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Fluxograma de disciplinas do curso 

Semestre 1 

Componente curricular Carga horária 
total (I+II) 

Carga horária 
teórica (I) 

Carga horária 
 prática (II) 

Horas de 
extensão 

Leitura e Produção de Textos I 
(Pré-requisitos: não há) 

60 30 30 -- 

Sociedades, Diferenças e Direitos Humanos 
nos Espaços Lusófonos 
(Pré-requisitos: não há) 

60 60 00 -- 

Inserção à Vida Universitária 
(Pré-requisitos: não há.) 

15 15 00 -- 

Iniciação ao Pensamento Científico 
(Pré-requisitos: não há) 

45 45 00 -- 

Introdução aos estudos linguísticos 
(Pré-requisitos: não há) 

60 60 00 -- 

Introdução aos estudos literários 
(Pré-requisitos: não há) 

60 60 00 -- 

Total 300 270 30 45 

  
Semestre 2 

Componente curricular Carga horária 
total (I+II) 

Carga horária 
teórica (I) 

Carga horária 
 prática (II) 

Horas de 
extensão 

Leitura e Produção de Textos II 
(Pré-requisitos: Leitura e Produção de Textos I) 

60 30 30 -- 

Teorias Linguísticas I 
(Pré-requisitos: Introdução aos Estudos Linguísticos) 

60 50 10 -- 

Fonética e fonologia da língua portuguesa 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Língua Inglesa para fins acadêmicos I 
(Pré-requisitos: não há) 

60 40 20 -- 

Teoria da Literatura I 
(Pré-requisitos: Introdução aos Estudos Literários) 

60 50 10 -- 

Total 300 220 80 45 
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Semestre 3 

Componente curricular Carga horária 
total (I+II) 

Carga horária 
teórica (I) 

Carga horária 
 prática (II) 

Horas de 
extensão 

Morfologia da língua portuguesa 
(Pré-requisitos: Fonética e Fonologia da Língua 
Portuguesa) 

60 50 10 -- 

Latim I 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Língua Inglesa para fins acadêmicos II 
(Pré-requisitos: Língua Inglesa para fins acadêmicos I) 

60 40 20 -- 

Teoria da Literatura II 
(Pré-requisitos: Teoria da Literatura I) 

60 50 10 -- 

Literaturas em Língua Portuguesa: 
medievalismo, período clássico e as novas 
literaturas 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Total 300 240 60 45 

  
 
Semestre 4 

Componente curricular Carga horária 
total (I+II) 

Carga horária 
teórica (I) 

Carga horária 
 prática (II) 

Horas de 
extensão 

Sintaxe da Língua Portuguesa 
(Pré-requisitos: Morfologia da Língua Portuguesa) 

60 50 10 -- 

Fundamentos sócio-históricos da Educação 
(Pré-requisitos: não há) 

30 30 00 -- 

Fundamentos psicológicos da Educação 
(Pré-requisitos: não há) 

30 30 00 -- 

Linguística Aplicada: Aquisição de línguas 
nas modalidades oral e escrita 
(Pré-requisitos: não há) 

60 40 20 -- 

Literaturas em Língua Portuguesa: 
nacionalismo literário e resistência 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Literatura Afro-Brasileira 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Total 300 240 50 45 
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Semestre 5 

Componente curricular Carga horária 
total (I+II) 

Carga horária 
teórica (I) 

Carga horária 
 prática (II) 

Horas de 
extensão 

História da língua portuguesa I 
(Pré-requisitos: Fonética e Fonologia da Língua 
Portuguesa, Morfologia da Língua Portuguesa, 
Sintaxe da Língua Portuguesa, Latim I) 

60 50 10 -- 

Linguística Aplicada: Ensino-aprendizagem 
de Línguas nas modalidades Oral e Escrita 
(Pré-requisito: Linguística Aplicada: 
Aquisição de Línguas nas Modalidades Oral 
e Escrita 

60 40 20 -- 

Literaturas em Língua Portuguesa: 
Realismo literário e produção finissecular 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Política Educacional e Organização da 
Educação nos Países da Integração 
(Pré-requisitos: não há) 

60 60 00 -- 

Didática nos Países da Integração 
(Pré-requisitos: não há) 

60 60 00 -- 

Metodologia da pesquisa científica* 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Práticas de Estágio I: didática, políticas e gestão 
educacional nos espaços lusófonos* 

90 30 60 -- 

Total 450 340 110 45 

* Disciplina semipresencial 
 
Semestre 6 

Componente curricular Carga 
horária 

total (I+II) 

Carga horária 
teórica (I) 

Carga horária 
 prática (II) 

Horas de 
extensão 

Sociolinguística 
(Pré-requisitos: História da Língua Portuguesa I) 

60 50 10 -- 

Ensino de Gramática: história, teoria e análise linguística e 
aplicação pedagógica 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Enunciação, discurso e texto 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Literaturas em Língua Portuguesa: o Modernismo 60 50 10 -- 
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(Pré-requisitos: não há) 

TCC I 
(Pré-requisitos: Metodologia da Pesquisa Científica) 

60 60 00 -- 

Componente Optativo 60 60 00 -- 

Práticas de Estágio II:  Alfabetização e Letramento 
nos Espaços Lusófonos* 
(Pré-requisitos: Práticas de Estágio I: 
didática, políticas e gestão educacional nos 
espaços lusófonos) 

105 30 75  

Total 465 350 115 45 

*Semipresencial 
 
Semestre 7 

Componente curricular Carga 
horária 

total (I+II) 

Carga horária 
teórica (I) 

Carga horária 
 prática (II) 

Horas de 
extensão 

Semântica e Pragmática 
(Pré-requisitos: Sintaxe da Língua Portuguesa) 

60 50 10 -- 

Estudo de línguas crioulas de base portuguesa e do 
português na África 
(Pré-requisitos: Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa, 
Morfologia da Língua Portuguesa, Sintaxe da Língua 
Portuguesa) 

60 50 10 -- 

Linguística Aplicada: Tecnologias digitais no 
ensino-aprendizagem de línguas 
(Pré-requisitos: não há) 

60 40 20 -- 

Literaturas em Língua Portuguesa: diálogos na 
ficção e na poesia da primeira metade do século 
XX 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

TCC II 
(Pré-requisitos: TCCI) 

60 60 00 -- 

Componente Optativo 60 60 00 -- 

Práticas de Ensino III: Leitura, literatura e língua 
portuguesa no Ensino Fundamental* (Pré-
requisitos: Práticas de Estágio II:  Alfabetização e 
Letramento nos Espaços  Lusófonos) 

105 30 75  
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Total 465 340 125 45 

*Semipresencial 
 
Semestre 8 

Componente curricular Carga 
horária 

total (I+II) 

Carga horária 
teórica (I) 

Carga horária 
 prática (II) 

Horas de 
estágio 

Políticas Linguísticas 
(Pré-requisitos: não há) 

60 40 20 -- 

Literaturas em Língua Portuguesa: a literatura 
contemporânea 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Libras I (Língua Brasileira de Sinais) 
(Pré-requisitos: não há) 

60 50 10 -- 

Componente Optativo / Componente eletivo 60 60 00 -- 

Componente Optativo / Componente eletivo 60 60 00 -- 

Práticas de Estágio IV: Leitura, literatura e língua 
portuguesa no Ensino Médio (Pré-requisitos: 
Práticas de Ensino III: Leitura, literatura e língua 
portuguesa no Ensino Fundamental) 

105 

 

30 75 -- 

Total 405 290 115 45 

  *Semipresencial 
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As orientações legais para a formação de professores apontam para a articulação 

entre teoria e prática em cursos de Licenciatura e esclarecem que a dimensão prática deve 

ultrapassar o limite do estágio curricular supervisionado. Frente a isso, este núcleo 

engloba as dimensões teórica e prática para os cursos de formação inicial de professores, 

promovendo a integração do aluno com as práticas docentes desde a fase de observação 

ao estágio curricular supervisionado como componente essencial para a formação do 

professor, em todos os níveis da educação básica. Os componentes curriculares 

correspondentes a esse núcleo, todos obrigatórios, são os seguintes: 

 

 Práticas de Estágio I: didática, políticas e gestão educacional nos espaços 
lusófonos (90h) 

 Práticas de Estágio II: Alfabetização e Letramento nos espaços lusófonos 

(105 horas); 

 Práticas de Estágio III: Leitura, literatura e língua portuguesa no Ensino 

Fundamental (105 horas); 

 Práticas de Estágio IV: Leitura, literatura e língua portuguesa no Ensino 

Médio (105 horas). 

 Total de horas: 405 horas 

 

De acordo com a Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, e em 

conformidade com a Resolução 15/2016/UNILAB, o estágio supervisionado tem caráter 

obrigatório e deve perfazer, no mínimo, um total de 400 (quatrocentas) horas.  No 

presente curso de letras da UNILAB, o estágio supervisionado integra o elenco dos 

componentes curriculares obrigatórios da licenciatura em Letras - Língua Portuguesa e 

deve ser realizado a partir do quinto semestre do curso. Neste PPC o estágio constitui 405 

horas, das 3.570 horas totais, de modo que sua realização deve ser contada para a 

integralização do curso. As horas de estágio deverão ser cumpridas na educação básica 

(Ensino Fundamental II e médio), prioritariamente, na rede pública de ensino (municipal 

e estadual). 
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Ressalta-se que a contribuição para a preparação do discente para o ingresso no 

mercado de trabalho esteja restrita apenas ao componente curricular de estágio 

supervisionado. As Diretrizes Gerais da instituição, por exemplo, abrem a possibilidade 

de “realização de estágios curriculares de extensão que permitam avançar no 

conhecimento da realidade social e, ao mesmo tempo, experimentar possibilidades de 

intervenção, ampliando a visão do campo de atuação profissional” (UNILAB, 2010, p. 

41). 

são estabelecidas as seguintes metas para o estágio supervisionado: 

  

● permitir o avanço no conhecimento da realidade social, levando o estagiário a 

experimentar possibilidades de intervenção nesta realidade; 

● construir subsídios para atuar como profissional da área de Letras Língua 

Portuguesa na educação básica (fundamental II e médio); 

● desenvolver uma postura crítica e reflexiva diante do processo de ensino-

aprendizagem; 

● estabelecer um diálogo entre universidade e escola; 

● repensar o processo de formação docente, promovendo oportunidades de 

desenvolvimento profissional dos professores pré-serviço e em serviço; 

● contribuir para a formação humanística e ética do futuro profissional; 

● refletir sobre os saberes necessários à prática educativa; 

● fomentar a pesquisa, a reflexão e a troca de experiências sobre ensino e 

aprendizagem de língua portuguesa e literatura. 

  

Concomitantemente a esses objetivos, o estágio supervisionado também permite 

que o cursista reflita sobre: a relação entre o estágio e a sua identificação como professor 

de língua portuguesa e de literatura; o papel dos agentes envolvidos no estágio 

supervisionado (estagiário, professor regente, professor supervisor); a aprendizagem 

esperada com a realização do estágio, as  possíveis tensões entre a cultura acadêmica e a 

cultura escolar, entre outros tópicos. 

A proposta de estágio supervisionado do curso de licenciatura em Letras – 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB 
INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETTAS - IHL 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS –LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Língua Portuguesa, Campus dos Malês, busca a implementação de um projeto de parceria 

entre as escolas e a universidade, de modo a envolver o professor supervisor, profissional 

da parte concedente do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento 

do curso do estagiário, explicitamente designado para o acompanhamento cotidiano in 

loco das atividades de estágio; o coordenador de estágio, docente da UNILAB indicado 

pelo Colegiado do curso de graduação; o professor(a) orientador(a), docente responsável 

por componente(s) curricular(es) referente(s) ao estágio obrigatório; o estudante-

professor/estagiário em atividades realizadas na escola e na universidade.  

Os estágios supervisionados serão desenvolvidos nas disciplinas do Núcleo de 

Metodologias, apresentadas anteriormente (Práticas de Estágio I: didática, políticas e 

gestão educacional nos espaços lusófonos; Práticas de Estágio II: Alfabetização e 

Letramento nos Espaços Lusófonos; Práticas de Estágio III:  Leitura, literatura e língua 

portuguesa no Ensino Fundamental II; e Práticas de Estágio IV: Leitura, literatura e língua 

portuguesa no Ensino Médio). 

A cada semestre, para o estudante concluir essas disciplinas do núcleo de 

metodologia do ensino de língua portuguesa, deverá cumprir as horas de atividades 

teóricas e práticas e produzir um texto reflexivo, em que relacione a teoria e a prática de 

estágio. 

Para cada componente existe a articulação entre momentos de discussão teórica, 

orientação, reflexão sobre a prática e prática: o que é o estágio; o que observar; como 

relatar; como se dá a prática docente na Educação Básica, na perspectiva brasileira e na 

perspectiva das realidades dos países dos estudantes estrangeiros; como se dá a 

constituição escolar; arquitetônica escolar; políticas de letramento, entre outros aspectos. 

Conforme Resolução 15/2016/UNILAB, o estagiário discente deverá estar com 

matrícula ativa no curso durante a vigência do estágio; para a realização do estágio será 

necessária a formalização via termo de compromisso entre o discente e a instituição 

concedente de estágio. Deverá compor esse Termo de Compromisso o plano de estágio, 

a ser apresentado conforme formulário próprio disponibilizado pela Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD). A jornada de atividade do discente estagiário, definida no 

Termo de Compromisso, deverá ser compatível com o horário do curso do discente na 
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UNILAB, e poderá ser cumprida das seguintes maneiras: (i) até 6 (seis) horas diárias e 

30 (trinta) horas semanais; (ii) 40 (quarenta) horas semanais, nos momentos em que não 

estiverem programadas as atividades presenciais das disciplinas a que o estágio está 

associado. 

As atividades de estágio supervisionado serão constituídas de discussões teóricas 

e práticas a serem desenvolvidas em diferentes etapas, tais como: 

  

● encontros para discussão de textos teóricos; 

● sessões de orientação presenciais ou mediadas virtualmente; 

● elaboração de projeto de estágio e planejamento de aulas; 

● avaliação, adaptação e produção de material didático; 

● atividades de observação da escola (funcionamento, rotina, projetos pedagógicos, 

serviços oferecidos) e de observação das aulas; 

● atividades de coparticipação na escola e na sala de aula, o que pode incluir a  

presença em reunião de pais e mestres, elaboração de exercícios, implementação 

de parte da aula (motivação, prática oral), entre outras ações combinadas 

previamente com o(a) professor(a) colaborador(a); 

● atividade de regência compreendendo a atividade de ensino propriamente dita; 

● elaboração e apresentação de relatório final de estágio. 

 

Essas atividades podem implicar, por exemplo, encontros para discussão de textos 

teóricos com eventual participação do professor orientador e do professor supervisor; 

participação em atividades extraclasse e em reuniões pedagógicas, reuniões com o 

professor orientador e com o professor supervisor para discussão do planejamento das 

aulas.   

Caberá ao estudante-estagiário, no espaço escolar, participação, sob o 

acompanhamento do supervisor do estágio, em atividades colaborativas de formulação e 

análise de avaliações para a Educação Básica (entre elas as avaliações institucionais), 

entre outras ações, como, por exemplo, a proposição de atividades que não estejam 

contempladas no material didático utilizado na escola. 
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A participação do estudante poderá ser concretizada, por exemplo, por meio da 

produção conjunta com o supervisor de estágio, de provas e outras atividades; bem como 

a correção dessas atividades com a orientação do supervisor e do orientador de estágio. 

Nesse sentido, sempre que possível, os docentes da Educação Básica serão também 

convidados para participar, nos espaços da UNILAB, de atividades de discussão sobre a 

prática docente e o ensino de língua portuguesa. 

Caberá ao orientador do estágio e ao coordenador de estágio realizarem visitas às 

escolas com o objetivo de manter o diálogo com os professores, em especial o supervisor 

de estágio, da Educação Básica. 

O professor-orientador de estágio e o professor coordenador de estágio farão 

visitas regulares às Secretarias de Educação e às escolas que acolherem os estagiários. Da 

mesma forma, o professor supervisor, profissional da parte concedente do estágio 

designado para o acompanhamento cotidiano in loco das atividades de estágio, será 

convidado a participar de atividades de discussão sobre o espaço escolar e sobre práticas 

pedagógicas no espaço da Universidade.  

Os estudantes devem vivenciar a realidade escolar em todas as suas esferas, desde 

a gestão e análise do projeto pedagógico da escola, reuniões e formação de professores, 

conselhos de classe e reunião de associação de pais e mestres, até o acompanhamento das 

atividades em sala, análise de material didático e proposição de atividades pedagógicas, 

sob orientação do professor orientador e do professor supervisor. 

Para os discentes que já exercem atividade de docência, a Resolução do CNE/CP 

nº 2/2002 afirma, em seu art. 1º, que esses estudantes podem ter uma redução de até no 

máximo 200 horas em relação à carga horária total de estágio supervisionado. É 

indispensável, nesse caso, que a prática docente se consolide a partir do início da segunda 

metade do curso e que haja acompanhamento de um professor-tutor, ou seja, o orientador 

de estágio, conforme prevê a Resolução 15/2016/UNILAB. 

Para a realização do estágio são estabelecidos Convênios de Estágios e Acordos 

de Cooperação Técnica entre as Secretarias de Educação das Prefeituras Municipais da 

região (em especial, São Francisco do Conde, Candeias e Santo Amaro e Madre de Deus). 
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Além disso, são previstas as assinaturas de Convênios de Estágio com Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia. 
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Organização das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) conforme 

PPC 

 

Em consonância com as Resoluções do CNE/CP 2, de 12 de fevereiro de 2002 e 

do CNE/CP 2, de 1o. de julho de 2015 e o Parecer CNE/CP no. 2 de 09 de junho de 2015, 

para efeito de integralização do currículo escolar, o Curso de Letras da UNILAB do 

Campus dos Malês prevê a realização de um total de 200 horas dedicadas a atividades 

acadêmicas, científicas e culturais. Tais atividades têm como objetivo propiciar aos 

discentes uma formação mais abrangente, além de desenvolver habilidades e 

competências que favoreçam a autonomia, a pluralidade e a versatilidade na formação 

acadêmica e profissional. 

É de responsabilidade do estudante apresentar à Coordenação do Curso as 

comprovações das atividades acadêmico-científico-culturais. Essa informação será 

apresentada pelo aluno em formulário específico, até o último semestre anterior à 

conclusão do curso. No término do 7º semestre, o estudante deverá preencher um 

formulário prévio com a comprovação das atividades realizadas. Essa medida visa 

identificar a condição de cada estudante quanto à integralização dessas horas e possibilitar 

tempo hábil, até o final do curso, para que eventuais problemas de integralização possam 

ser sanados a tempo. 

A distribuição e a comprovação das atividades acadêmico-científico-culturais, 

descritas no quadro de correspondências da Tabela 3, a seguir, está em conformidade com 

a Resolução 20/2015 da UNILAB, de 9 de novembro de 2015. 

O discente poderá participar dessas atividades durante todo o decorrer de sua 

formação acadêmica, ou seja, a partir do 1º semestre. Constituirão carga horária para as 

atividades acadêmico-científico-culturais as atividades extracurriculares listadas a seguir: 

I –  Atividades de iniciação à docência; 

II –  Atividades de iniciação à pesquisa; 

III –  Atividades artístico-culturais e esportivas; 

IV –  Atividades de participação e/ou organização de eventos; 

V –  Experiências ligadas à formação profissional e/ou correlatas; 



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB 
INSTITUTO DE HUMANIDADES E LETTAS - IHL 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS –LÍNGUA PORTUGUESA 
 

VI –  Produção técnica e/ou científica; 

VII – Vivências de gestão; 

VIII - Participação em cursos e minicursos; 

IX -  Atividades voluntárias em Organizações Não-Governamentais (ONGs), 

Escolas e Comunidades em Geral; 

X- Outras atividades devidamente estabelecidas pela Coordenação do Curso de 

Graduação, incluindo estratégias pedagógico-didáticas. 

  
 A Tabela 3 a seguir estabelece os tipos e o número máximo das atividades aceitas 

para pontuação, além do teto máximo de horas contabilizadas em cada categoria e a forma 

de comprovação para fins documentais. 

 

Tabela 3. Quadro de correspondências para Atividades Acadêmico-Científico-Culturais.  
 

ATIVIDADE TOTAL MÁXIMO 
DE HORAS 

DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO 

Participação em simpósio, seminário, 
congresso (ou encontros de natureza 
semelhante) 

Até 50 horas Certificado do evento 

Participação com apresentação de trabalho 
em simpósio, seminário, congresso (ou 
encontros de natureza semelhante) 

Até 40 horas (10 
horas por encontro) 

Certificado do evento 

Participação na organização de simpósio, 
seminário, congresso (ou encontros de 
natureza semelhante) não registrados na 
PROEX 

40 horas por encontro 
até dois encontros 

Certificado ou declaração 
da entidade responsável 
pelo evento 

Palestras assistidas na Unilab Até 20 horas (2 horas 
por palestra) 

Declaração de 
participação 

Defesas de monografia de final de curso 
(graduação ou especialização) na Unilab ou 
em instituição congênere, na área de Letras 
ou em área afim 

1 hora por defesa (até 
4 defesas) 

Atestado de presença 
emitido por entidade 
responsável 

Defesas de dissertação de mestrado e/ou 
tese de doutorado na Unilab ou em 

4 horas por defesa 
(até 4 defesas) 

Atestado de presença 
emitido por entidade 
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instituição congênere, na área de Letras ou 
em áreas afins 
 

responsável 

ATIVIDADE TOTAL MÁXIMO 
DE HORAS 

DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO 

Publicação de artigos em periódicos 
acadêmicos com Qualis Capes na área de 
Letras ou em área afim  

30 horas por artigo 
 

Cópia da publicação 

Publicação artístico-literária ou jornalística 
em periódicos ou livros  

10 horas por 
produção  

Cópia da publicação  

Publicação de artigos em periódicos 
acadêmicos sem Qualis Capes ou de 
capítulo de livro 

15 horas por artigo   Cópia da publicação  

Publicação de livro na área de Letras ou em 
áreas afins em editora com comissão 
editorial (produção de caráter acadêmico 
ou literário) 

60 horas por livro 
acadêmico ou 
literário 

Cópia da publicação  

Publicação de livro na área de Letras ou em 
área afim em editora sem comissão 
editorial (produção de caráter acadêmico 
ou literário) 

20 horas por livro 
acadêmico ou 
literário 

Cópia da publicação 

Participação como ouvinte em atividades 
culturais vinculadas a projetos da Unilab 

Até 20 horas (2 horas 
por evento) 

Atestado de participação 
da entidade responsável 

Participação, como representante, em 
órgãos colegiados da Unilab (Colegiado de 
Curso, Consuni, Centro Acadêmico), com 
no mínimo 75% de frequência 

Até 45 horas (15 
horas por exercício 
no semestre) 

Declaração de 
participação emitida pelo 
Órgão Responsável 

Participação e aprovação em disciplinas ou 
cursos extracurriculares cursados na Unilab 
ou em instituições congêneres, no Brasil ou 
no exterior, na área de Letras ou em áreas 
afins (incluindo os cursos em períodos 
letivos especiais) 

Até 80 horas Declaração ou certificado 
emitido pelo Órgão ou 
Instituição Responsável 

Desenvolvimento de projetos de 
pesquisa/ensino na área de Letras (PIBIC, 
PIBID, PET, PULSAR e outros, como 

25 horas para cada 
semestre dedicado ao 
projeto até o teto 

Declaração emitida pelo  
supervisor geral ou, na 
ausência desse, pelo docente 
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bolsista ou voluntário)  máximo de 100 horas responsável pelo projeto 

Participação em grupo de pesquisa e 
extensão credenciados na UNILAB 

15 horas para cada 
semestre dedicado ao 
projeto até o teto 
máximo de 60 horas 

Declaração emitida pelo  
supervisor geral ou, na 
ausência desse, pelo docente 
responsável pelo projeto 

ATIVIDADE TOTAL MÁXIMO 
DE HORAS 

DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO 

Monitoria em disciplinas de graduação da 
UNILAB (oficial ou voluntária) 

25 horas por 
semestre, até o 
máximo de 75 horas 

Declaração emitida pelo  
supervisor geral ou, na 
ausência desse, pelo 
docente responsável pela 
monitoria 

Docência na educação básica – ensino 
fundamental II e ensino médio (com 
declaração da escola com registro no MEC 
ou carteira assinada) 

20h por semestre até 
o máximo de 40 h. 

Declaração emitida pelo 
Diretor da Escola ou 
fotocópia da carteira de 
trabalho, com carga 
horária estipulada 

Atividades como voluntário em hospitais, 
ONGs, comunidades e afins 

20h por semestre até 
o máximo de 40 h. 

Declaração emitida pelo 
órgão responsável. 

Produção, direção ou atuação em filmes, 
peças de teatro, exposições, musicais e 
outras atividades artístico-culturais 

10h por atividade até 
o máximo de 50h 

Comprovante, declaração 
ou registro da atividade 

Atividades extracurriculares (cursos livres 
de línguas, teatro, esportes etc.) presencial 
ou a distância. 

Até 50h Certificado ou declaração 
emitida pelo órgão 
responsável. 

Atividades culturais (cinema, teatro, 
shows, feiras, exposições, museus, entre 
outros) 

2h por atividade, até 
o máximo de 20h 

Apresentação do ingresso 
ou declaração, com um 
relato reflexivo, de própria 
autoria, sobre a atividade 

 

Após a entrega dos documentos comprobatórios, no colegiado do curso será 

composta uma comissão docente que fará a análise da documentação para a devida 

certificação dos estudantes. 

 

Organização do Trabalho de Conclusão de Curso conforme PPC 
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) previsto no projeto pedagógico do 

curso de Graduação em Letras-Português da Unilab/Campus dos Malês está em 

consonância com a Resolução 14/2016/UNILAB, de 22 de julho de 2016 que estabelece 

as regras gerais de sua realização e regulamenta as normas complementares a serem 

implementadas nos cursos. 

O TCC consistirá em componente curricular obrigatório, contando 180 horas das 

3.570 horas totais do curso, de forma que sua realização deve ser computada para a 

integralização do curso. A carga horária destinada à preparação e elaboração do TCC será 

distribuída nas disciplinas acima mencionadas, retomadas aqui: Metodologia da pesquisa 

científica (60 horas); TCC I (Trabalho de Conclusão de Curso I) (60 horas); TCC II 

(Trabalho de Conclusão de Curso II) (60 horas). 

Como dito anteriormente, a oferta das disciplinas de TCC I e TCC II será feita por 

orientadores individuais ou por grupos de estudo e/ou de pesquisa credenciados na 

UNILAB. Os alunos devem realizar a matrícula na turma ofertada por seu orientador. 

No presente curso de Letras da UNILAB, o estudante deve cursar a disciplina 

Metodologia da Pesquisa Científica (obrigatória, de 60h/h), na qual, sob orientação do(s) 

docente(s) da disciplina, elaborará seu pré-projeto de TCC, a fim de desenvolvê-lo nas 

disciplinas TCC I e TCC II. Nessas duas últimas, o aluno contará com orientação 

individual de um docente do Curso de Letras. 

O aluno poderá apresentar como TCC trabalhos nas modalidades de monografia 

ou artigo científico, com tema desenvolvido na área de Letras. Seguindo o disposto na 

Resolução 14/2016/UNILAB, de 22 de julho de 2016, o trabalho de conclusão de curso 

na forma de monografia deverá ser elaborado de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Por sua vez, o TCC na forma de Artigo 

Científico, deverá ser elaborado de acordo com as normas do periódico ou anais de evento 

escolhido pelo docente orientador e submetido para publicação; o comprovante de 

submissão deverá ser anexado ao artigo. Caso o artigo seja enviado para periódico ou 

evento científico, o discente deverá comprovar o devido registro no International 

Standard Serial Number (ISSN) ou no International Standard Book Number (ISBN). 
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Para ter a aprovação final em TCC, além de aprovação nas disciplinas 

Metodologia da Pesquisa Científica, TCC I e TCC II, o aluno deverá defender em sessão 

pública seu TCC e atingir nota média final igual ou superior a 7,0, numa escala de 0 a 10. 

A banca de avaliação será composta por três professores titulares e dois suplentes. A 

Presidência da banca examinadora ficará a cargo do professor orientador do trabalho. Os 

membros da banca poderão ser docentes internos ou externos à UNILAB e deverão ter, 

no mínimo, título de doutor em Letras ou áreas afins. 
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Composição do NDE 

 

Tabela 1: Composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

Nº Docente Titulação Regime de 
trabalho 

Entrada/Saída 
(Portaria) 

Período de 
permanência 
(em anos) 

1 Adolfo Tanzi Neto Doutor Integral  22/12/2016-atual - 
2 Aroldo Leal de Andrade Doutor Integral 22/12/2016-atual - 
3 Denilson Lima Santos Doutor Integral 12/06/2016-atual - 
4 Eduardo Ferreira dos Santos Doutor Integral 22/12/2016-atual - 
5 Giana Targanski Steffen Doutora Integral 08/04/2015-

11/06/2017 
2 

6 Igor Ximenes Graciano Doutor Integral 22/12/2016-atual - 
7 Josyane Malta Nascimento Doutora Integral 22/12/2016 –atual - 
8 Lavínia Rodrigues de Jesus Doutora Integral 12/06/2017 –atual - 
9 Lidia Lima da Silva Doutora Integral 08/04/2015-atual 2 
10 Ludmylla Mendes Lima Doutora Integral 08/04/2015-atual 2 
11 Marli Aparecida Rosa Doutora Integral 22/12/2016 -

11/06/2017 
- 

12 Mirian Sumica Carneiro 
Reis 

Doutora Integral 22/12/2016-
11/06/2017 

- 

13 Paulo Sérgio de Proença Doutor Integral 08/04/2015-atual 2 
14 Shirley Freitas Sousa Doutora Integral 12/06/2017-atual - 
15 Vânia Maria Ferreira 

Vasconcelos 
Doutora Integral 22/12/2016-atual - 

 

 

 

 

 

 


