cópia do trabalho publicado. 

 

 

 

 

Vitória, _____ de ___________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do/a aluno/a 

 

 

 

 

Recebido em ___/___/_____ 

 

 

________________________________ 

Secretaria Integrada de Pós-Graduação 

 

 

Crédito homologado em ___/___/_____ 

 

 

________________________________ 

Coordenação do PPGL 
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