
 

 

 

 
 

PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO (PPC) 

LETRAS 
 

 
 

 

 

 

 
LINK DO LATTES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

1 
 

 

 

 
 
 

PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE LETRAS  
PORTUGUÊS E 

INGLÊS 
 

 

MANTIDA 

FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL 

MANTENEDORA 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE COROMANDEL 

 

 

COROMANDEL/ MG 



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

2 
 

Sumário 
1. Apresentação ................................................................................................................................. 4 
Dados da Mantenedora: .................................................................................................................. 4 
Dados da Mantida: ............................................................................................................................ 4 
Dados de Identificação do Curso: ................................................................................................ 4 
MISSÃO DA FCC .................................................................................................................................. 4 
2. Dados Socioeconômicos da Região ....................................................................................... 5 
3. Histórico da Faculdade Cidade de Coromandel ................................................................14 
4. Organização Didático Pedagógica .........................................................................................17 
Contextualização do Curso ...........................................................................................................18 
COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE ............................................18 
5. Organização Didático Pedagógica .........................................................................................19 

5.1. Concepção do Curso .............................................................................................. 19 
5.2. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso ................................................... 20 
5.3. Objetivos do Curso ................................................................................................. 27 
5.4. Perfil Profissional do Egresso ............................................................................. 28 
5.5. Estrutura Curricular ................................................................................................ 31 
5.6. Conteúdos Curriculares ......................................................................................... 34 
5.7. Metodologia ............................................................................................................... 36 
5.8. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório .............................................. 37 
5.9. Atividades Curriculares Complementares (ACC) ........................................... 41 
5.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ......................................................... 44 
5.11. Apoio ao Discente ................................................................................................. 45 
5.12. Processo de Autoavaliação ........................................................................................ 55 
5.13. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de 
Ensino Aprendizagem .................................................................................................... 57 
5.14. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 58 
5.15. Número de Vagas .................................................................................................. 61 
5.16. Responsabilidade Social ..................................................................................... 62 
5.17. Participação dos Discentes no Acompanhamento e na Avaliação do 
PPC ...................................................................................................................................... 62 

6. Corpo Docente ..............................................................................................................................62 
6.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante ........................................................ 62 
6.2. Atuação do Coordenador do Curso .................................................................... 64 
6.3. Corpo Docente do Curso de Letras .................................................................... 65 

7. Infraestrutura .................................................................................................................................69 
7.1. Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais ................................................................................................. 69 
7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI ........... 72 
7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços 
Acadêmicos ....................................................................................................................... 73 
7.4. Sala de Professores ................................................................................................ 73 
7.5. Salas de Aula ............................................................................................................ 74 
7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática ..................................... 74 
7.7. Biblioteca ................................................................................................................... 74 
7.8. Núcleo de Práticas Pedagógicas: ....................................................................... 79 
7.9. CEUA – Comitê de Ética no Uso de Animais ................................................... 81 

ANEXO 1 .............................................................................................................................................82 
CORPO DOCENTE ........................................................................................................... 82 

ANEXO 2 .............................................................................................................................................82 



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

3 
 

Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Letras – Português e Inglês . 82 
ANEXO 3 .............................................................................................................................................85 

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS ................................................................................ 85 
REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES ...................................................................................................................129 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ...................... 133 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

4 
 

1. Apresentação 
Contextualização da FCC 

Dados da Mantenedora:  

Nome: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE COROMANDEL 

CNPJ: 03.327.571/0001-23 

End.: Av. Adolfo Timóteo da Silva, 433 

Cidade: Coromandel  UF: MG CEP: 38550-000 

Fone: 34-3841-3410 http://fcc.edu.br/ 

E-mail: secretaria@fcc.edu.br 

 

Dados da Mantida: 

Nome: FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL 

CNPJ: 03.327.571/0001-23 

End.: Av.  Adolfo Timóteo da Silva, 433 

Cidade: Coromandel UF: MG CEP: 38550-000 

Fone: (34) 3841-3410 http://fcc.edu.br/ 

E-mail: secretaria@fcc.edu.br 

 

Dados de Identificação do Curso: 
Curso: LETRAS 

Coordenadora: Profª Ma. Sônia Helena de Castro 

Município de Funcionamento Coromandel/ MG 

Diploma Conferido: Licenciatura 

Modalidade: Presencial 

Prazo para integralização 
Mínimo: 06 Semestres (3 anos) 

Máximo: 10 semestres (5 anos) 

Carga horária do curso: 2.800 horas 

Regime Letivo: Semestral 

Turnos de Oferta: Noturno  

Vagas Solicitadas: 50 semestrais / 100 anuais 
 

MISSÃO DA FCC 
“Formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região na qual 

está inserida, através de uma proposta filosoficamente transformadora e libertária, atuando 

de forma solidária e efetiva garantindo a universalização e a equidade na prestação de 

serviços visando à busca constante da excelência educacional.” 
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2. Dados Socioeconômicos da Região 
 

De acordo com dados atuais, uma nova realidade se apresenta na área da Educação. 

Estamos vivenciando grandes mudanças, que aconteceram com rapidez jamais vista 

nas décadas passadas, sendo possível afirmar que a Educação, nas décadas 

vindouras, será a área que mais profundamente receberá as atenções de toda 

sociedade constituída, em função da nova compreensão sobre o papel da escola, do 

professor, da instituição de ensino, do aluno, da comunidade e da família. O novo 

panorama educacional exige que a sociedade se disponha ao esforço comum de se 

criar o homem, cidadão profissional responsável, ou seja, que cada ser humano possa 

exercer em sua plenitude a sua cidadania. 

 

Estamos vivendo um amplo processo de crescente integração de economias, culturas 

e relações geopolíticas entre Países. É uma nova e irreversível realidade denominada 

Globalização, que leva a humanidade a constante e sistemática incorporação das 

novas tecnologias da chamada terceira revolução técnico-industrial, responsável por 

essas significativas mudanças, o que torna visível a ruptura com os velhos modelos e 

o surgimento de novos paradigmas. 

 

Numa sociedade globalizada, em que prevalece o poder dos meios de comunicação 

como disseminadores da informação, se faz presente a demanda por profissionais 

cada vez mais qualificados, para que possam enfrentar os desafios dessa nova ordem 

internacional é preciso organizar e atualizar o processo de ensinar e aprender, pois a 

Educação Formal, Intencional, cujo instrumento é a escola, centro deste processo de 

interiorização e disseminação dessas mudanças e, consequentemente, responsável 

pela boa qualificação de seus educandos, futuros egressos que terão o papel de 

efetivar as mudanças e as transformações que possibilitem a melhoria da qualidade 

de vida individual e coletiva. 

 

À simplicidade dos procedimentos em sala de aula e da mera transmissão de 

conhecimentos, sobrepõem-se atitudes educacionais mais compromissadas com o 

meio social, com a comunidade, com a inserção e reinserção social, com o mundo do 

trabalho e com a própria escola.  
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A escola deve conciliar as demandas identificadas, sua vocação institucional e sua 

capacidade de atendimento, que deve conduzir–se para o contínuo aprimoramento do 

processo de formação de seus educandos, assegurando sempre currículos que 

atendam aos princípios norteadores de uma Educação renovada, permanente, 

abrangente e contínua. 

 

É através dos preceitos acima descritos que a Faculdade Cidade de Coromandel - 

FCC apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Letras caracterizando-se pelo 

conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática pedagógica e 

a dinâmica, não se restringindo a mera organização de componentes curriculares, 

mas sim, pelo efetivo posicionamento científico e tecnológico de todos os envolvidos. 

 

Tal posicionamento está embasado no tratamento epistemológico dado aos 

conteúdos e no acompanhamento de todas as atividades das áreas de conhecimento 

do curso, sempre compatíveis com o perfil do curso, com os princípios e as condições 

de oferta da Faculdade Cidade de Coromandel - FCC. 

 

Este projeto de caráter institucional resulta de esforço coletivo e interdisciplinar, tendo 

em vista a integração entre diferentes saberes, experiências e competências 

envolvidos na formação do profissional em Letras. 

 

Utilizando as tecnologias de comunicação oferecidas na atualidade para a 

integralização da carga horária, o curso hora proposto, pretende extinguir o perfil de 

usuário alienado, pouco reflexivo sobre sua condição social, profissional e humana, 

que parece ter se instalado globalmente, tornando-o conhecedor e usuário dos 

recursos tecnológicos em prol da produção, construção e reconstrução do 

conhecimento. 

 

Foi observado através de pesquisas, que há estágios diferentes de desenvolvimento 

científico e tecnológico, com sérios desdobramentos junto às classes sociais dentro 

do nosso país, tendências que apontam para uma distância cada vez maior das 

diferenças qualitativas e quantitativas entre as regiões de nossa nação. Distância que 

vem se configurando não raramente como abismo na qualidade da Educação. Abismo 

este amenizado através de propostas educacionais que abranjam esta realidade. A 
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proposta Educacional da Faculdade Cidade de Coromandel pretende aguçar o 

interesse por novas tecnologias de transmissão de conhecimentos proporcionando ao 

graduando não somente a graduação propriamente dita, como também experiência 

nestas tecnologias garantindo que a formação deste profissional se eleva acima da 

formação do conteúdo formando também o cidadão consciente da nova realidade 

mundial e prepará-lo para as constantes mudanças sociais, políticas, econômicas e 

tecnológicas tanto de sua profissão como da sociedade em geral. 

 

Demandas para a formação de modernos perfis profissionais, junto às carreiras 

tradicionais e novas, pressionam fortemente os cursos de graduação e muitos eixos 

de pesquisa. Os reflexos na escolaridade fundamental e média e, paralelamente, nos 

cursos de formação docente para estes níveis, já se verificam em intensidades 

variadas, sempre estreitamente correlacionadas à disponibilização das novas 

tecnologias junto aos cidadãos. 

  

O Projeto Pedagógico do Curso de Letras da Faculdade Cidade de Coromandel 

engloba a fundamentação dos aspectos legais, definição dos objetivos, missão 

finalidade, perfil profissiográfico, currículo do curso, grade curricular, organização 

curricular, definição de ementários, bibliografias, vagas, turno de funcionamento, 

dimensionamento das turmas, política de estágios, carga horária do curso e 

qualificação acadêmica e profissional do responsável pela implantação do curso. Além 

desses aspectos, foram observadas as dimensões denominadas de infra-estrutura 

física, tecnológica e biblioteca. 

 

O curso leva em conta também a necessidade de diminuir a evasão dos jovens para 

outras regiões que tenham mais alternativas para a continuidade de seus estudos. 

Isto se torna algo regionalmente importante, visto que, dos alunos que cursam o 

ensino superior em outra região um número bastante considerável não voltam a sua 

cidade de origem diminuindo consideravelmente a população economicamente ativa, 

além da mão de obra especializada desta região. Muitas vezes esta migração causa 

preocupação aos pais destes jovens, bem como, uma ampliação nas despesas 

mensais da família. 
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Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas feitas por 

técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo: 

 

Características Regionais de Coromandel 

Município População 
2010 

Área da unidade 
territorial (km²) 

Densidade demográfica 
(hab/km²) 

Coromandel 27.547 3.313,116 8,31 
Fonte: IBGE/Cidades 

 

A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 mesorregiões do 

estado brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas das dez regiões de 

planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba.  É 

formada pela união de 66 municípios agrupados em sete microrregiões, localizada na 

região oeste de Minas Gerais. Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma área 

de 90.545 km², equivalente a 15,4% do território mineiro.  

 

Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior 

contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia do 

estado, a mesorregião tem hoje forte influência estadual.  Faz fronteira a norte com o 

Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São José do 
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Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste 

com a Central Mineira e com o Oeste de Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso 

do Sul.  

 

A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus municípios 

estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, 

Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior município do 

interior mineiro. 

 

Evolução Populacional 
Ano Coromandel Minas Gerais Brasil 
1991 24.954 15.743.152 146.825.475 
1996 25.823 16.567.989 156.032.944 
2000 27.452 17.891.494 169.799.170 
2007 27.392 19.273.506 183.987.291 
2010 27.547 19.597.330 190.755.799 

Fonte: IBGE/Cidades 
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Fonte: IBGE – CENSO 2010 

 
Número de Docentes por Nível 

Variável Coromandel Minas Gerais Brasil 
Ensino Infantil 52 57.505 589.893 
Fundamental 219 143.977 1.400.716 
Médio 105 60.729 513.403 

Fonte: IBGE/Cidades 
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         Fonte: IBGE – CENSO 2018 
 

Número de Escolas por Nível 
Variável Coromandel Minas Gerais Brasil 

Fundamental 12 108,44 1.340,77 
Médio 6 30,69 279,93 

Fonte: IBGE/Cidades 

 
Matrículas por Nível 

Variável Coromandel Minas Gerais Brasil 
Ensino Infantil 1.052 802.462 8.745.184 
Fundamental 3.289 2.511.483 27.183.970 
Médio 1.253 821.349 7.709.929 

Fonte: IBGE/Cidades 
 

PIRÂMIDE ETÁRIA 

Idade Coromandel Minas Gerais Brasil 
 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 anos 836 793 649.660 627.206 7.016.614 6.778.795 
5 a 9 anos 944 927 726.034 702.961 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 
anos 

1.110 1.132 858.109 830.051 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 
anos 

1.111 1.115 868.022 851.253 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 
anos 

1.087 1.043 874.104 859.390 8.629.807 8.614.581 
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25 a 29 
anos 

1.115 1.030 851.586 853.105 8.460.631 8.643.096 

30 a 34 
anos 

1.059 1.037 790.229 805.450 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 
anos 

1.057 1.116 694.342 722.116 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 
anos 

1.176 1.047 671.738 702.039 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 
anos 

1.039 968 628.195 666.388 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 
anos 

915 832 548.830 584.829 4.834.828 5.305.231 

55 a 59 
anos 

780 726 441.415 479.714 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 
anos 

622 537 339.165 376.212 3.040.897 3.467.956 

65 a 69 
anos 

441 454 251.626 290.172 2.223.953 2.616.639 

70 a 74 
anos 

313 336 191.852 233.376 1.667.289 2.074.165 

75 a 79 
anos 

182 230 129.276 168.843 1.090.455 1.472.860 

80 a 84 
anos 

100 165 76.292 112.030 668.589 998.311 

85 a 89 
anos 

55 70 34.862 56.569 310.739 508.702 

90 a 94 
anos 

12 24 12.469 24.269 114.961 211.589 

95 a 99 
anos 

2 6 3.332 7.576 31.528 66.804 

Mais de 100 
anos 

1 2 739 1.904 7.245 16.987 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
 

Variável Coromandel Minas Gerais Brasil 
Receitas 80.959,38 42.111.468 461.146.647 
Despesas 72.168,71 37.742.140 412.501.044 

           Fonte: IBGE – CENSO 2017 
           Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf. 
 

Fonte: IBGE/Cidades 

PRODUTO INTERNO BRUTO 
Variável Coromandel Minas Gerais Brasil 

Agropecuária 372.085,17 (x1000)R$ 15.568.048 105.163.000 
Indústria 72.823,66 (x1000)R$ 54.306.183 539.315.998 
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Serviços 319.123,94 (x1000)R$ 97.398.820 1.197.774.001 
 
 
A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária, e 

a do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias. 

O Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 

42,897 bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte. A mesorregião participa com 16,57% do PIB 

estadual e com 1,74% do PIB nacional. E o em PIB per capita de 20.035,00 reais 

(1º lugar de Minas Gerais). 

 

FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS 

Variável Coromandel Minas Gerais Brasil 
Automóveis 9.120 5.652.316 51.296.981 
Caminhões 689 323.729 2.684.227 
Caminhões-trator 208 64.745 606.679 
Caminhonetes 1.812 824.024 6.880.333 
Caminhonetas 294 291.204 3.053.759 
Micro-ônibus 105 44.514 383.325 
Motocicletas 2.126 2.379.738 20.942.633 
Motonetas 323 268.287 3.990.558 
Ônibus 99 73.318 601.522 
Trator de Rodas 1 2.078 30.896 
Utilitário 42 58.067 707.152 
Outros 607 295.968 2.688.950 
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Educação Superior 

Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da implantação 

dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a Educação 

Superior só se desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, porém, viveu o boom 

educacional do final dos anos sessenta, com a implantação de diversas instituições 

privadas de Educação Superior.  

 

A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência econômico 

e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência de diferentes 

demandas científicas e culturais. Seu sistema de Educação Superior integra várias 

IES em uma área que as separa em no máximo 200 km, para onde convergem 

alunos de toda a região que aspiram desenvolver seus conhecimentos culturais, 

científicos e profissionais. 

 

Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos acumulados 

com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de contribuir com eficiência 

para o desenvolvimento e a intervenção no meio social. 

  

3. Histórico da Faculdade Cidade de Coromandel 
 

Trajetória da Mantenedora  
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A Faculdade Cidade de Coromandel (FCC) é um estabelecimento de ensino superior, 

mantido pela Associação Educacional de Coromandel, CNPJ nº 03.327.571/0001-23, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Adolfo 

Timóteo da Silva, 433, Brasil Novo, no Município de Coromandel - MG, CEP: 38550-

000, Estado de Minas Gerais, com seu estatuto registrado no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas – Comarca de Coromandel, no livro nº 384, Páginas nº 084, 

em 17 de fevereiro de 1999. O funcionamento da IES foi autorizado pela portaria nº 

2.076, de 21 de dezembro de 2000, com publicação no Diário Oficial da União em 26 

de dezembro de 2000 como Instituição de Ensino Superior dedicada à graduação, 

pós-graduação, pesquisa, extensão, cursos sequenciais, tecnológicos e à distância. 

 

Trajetória da Faculdade 

 

O início das atividades da IES ocorreu no ano de 2001 com a aprovação pelo 

DEPES/SESU/ MEC, dos cursos de Bacharelado em Administração, Licenciatura em 

Educação Física, Licenciatura em Letras e Pedagogia, este último com habilitações 

em Orientação Educacional e Supervisão Escolar, com início em 2002, todos já 

reconhecidos pelo MEC. Em 2004, iniciou-se o curso de Enfermagem buscando 

atender a demanda da região que na época não havia profissionais em número 

suficiente com este curso superior para suprir as necessidades da região. Em 2006 

iniciou-se os cursos de Pós-Graduação com os Cursos de Educação Especial, 

Metodologia do Ensino Superior e Psicopedagogia. No ano de 2010, foram oferecidos 

os cursos de Especialização “Lato sensu” em “Didática e Metodologia do Ensino 

Superior”, “Gestão em Finanças, Marketing e Pessoas” e “Saúde Pública, do 

Trabalhador e PSF” e em 2011, os cursos de “Educação Especial na Perspectiva da 

Inclusão e LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais” e “MBA em Gestão Estratégica de 

Recursos Humanos, Finanças e Marketing”. No ano de 2012 iniciou-se o Curso de 

Bacharel em Engenharia Agronômica, ajudando na formação de profissionais ligados 

à agricultura. Em 2014 foi aprovado o curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas visando utilização modernas ferramentas 

computacionais, bem como métodos e técnicas avançadas para projetos aplicados 

durante todo o ciclo de desenvolvimento de sistemas e também autorizado o curso de 

Bacharel em Medicina Veterinária que apresenta habilidades para desenvolver ações 

no âmbito de seus campos específicos de atuação em saúde animal, clínica e cirurgia 
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veterinária; saneamento e Medicina Veterinária Preventiva; saúde pública e inspeção 

e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia, produção e reprodução animal; 

ecologia e proteção ao meio ambiente. Em 2016 Bacharel em Psicologia que almeja 

a formação de profissionais que irão trabalhar com competências e habilidades no dia 

a dia do exercício do profissional da psicologia em diferentes contextos. Todos estes 

cursos foram estruturados de acordo com a Portaria de Credenciamento nº.2.076 de 

21/12/2000, Publicado no Diário Oficial da União nº.247-E de 26/12/2000 e conforme 

a Resolução CNE/CES nº 01, de 03 de Abril de 2011 e as diretrizes pertinentes a cada 

curso. A Faculdade Cidade de Coromandel tem como missão: formar profissionais 

que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região na qual está inserida, 

através de uma proposta filosoficamente transformadora e libertária, atuando de forma 

solidária e efetiva garantindo a universalização e a equidade na prestação de serviços 

visando a busca constante da excelência educacional.  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional atende às exigências do Sistema Federal 

de Ensino contido na Lei 9.394 e no Decreto 3.860/2001, como também fixa base para 

as ações planejadas pela instituição, subsidiando cada vez mais novas práticas que 

venham suprir as carências profissionais e mercadológicas as quais estão inseridas a 

IES. 

 

PORTARIA DE RECREDENCIAMENTO INSTITUCIONAL DA FACULDADE 

CIDADE DE COROMANDEL 
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4. Organização Didático Pedagógica 
 

Contexto Educacional 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel, mantida pela Associação Educacional de 

Coromandel, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação Superior 

pautada em profissionais que contribuam com o desenvolvimento sustentável da 

região. 

 

Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Coromandel são: 

 Valorizar a vida em todas as suas formas; 

 Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal; 

 A busca da verdade; 

 Contribuir com o crescimento da comunidade; e 

 Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade 

mais justa e fraterna. 

 

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de 

Coromandel, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. Os 

princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação pessoal com 

uma formação que privilegie a inclusão dos valores humanos.  
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O Projeto Pedagógico do Curso de Direito, da Faculdade Cidade de Coromandel, foi 

pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação Superior: 

 

1. A formação humana; 

2. A formação específica; 

3. A formação complementar Estudos Quantitativos e Tecnologias. 

 

Contextualização do Curso 
 

Nome do Curso e a Modalidade: LETRAS – Português e Inglês - LICENCIATURA 

 

Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Coromandel 

Endereço de Funcionamento do Curso: Av. Adolfo Timóteo da Silva, 433 
Coromandel – MG. 

 

Número de Vagas Solicitadas: 100 

 

Turnos: Noturno  

 

Carga Horária Total do Curso: 2.800 horas 

 

Período de Integralização: Mínimo de 06 semestres e Máximo de 10 Semestres 

 

Coordenação do Curso: Prof.ª Ma. Sônia Helena de Castro 
 

 
COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

NOME TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

Douglas Pereira Castro Mestre Parcial 
João Batista Ferreira Mestre Integral 

Lásaro José Amaral  Mestre Integral 

Luciana de Araújo Mendes Silva Doutora Integral 

Sônia Helena de Castro Mestre Integral 
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5. Organização Didático Pedagógica 
 

Contexto Educacional 

 

A Faculdade Cidade de Coromandel, mantida pela Associação Educacional de 

Coromandel, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação Superior 

pautada em profissionais que contribuam com o desenvolvimento sustentável da 

região. 

 

Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Coromandel são: 

 Valorizar a vida em todas as suas formas; 

 Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal; 

 A busca da verdade; 

 Contribuir com o crescimento da comunidade; e 

 Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade 

mais justa e fraterna. 

 

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de 

Coromandel, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. Os 

princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação pessoal com 

uma formação que privilegie a inclusão dos valores humanos.  

  

O Projeto Pedagógico do Curso de Letras, da Faculdade Cidade de Coromandel, foi 

pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação Superior: 

 

4. A formação humana; 

5. A formação específica; 

6. A formação complementar Estudos Quantitativos e Tecnologias. 

 

5.1. Concepção do Curso 
 

A maior preocupação da Faculdade Cidade de Coromandel é o oferecimento de um 

ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e de extensão, que visem o 
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envolvimento comunitário, através de uma interação dinâmica dos segmentos sociais 

que se apresentam constantemente com carências nos diferentes setores.  

 

A Faculdade Cidade de Coromandel não pretende formar apenas o Profissional 

Licenciado em Letras – Português e Inglês, mas também o profissional preparado para 

tratar com o público em geral, capaz de lidar com o que há de mais moderno no âmbito 

de sua profissão e ciente do progresso relativo às recentes pesquisas da área, 

buscando sempre melhorar o seu potencial. Através da introdução do discente às 

matérias sociológicas, tecnológicas, de iniciação científica e extensão, buscará 

habilitar profissionais preocupados com o seu próprio aprimoramento, tornando-os 

capazes de enfrentarem um mercado de trabalho cada vez mais agressivo e 

globalizado. 

 

O Curso de Letras propõe formar profissionais conscientes da evolução sócio-

econômico-industrial da sociedade, através de uma educação voltada tanto para os 

aspectos formativos, como a para os aspectos informativos. Objetiva despertar o 

espírito crítico, propiciar o desenvolvimento do espírito de investigação científica, 

desenvolver a liberdade e a solidariedade humana, o cultivo de valores que enfatizem 

a dignidade do indivíduo como cidadão produtivo e despertar no educando a 

capacidade do conhecimento de si próprio, de suas potencialidades, de seus 

semelhantes, do mundo e de seu Criador.  

 

Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico, dotados 

do espírito cientificista e humanitário para que possam exercer seu papel social com 

dignidade e competência, objetivo este que será buscado constantemente pela 

Faculdade Cidade de Coromandel, dentro de seu relevante papel social. 

 

5.2. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso 
 

A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas 

relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os órgãos 

Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição contemplam todas as 

necessidades institucionais e legais. Os órgãos de Colegiado Superior de Cursos 

estão funcionando normalmente com seus membros designados por portaria e através 



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

21 
 

da realização de reuniões que ocorrem de forma sistemática conforme regimento e 

demais normas.  

 

A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, com os 

diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e metas 

estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das decisões 

institucionais e das determinações do MEC. 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permitir uma 

postura que contemple essa nova realidade político-educacional, caracterizando-se 

pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática 

pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à mera organização 

de componentes administrativos, mas sim, em um planejamento estratégico 

organizado dos atos até hoje praticados e nas ações a serem realizadas pela 

Instituição em um prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-se. A 

educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico, pelas 

habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a crítica 

reflexiva e consequentemente à ação refletida que proporciona a evolução da 

sociedade. 

 

A FCC não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento, levando 

em conta as características e as tendências do meio na qual está inserida. Nesse 

contexto, as características e as tendências do meio, alteram e transformam a 

realidade da instituição, rapidamente e se fazem necessárias as adaptações, para 

galgar às transformações de forma criativa e crítica, assumindo, o papel de 

interveniente ativo nesse processo de permanente mudança, que marca a sociedade 

contemporânea e a Educação Nacional. 

 

Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma 

instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e de 

seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do seu PDI 

promovendo a participação e transferência de sua gestão.  
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O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de assegurar 

uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e regional através 

das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir: 

 

 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos, 

realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP; 

 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) que une a instituição através de representantes dos 

alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da sociedade, onde através 

de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da instituição; 

 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico 

administrativo da instituição e Núcleo Docente Estruturante (NDE), composto por 

docentes abrindo espaço para a discussão coletiva, análise de documentos e 

diretrizes descrevem caminhos e objetivos a serem alcançados para a maior 

significação do ensino e da formação dos discentes da instituição; 

 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do contexto 

interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos próximos 

anos. 

 

5.2.1. Política de Educação Ambiental da Instituição 
 

A FCC compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para 

reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as 

coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção Geral da IES, 

elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo com os princípios de 

qualidade, ética, bem como com a legislação específica, incorporada pela Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, 

proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura, permitindo atividades de 

conservação da biodiversidade, de gerenciamento de resíduos, de manejo sustentável 

de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental, a partir de uma visão mais 

globalizada da questão ambiental como propiciadora do pleno exercício da cidadania.  
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A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na 

valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem 

significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade da comunidade. 

 

A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio 

ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e tem 

sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo educacional. 

Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de 

Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental pelo 

Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo MEC, no 

qual a temática ambiental foi inserida como conteúdo transversal em todas as 

disciplinas do currículo escolar. 

 

Diante disso, a FCC iniciou um trabalho em conjunto com representantes da 

comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação 

ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de 

professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de integrar 

diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da realidade 

socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou plenamente a 

necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão e iniciação 

científica. A partir dessa necessidade foi Criado o Núcleo de Educação Ambiental, 

Inovação Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (NEID) cujo objetivo principal é a 

interação entre a comunidade acadêmica, sociedade e as questões ambientais. 

 

5.2.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior 
 

A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da RESOLUÇÃO Nº 1, DE 

30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida e para a convivência, no exercício 

cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de organização social, política, 

econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário e para assegurar o 

direito à educação a todos(as), adota em sua missão e em todos regulamentos e 

ações que norteiam e efetivam suas ações práticas educativas para a defesa e 
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aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos, de direitos e de responsabilidades 

individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, 

culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim de garantir a igualdade 

e de defesa da dignidade humana, com a finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, independente da área de estudo ou formação. 

 

Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e 

multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como 

norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos: I -dignidade 

humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças e 

das diversidades; IV - laicidade do Estado; V - democracia na educação, 

posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial da 

União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. VI - transversalidade, vivência 

E globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.  

 

Os princípios supracitados são articulados nas dimensões: 

 

I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e 

a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;  

II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  

III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político;  

IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e  

V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos 

em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da 

reparação das diferentes formas de violação de direitos.  

 

Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo diálogo 

com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais, atuando assim 

com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e responsável, junto 

a região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais diversos meios midiáticos, os 

resultados e experiências vivenciados e obtidos. 
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Vale lembrar a Missão da Mantenedora e suas Mantidas: “Formar profissionais que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável da região na qual está inserida, 

através de uma proposta filosoficamente transformadora e libertária, atuando 

de forma solidária e efetiva garantindo a universalização e a equidade na 

prestação de serviços visando à busca constante da excelência educacional”.  

 
Iniciação Científica (Pesquisa) 

No que se refere à pesquisa a IES incentiva o desenvolvimento de saberes e ações 

no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas focando na 

promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. Além de propostas 

de iniciação científica em questões ambientais, do afrodescendente indígena, 

memória do patrimônio cultural, gestões especificas de ações sociais e demais 

atividades que possam se tornar de referencia para o desenvolvimento de outros 

projetos. 

 

 Atividades de Extensão 

São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES com a 

promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que a mesma 

tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao ambiente escolar de 

forma a contribuir com o crescimento local e regional em termos de políticas em prol 

dos direitos humanos. 

 

Gestão 

Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão organizacional, 

no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando processos de violações 

através de ouvidorias, representação institucional e intervenção social junto ás esferas 

publicas de cidadania, com participação da IES em conselhos, comitês, fóruns de 

direito e políticas públicas além da participação em projetos sociais principalmente 

relacionados a saúde proposto pelo governo federal e que muitas vezes encontra 

dificuldades na gestão dos mesmos por falta de colaboradores com experiência ou 

conhecimento de gestão.  
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Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH como 

parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não será possível 

consolidar uma democracia substancial e uma Educação Completa e Inclusiva. 

Fatores estes necessários ao comprometimento da IES com a cultura e política dos 

direitos humanos, contribuindo assim para o bem estar de todos, salientando que 

outras formas de problemas com o avanço das tecnologias (bullying, invasão de 

privacidade), também terão de ser repensadas para a manutenção destes direitos. 

 

5.2.3 Politica Afrodescendente e Indígena  
  

Para a execução da política na Faculdade Cidade de Coromandel a mesma inseriu 

em todos os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e Indígena”. A instituição 

executa projetos que incentivem a cultura indígena e africana através de seminários, 

palestras, peças de teatro dentre outros eventos que visam discutir a temática não 

somente com a comunidade acadêmica, mais com a sociedade como um todo, 

através dos convênios que busquem o intercâmbio de conhecimento, possibilitando 

ao aluno um maior contato com a cultura tanto indígena quanto africana.  

 

Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos sociais, 

gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e 

implementar as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de 

Educação com relação à educação para as relações étnico-raciais e educação 

indígena. 

 

O PPC está coerente com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos. 

 

5.2.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
 

O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas 

nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do 

Espectro do Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia, onde 

se inclui um tripé de características: dificuldade de comunicação, de interação social, 

e interesse e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do 
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autismo, existem vários graus de comprometimento dos sintomas, tornando mais ou 

menos severa a situação do portador desta síndrome. Dentre os graus de severidade, 

propõe-se um indivíduo de comprometimento maior, outro intermediário e o terceiro 

com comprometimento mais discreto.  

 

A Faculdade Cidade de Coromandel preocupa-se com a temática e trabalha em sala 

de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à participação e à 

aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da mediação e destacando o 

ensino superior como um espaço privilegiado, sendo o professor como elemento 

essencial para o acesso à aprendizagem.  

 

A FCC conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno autista, 

oferecendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas periodicamente 

palestras e seminários que abordam a temática para toda a comunidade acadêmica. 

Os professores das diversas áreas deverão trabalhar o tema de forma transversal com 

os alunos, instigando a curiosidade e levando os mesmos a pesquisar e se informar 

mais sobre o assunto.  

 

Neste contexto a FCC está propondo desenvolver uma política de acompanhamento 

e auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão de conteúdos numa 

disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em questão.  

 

5.3. Objetivos do Curso 
 

5.3.1. Objetivos Gerais 

 
Fazer com que o aluno seja o profissional adequado as finalidades aqui descritas 

garantindo que o curso proposto tenha condições de transmitir para o discente as 

competência e habilidades necessárias para sua plena formação e formar 

Profissionais capazes de apreender; entender, criticar, analisar e avaliar a realidade 

e, sob o primado da prática, desempenhar, criativamente, suas atividades 

profissionais; de forma contextualizada frente a cada realidade social e institucional 

que se apresenta e atuar como agente de mudanças. 

 



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

28 
 

5.3.2. Objetivos Específicos 
 

A fim de reunir competências determinadas, o Curso de Letrs tem como Objetivos 

Específicos: 

 
 Administrar o processo de auto-formação, adaptando-se com flexibilidade às 

situações novas buscando a atualização pedagógica constante, face as novas 

exigências sociais. 

 Articular os conhecimentos teóricos com a prática educacional, de forma eficiente 

e eficaz, a fim de atender diferentes contextos. 

 Atender aos alunos com necessidades especiais em diferentes níveis da 

organização escolar assegurando seus direitos de cidadania. 

 Comunicar-se com clareza e objetividade facilitando o desenvolvimento da 

aprendizagem significativa nas diferentes etapas da escolaridade e modalidade 

de ensino. 

 Conhecer a legislação educacional e identificar no meio escolar sua 

contextualização a fim de realizar críticas inerentes ao processo educativo, 

propondo as soluções necessárias. 

 Desenvolver metodologias e materiais pedagógicos adequados à utilização das 

tecnologias da informação e da comunicação nas práticas educativas. 

 Propor respostas criativas aos problemas educacionais e socioculturais, 

apresentando medidas que visem a exclusão social e melhorias na qualidade do 

ensino. 

 
Os objetivos do curso são coerentes com o perfil do egresso e com as políticas 

constantes no PPI e PDI da Instituição, que expressam uma diretriz acessível ao 

conhecimento do aluno, buscando o atendimento às exigências de formação de 

competência intelectuais e comportamentais previstas no Curso de Letras. 

 

5.4. Perfil Profissional do Egresso 
 

O profissional de Letras deve ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam 

objeto de seus estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações 

culturais, além de ter consciência das variedades lingüísticas e culturais. Deve ser 

capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias 
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e de compreender sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e 

permanente e deve ter capacidade de reflexão crítica sobre temas e questões relativas 

aos conhecimentos lingüísticos e literários. Prevê-se, sobretudo, a formação de um 

profissional crítico, reflexivo e investigativo, que esteja preparado para exercer uma 

prática cotidiana de formação continuada, considerando o eixo epistemológico do 

curso: a linguagem. 

Destaca-se, por conseguinte, que o perfil do egresso corresponde aos objetivos do 

curso e com as políticas constantes no PDI e PPI da Instituição, traduzida pela 

correspondência com a proposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e com as 

necessidades profissionais e sociais, expressando uma diretriz de ação acessível ao 

conhecimento do aluno. 

 

5.4.1. Competências, Habilidades e Atitudes a Serem Desenvolvidas 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Letras apresenta algumas inovações que 

dependem de uma estrutura articulada entre conteúdos curriculares, habilidades e 

competências. A partir da implantação do Projeto Pedagógico do Curso, as 

habilidades e competências serão objeto de interesse institucional. Em torno disso, 

Coordenação, Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Docentes passaram a identificar 

ideias comuns, e, como resultado, estabelecer um conjunto de categorias que 

explicam as habilidades e competências que representam a IES e como elas podem 

ser alcançadas e desenvolvidas. 

 

O Curso de Licenciatura em Letras da IES tem embasamento nas DCN’s 

estabelecidas pelo MEC, visa possibilitar a formação profissional e deverá contribuir 

para que o estudante desenvolva as seguintes competências e habilidades: 

 

 A construção de conhecimento mais aprofundado da língua portuguesa e língua 

inglesa nas modalidades oral e escrita, bem como a compreensão crítica de suas 

variedades linguísticas nas perspectivas sincrônica e diacrônica; 

 A reflexão sobre linguagem, língua e literatura e suas relações com a cultura, a 

produção e a aquisição do conhecimento, os processos de aprendizagem e 
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escolarização, a constituição do sujeito, a construção de discursos e a formação 

docente; 

 A compreensão crítica das condições de uso da linguagem e a capacidade de 

reflexão sobre a linguagem como um fenômeno semiológico, psicológico, social, 

educacional, político e histórico; 

 O domínio e a articulação de um repertório científico, estético e cultural que se 

constitua em ferramenta de leitura, análise, interpretação e crítica de textos de 

variados gêneros, considerando suas implicações para os processos de ensino-

aprendizagem e de formação docente, nos anos finais do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e no Ensino Técnico de Nível Médio; 

 A capacidade de compartilhar saberes com docentes de diferentes 

áreas/unidades curriculares de conhecimento, e articular em seu trabalho as 

contribuições dessas áreas; 

 A articulação teórico-epistemológica de conhecimentos linguísticos, literários, 

pedagógicos e aqueles advindos da experiência, com o domínio dos conteúdos, 

métodos e práticas pedagógicas que permitam a constituição de objetos de 

ensino/estudo, sua reelaboração e a aprendizagem, considerando os diferentes 

modalidades de ensino em que poderá atuar; 

 A capacidade de criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas 

eficazes para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando 

o conhecimento das áreas ou disciplinas a serem ensinadas, das temáticas 

sociais transversais ao currículo escolar, dos contextos sociais considerados 

relevantes para a aprendizagem escolar, bem como as especificidades didáticas 

envolvidas; 

 A capacidade de analisar e mediar situações de ensino-aprendizagem de línguas 

e/ou de literatura à luz de modelos teóricos que contemplem as especificidades 

dos objetos de conhecimento da área de Letras, dos objetos de ensino 

elaborados no contexto escolar e as particularidades da apropriação de práticas 

de escrita, leitura, oralidade e análise linguística nos anos finais do Ensino 

Fundamental no Ensino Médio e no Ensino Técnico de Nível Médio; 

 A utilização de estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a 

partir de seus resultados, a formulação de propostas de intervenção pedagógica, 

considerando o desenvolvimento de diferentes capacidades dos estudantes; 
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 A atuação, enquanto educador, na perspectiva interdisciplinar dos saberes e 

dentro de uma visão em que o sujeito, ao construir conhecimentos, constitui a si 

mesmo e interfere diretamente na realidade; 

 A atuação, como docente, de estímulo à investigação científica, com visão de 

avaliação crítica e reflexiva. 

 

 
Os docentes serão estimulados a pensar em termos de habilidades e competências 

já no preenchimento dos formulários dos programas das disciplinas e fazem o 

detalhamento destas, e, por consequência, quando desenvolvem suas atividades em 

sala. 

 
5.4.2. Campos de Atuação do Egresso  
 
O exercício profissional dos acadêmicos formados no Curso de Letras – Português e 

Inglês, modalidade Licenciatura da Faculdade Cidade de Coromandel - FCC tem o 

Ensino na Educação Básica como seu principal campo profissional. Porém, pelas 

características de sua própria formação, no âmbito das línguas e literaturas, pode 

atuar também em áreas relacionadas à tradução, edição, elaboração e revisão de 

textos; no campo da comunicação social, das artes e da cultura de modo geral; na 

elaboração de materiais didáticos. 

 

5.5. Estrutura Curricular 
 

A proposta pedagógica tem a empregabilidade, a sustentabilidade e o 

empreendedorismo como pilares estratégicos para a melhoria da qualidade de vida. 

Com estas premissas a FCC realiza suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações assistenciais que 

potencializam a responsabilidade social presente no cotidiano da instituição, 

preparando os estudantes para assumirem papel ativo em uma sociedade marcada 

pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das transformações. 

 

A estrutura curricular do Curso de Letras foi elaborada para atender às Diretrizes 

Curriculares Nacionais, estabelecidas pelo Parecer CNE/CES nº 492/2001, Resolução 

CNE/CP nº 1/2002 e a Resolução CNE/CP nº 2/2002, considerando-se também a 
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distribuição adequada da carga horária semestral, de modo a permitir a necessária 

flexibilidade e autonomia ao estudante não só para a sua participação em iniciação 

científica, monitorias, programas e projetos de extensão, projetos de pesquisa e outras 

atividades curriculares complementares, como também para o desenvolvimento de 

vocações, interesses e potenciais específicos individuais. 

 

O curso de Letras da FCC, nas figuras dos membros do Núcleo Docente Estruturante 

e de sua coordenação compreendem que o processo de elaboração de uma matriz 

curricular é dinâmico e plástico, desta forma, no seu desenvolvimento dialoga com o 

mercado de trabalho, com o alunado e com as instâncias superiores, sejam elas as 

da própria Faculdade ou das agências reguladoras. Desta feita, a estrutura curricular 

aqui apresentada traz em seu bojo o que se apreendeu nos processos de avaliação 

formais aos quais os cursos se submeteram e as orientações institucionais da FCC. 

 

O Curso de Letras da FCC tem a carga horária de 2.800 horas, incluindo 200 horas 

de Atividades Curriculares Complementares e 400 horas de estágio curricular 

supervisionado. 

 

A integralização do Curso no tempo mínimo de 06 semestres pode ser efetivamente 

cumprida pelo aluno, considerando que o Curso será ministrado em horário noturno, 

de 2ª a 6ª feira. As atividades teóricas e práticas, assim como os estágios curriculares 

supervisionados, poderão ser realizadas nos períodos matutinos e vespertinos, 

podendo ainda ser realizadas no período noturno, principalmente nas fases finais do 

Curso, fazendo-se dessa forma, uso consciente e objetivo de prerrogativa prevista na 

Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação, de 18 de junho de 2007 (artigo 

2º, inciso IV) 

 

A contabilização da carga horária encontra-se disciplinada no Regimento Geral da 

FCC e as ações programadas e que fazem com que seja atendida a matriz curricular 

do curso são contabilizadas, no âmbito da FCC, pela soma de trabalhos acadêmicos. 

O trabalho acadêmico compreende atividades docentes e discentes para além da sala 

de aula que, expressamente previstas nos Planos de Ensino, integram a carga horária 

da disciplina e, quando identificados como atividades complementares, a elas se 

agregam. O trabalho acadêmico efetivo, respeitando semestralmente os 100 dias 
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letivos, computará duração da atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e 

compreende: 

 

     I - preleções e aulas expositivas;  

     II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em 

biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de ensino, 

exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesquisa, com 

cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como estágios, prática 

profissional, trabalho de campo, participação em programas de pesquisa, ou de 

extensão e ensino.  

 

A valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são 

criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária total 

do curso. O desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em diferentes 

cenários e a participação em projetos de extensão e pesquisa levam a perspectiva de 

um trabalho coletivo (academia, serviço e comunidade), na busca de estratégias para 

a minimização dos problemas do cotidiano e o exercício pleno da cidadania. 

 

O início das atividades práticas, em nível de complexidade crescente, com articulação 

dos conteúdos entre si, propicia ao estudante os conhecimentos, as competências e 

as habilidades requeridas. Todas as disciplinas valorizam a interdisciplinaridade e 

possibilitam a efetiva articulação entre a teoria e a prática.  

 

Os Estágios Curriculares Supervisionados, com carga horária prevista neste PPC 

computada em aulas de 60 minutos, estão dispostos ao longo da matriz curricular que 

se apresenta como rede de cuidados a fim de proporcionar a capacitação do estudante 

nas diferentes áreas de atuação profissional. 

 

O Curso de Letras adota uma proposta de formação, na qual o estudante tem papel 

ativo e assume responsabilidades crescentes na construção de seu conhecimento. 

Como sujeito do aprendizado e tendo o professor como facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem, o estudante deve familiarizar-se com os problemas relevantes 

na área da tecnologia em geral. Estimula-se o trabalho em equipe e a produção 

dinâmica de conhecimentos por meio da ação-reflexão-ação, o que permite o 
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desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes necessárias ao exercício 

profissional. 

 

A estrutura curricular e o ementário do Curso de Letras com a respectiva bibliografia 

básica e complementar das disciplinas são apresentados nos ANEXOS 2 e 3 

respectivamente. 

 

5.6. Conteúdos Curriculares 
 

A proposta curricular presente pressupõe a organização do processo de ensino de tal 

forma que seja garantida a relação entre teoria e prática, ou seja, onde se possa 

relacionar os conteúdos de ensino e as experiências vivenciadas pelos alunos durante 

as práticas, adotando uma atitude interdisciplinar diante do conhecimento e incentivo 

à investigação para a descoberta de soluções. 

 
A implementação desse currículo propõe uma estrutura curricular em que o processo 

deve estar centrado no aluno, e o foco seja a aprendizagem e não o ensino. Nesse 

caso, o professor é um facilitador no processo ensino-aprendizagem, porém o foco 

deverá ser na qualidade do aprendizado do aluno e não no conteúdo de maneira 

isolada. 

 

O objetivo da estrutura curricular proposta é garantir a capacitação de profissionais 

com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a 

qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, famílias, 

comunidade e empresas. Em todas as decisões ocorridas ao longo do processo de 

criação curricular, quanto aos princípios norteadores para a formação do Licenciado 

em Letras – Português e Inglês ficaram evidentes as seguintes questões.  

 
Primeiramente, pode-se destacar a preocupação em formar futuros profissionais com 

conhecimentos amplos o suficiente para atuarem como docentes na Educação Básica 

e em áreas afins conforme proposto no tópico egresso, nos mais diversos lugares e 

situações, o que descaracterizava uma formação especializada. O limite desta 

amplitude dar-se-ia pela efetiva possibilidade de existir o aprofundamento dos 

conhecimentos oferecidos. Estes conhecimentos, por sua vez, estariam 
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parametrizados por uma perspectiva científica, o que na visão institucional, garantiria 

a apropriação do conhecimento, a sua crítica e, caminhos para a produção de outros 

novos.  

Os conhecimentos a serem oferecidos devem superar a dicotomia entre teoria e 

prática. Assim proporcionar ao aluno do curso uma interação que envolva desde o 

início de sua formação acadêmica, aquilo que possa estar entrosado com a relevância 

da teoria e a prática, proporcionando ao aluno, um saber profissional.  Uma das 

possibilidades para esta superação estaria colocada na contextualização histórica e 

metodológica dos conhecimentos e na sua relevância social. 

 

Entende-se que este projeto pedagógico que se constitui, levando em consideração o 

contexto político e socioeconômico; as reflexões da categoria ao nível nacional; a 

história e o momento atual do curso necessitam de um currículo que seja 

representativo dessas diferentes dimensões.  

 

A Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

Nível Superior, Curso de Licenciatura de Graduação Plena, consiste em um conjunto 

de princípios, fundamentos e procedimentos que norteiam a estrutura curricular do 

Curso de Letras. Este currículo obedece, também, ao previsto na Resolução CNE/CP 

2, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de 

Licenciatura, de Graduação Plena, de Formação de Professores da Educação Básica 

em Nível Superior. Conforme esse documento, a carga horária será efetivada 

mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas 

quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus Projetos Pedagógicos, 

as seguintes dimensões dos componentes comuns:   

 

 400 (quatrocentas) horas de Prática como componente curricular, vivenciadas 

ao longo do curso;   

 400 (quatrocentas) horas de Estágio Curricular Supervisionado, a partir do 

início da segunda metade do curso;   

 1800 (um mil e oitocentas) horas de aula para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural;   
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 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-

culturais.  

 

O currículo do Curso de Letras – Português/Inglês possui uma carga horária total de 

2.800 horas, organizada em múltiplos de 20, desenvolvido em sistema seriado 

semestral, durante 20 semanas/semestre, em seis semestres e foi estruturado em 

torno a cinco eixos: pedagógico, de tecnologia, códigos e linguagens, de pesquisa e 

de estudos literários. 

 

5.7. Metodologia 
 

Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL estão 

norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado do 

egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL, busca uma proposta 

metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no entanto, deixar de formar 

um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si soluções inovadoras, não 

só para a organização em que trabalha, mas também para a comunidade em que vive 

a sociedade de um modo geral.  

 

A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a contraposição 

e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um tema central na 

filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.  

  

O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que devem 

ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis ambientais, ligadas 

às características da Instituição. Cada um desses elementos exerce uma rede de 

influências sobre os demais, ligando-os e alterando suas características. 

 

Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do 

processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é um 

orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento; que o 

conteúdo adequado é a base da captação e compreensão pelo aluno das informações 

necessárias ao seu aprendizado; que a percepção das variáveis ambientais, em 
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especial, as questões de relacionamento e clima organizacional da Faculdade, é 

fundamental para o desempenho adequado de todos os fatores do processo. 

 

No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas são as 

formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos, com a 

finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico. Compreendem, 

então, as estratégias e procedimentos adotados no ensino por professores e alunos 

caracterizam-se por ações conscientes, planejadas e controladas, e visam atingir, 

além dos objetivos gerais e específicos propostos, algum nível de generalização.  

 

De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL, aplica metodologias 

modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo com as 

necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como exemplos podem ser 

citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo dirigido, dinâmicas de grupo, 

estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre outros. Busca-se a utilização de 

métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe 

dos alunos na busca de soluções práticas para os problemas organizacionais. 

 

Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos, 

utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente 

planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela 

apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao currículo, 

ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma relação crítico-ativo 

dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço sociocultural. Como meios 

pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela FACULDADE CIDADE DE 

COROMANDEL, como laboratório de informática, com acesso à Internet, projetores 

multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, entre outros. 

 

Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de ensino-

aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo, nas quais 

o corpo discente encontra maiores dificuldades. 

 

5.8. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 
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De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Letras, o Estágio Supervisionado 

é a articulação entre teorias apreendidas e aprendidas na IES e entre o cotidiano 

linguístico e pedagógico das instituições escolares; ou seja, de articulação entre o 

saber linguístico, o saber literário e o saber pedagógico. O Estágio Supervisionado 

tem, assim, uma dimensão formadora e outra social e política e tem o objetivo de 

desenvolver, de forma efetiva, as competências voltadas para o aperfeiçoamento 

científico, técnico e cultural, no confronto com a realidade escolar. Quanto à dimensão 

social e política, o momento do Estágio possibilita uma reflexão sistematizada sobre 

os compromissos da IES com a educação em geral, e com o ensino de línguas e de 

literaturas, abrindo perspectivas de novos caminhos e de novas relações pessoais e 

profissionais. A Faculdade Cidade de Coromandel (FCC) em sua estrutura acadêmica 

valoriza e incentiva o estágio do alunado, abrindo espaço para a prática, entendendo 

que é o caminho para a formação integral do futuro profissional. 

 

A necessidade da experiência e vivência profissional do aluno em formação, é 

entendida por todos os segmentos envolvidos no processo, ou seja, empresas, 

instituições e o próprio discente. Por outro lado, os benefícios gerados também são 

absorvidos e integrados de maneira a constituir-se em novas ideias e por muitas 

vezes em novos empreendimentos. Os estágios serão constituídos em períodos de 

exercício pré-profissional, em que os estudantes de graduação desenvolverão 

atividades fundamentais, profissionalizantes, programadas e projetadas, em áreas 

relacionadas com o currículo do curso, de acordo com o interesse dos alunos. Serão 

avaliadas em horas-aula e notas, com duração e supervisão do docente indicado. O 

estágio supervisionado no curso de Letras – Português/Inglês é orientado pelas 

normas presentes no Regulamento de Estágio Supervisionado.  

 

A carga horária de estágio supervisionado é composta de 400horas divididas em 4 

(quatro) etapas e que serão distribuídas do 4º ao 6º período do curso. 

 

5.8.1. Regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado 
 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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Dispõe sobre normas regulamentares do estágio 

curricular supervisionado da Faculdade Cidade de 

Coromandel – FCC 

 

A Diretora Geral da Faculdade Cidade de Coromandel, em Coromandel, MG, no 

uso das atribuições e considerando a necessidade de regulamentar as normas 

regimentais relativas ao estágio curricular supervisionado, adequando-as aos 

princípios do Núcleo Integrado de Pesquisa, Extensão e Estágio – NIPEE; de 

promover a pesquisa e a investigação científica, tecnológica e cultural, nos campos 

privilegiados e propícios do estágio e da extensão associados ao ensino; e como 

forma de elevar a qualidade da educação ministrada nesta Faculdade, resolve:  

 

NORMAS REGULAMENTARES 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 1º - Os estágios curriculares constam de atividades de prática profissional 

realizadas em situações reais de vida e de trabalho ou projetos específicos elaborados 

para aprendizagem social, profissional e cultural.  

Parágrafo único: É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio 

como atividade educativa regulamentar, prevista no currículo dos cursos, distribuídas 

por atividades planejadas pelo Professor-supervisor de Estágio e pelo Núcleo 

Integrado de Pesquisa Extensão e Estágio (NIPEE), bem como a comprovação de 

aproveitamento pelo aluno.  

 

CAPÍTULO II 

DOS PLANOS E RELATÓRIOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 2º - Os Planos de Estágio de cada curso devem estar em consonância com 

a missão e objetivos da Instituição, visando ao perfil do profissional a ser formado pelo 

curso.  

Art. 3º - O Projeto de Estágio, a ser elaborado pelo Coordenador do Curso em 

conjunto com o elemento responsável pelo estágio do NIPEE, deve conter pelo 

menos:  
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I. Introdução;  

II. Justificativa;  

III. Objetivos;  

IV. Procedimentos e estratégias;.  

V. Público alvo (séries, alunos, professores, instituição, etc);  

VI. Campos de estágio;  

VII. Formas de acompanhamento das atividades;  

VIII. Formas de avaliação.  

Art. 4º - O relatório de estágio dos alunos deve conter:  

I. Capa de rosto com identificação da Instituição, identificação do Curso, nome 

do aluno, série, professor-supervisor, local e data;  

II. Especificação das atividades e carga horária;  

III. Projeto contendo: introdução (fundamentação teórica), justificativa, objetivos, 

procedimentos, material utilizado, público alvo, bibliografia, processo de 

avaliação da ação e dos participantes e conclusão.  

 

Parágrafo único - Após analisados e implementados pelo Professor-supervisor 

de Estágio e Coordenador de Curso, o relatório de estágio deve ser encaminhado ao 

NIPEE para conhecimento e avaliação.  

 

Art. 5º - Os responsáveis pelo estágio devem diversificar, continuamente, os 

campos de realização do estágio.  

 

Art. 6º - O acompanhamento do estágio deve ser feito pelo Professor-supervisor 

de Estágio, Coordenador de Curso e elementos responsáveis do NIPEE.  

 

CAPÍTULO III 

DA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO 

 

Art. 7º - Compete ao Professor-supervisor de Estágio e Coordenador de Curso: 

I. Orientar a elaboração dos projetos de estágio dos alunos e encaminhá-los ao 

NIPEE para aprovação;  

II. Propor planos de estágio concernentes aos projetos de extensão e pesquisa da 

Instituição;  
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III. Acompanhar os estagiários nas atividades programadas;  

IV. Orientar e assessorar os estagiários na elaboração, execução e avaliação dos 

projetos;  

V. Avaliar o aproveitamento do estagiário tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes 

necessárias ao futuro profissional.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º - Observadas as normas regimentais da Instituição, os estagiários 

obedecem a regulamentos específicos do estágio de cada curso e respectivas 

habilitações, desde que aprovados pelo NIPEE.  

Art. 9º - Além dos projetos específicos de estágio, o acadêmico pode engajar-

se em projetos especiais de Pesquisa e Extensão propostos pelo NIPEE, tendo direito 

às horas de estágio correspondentes, desde que estas contemplem atividades 

relativas a sua área de formação profissional e estejam ligadas a projetos de ação 

comunitária.  

 

Art. 10º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

5.9. Atividades Curriculares Complementares (ACC) 
 

As atividades complementares são caracterizadas pelo aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou à distância, tais como, monitorias, estágios, 

programas de iniciação científica ou de extensão, estudos complementares e cursos 

realizados em outras áreas afins.  

Possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, adquiridas dentro ou fora do ambiente escolar. As Atividades 

Complementares devem atender às seguintes normas gerais:   

São consideradas disciplinas extracurriculares do Curso, para validação como 

Atividades Complementares, as disciplinas oferecidas pela IES ou outras IES, fora do 
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horário regular das aulas e cujo conteúdo não esteja integralmente contemplado por 

nenhuma disciplina do currículo.   

A validação de qualquer das atividades depende de prévia aprovação da 

Coordenação do Curso de Letras.  

 

Essas atividades complementares são obrigatórias para a integralização curricular e 

são distribuídas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Têm como objetivo 

incentivar o aluno a participar de experiências diversificadas que contribuam para a 

sua formação humana e profissional, atendendo às diretrizes nacionais do ensino em 

Letras.  

 

Serão consideradas atividades de formação acadêmica de ensino a participação em 

projetos de monitoria de disciplinas que integram o elenco do curso e a participação 

em seminários de integração, em que temas relevantes para a área de Letras serão 

abordados, utilizando-se a interdisciplinaridade.  

 

As atividades de formação acadêmica de pesquisa contemplam a participação em 

projetos de iniciação científica e a publicação de trabalhos em periódicos ou em anais 

de congressos.  

 

É considerada formação acadêmica de extensão a participação em seminários, 

palestras, congressos, conferências, encontros, jornadas, cursos de atualização e 

similares. Além dessas atividades, a participação do discente em estágios 

extracurriculares, a representação estudantil em sala e colegiados de cursos, plenário 

de departamento, colegiados superiores, assim como em monitorias, projetos e 

eventos voltados para a área de Letras, também são contabilizadas como atividades 

complementares.  

 

As normas para as atividades complementares encontram-se em anexo no Projeto 

Pedagógico do Curso de Letras. 

 

Serão consideradas atividades curriculares complementares: 
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 Estágio Extra Curricular: 60 a 100 horas – Será considerado estágio 

extracurricular aquele não previsto no currículo ou carga horária excedente  às 

400 horas do estágio curricular. O certificado valerá 10 horas e deve ser em papel 

timbrado da empresa, relatando a empresa onde realizou o estágio, área de 

concentração e carga horária. O mesmo deve estar datado, assinado pelo 

profissional supervisor. Quando equivaler a mais de 100 horas o certificado valerá 

15 horas. 

 

 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga horária 

total em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade complementar, 

mediante a aprovação do professor coordenador do projeto, que deverá 

encaminhar ao NIPPEE a carga horária total do aluno. 

 

 Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras, 

Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades poderão ser 

contabilizadas como atividade extracurricular, desde que relacionadas com o 

Curso, mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação e 

relatório da atividade ao NIPEE, o qual aprovará a atividade. 

 

 Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente, mediante 

o encaminhamento de cópia do certificado ao NIPEE. 

 

 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá 

contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o encaminhamento do 

Relatório de Atividades ao NIPEE. 

 

 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: cada 

apresentação de trabalho corresponderá a 5 horas, mediante o encaminhamento 

de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de apresentação, que será 

avaliada pelo NIPEE. 

 

 Publicações em periódicos Capes B ou revistas das instituições do grupo: 

cada trabalho publicado em periódicos nacionais CAPES B ou revista das 

instituições do grupo, corresponderá a 15 horas.  
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 Curso de Ensino à Distância: Corresponderá a 5 horas mediante certificado em 

papel timbrado, contendo carga horária, data de realização, especificação da 

atividade e assinatura dos coordenadores da atividade. 

 

5.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

De acordo com o Regimento Interno da IES será obrigatório à elaboração de Trabalho 

de Conclusão de Curso. Essa elaboração é feita individualmente pelos alunos. As 

modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso nessa IES ficam autorizados os 

diversos tipos de trabalho conforme pertinência a área de formação e decisão do NDE 

do curso, sendo aprovado pelo colegiado. 

 

Nesses tipos de trabalho incluem-se: monografias, artigos, relatos de casos ou 

situações problemas, Projetos de Desenvolvimento Final. 

 

Em relação aos tipos de pesquisa podem ser diversos incluindo-se pesquisa 

bibliográfica, revisão integrativa e sistemática da literatura, pesquisas de campo de 

caráter descritivo e experimental, dentre outros que forem considerados pertinentes e 

forem devidamente aceitos por decisão coletiva. 

   

O Trabalho de Conclusão de Curso é realizado concomitante com o estágio 

supervisionado, onde o aluno vivenciará uma situação problema. O discente deverá 

realizar o relato deste caso com solução da problemática vivenciada no estágio, este 

deverá ser embasado e discutido com referencial teórico. 

 

Em relação aos trabalhos que envolverem pesquisas com seres humanos, animais ou 

plantas, esses só poderão ser executados com a devida autorização dos respectivos 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEP’s), devidamente cadastrados pelo Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

 

O professor de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), juntamente com o 

Coordenador do Curso e o Núcleo de Incentivo: Projetos, Pesquisa, Ensino e 

Extensão (NIPEE) estabelecerão, através de regulamento próprio, o processo de 
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elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso que será executado 

em consonância com tal regulamento. Além disso, deve obedecer aos princípios 

estilísticos e ao formato adequado previsto no manual para formatação de Trabalhos 

Acadêmico-científicos da instituição, que se baseia nas Normas Brasileiras (NBR’s) 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As datas de apresentações e 

bancas examinadoras serão estabelecidas pelo coordenador do curso junto o(a) 

professor(a) de TCC e apresentadas previamente aos alunos, podendo fazer parte 

delas qualquer docente da instituição que componha o quadro do curso em questão 

ou qualquer docente da instituição como um todo, que possua conhecimento ou 

interesse no tema a ser apresentado. 

 

As normas institucionais para elaboração, apresentação e avaliação do 

Trabalho de Conclusão de Curso se encontram em anexo a este PPC (anexo 6). 

 

5.11. Apoio ao Discente 
 

O Atendimento Psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus 

discentes a participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES. Diante 

disso, coloca à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica, participação de 

programas de extensão, eventos diversos, de natureza educacional, cultural, social e 

científica, como estratégia do processo ensino-aprendizagem, fazem parte ainda 

ações da ouvidoria, CPA, coordenação acadêmica, secretaria acadêmica, 

nivelamentos, psicólogo, pedagogo, coordenadores acadêmicos, setor financeiro, 

jurídico com encaminhamentos a bolsas com recursos próprios e governamentais 

como FIES. Dessa forma, as monitorias, os programas de extensão e a iniciação 

científica têm como objetivo o estreitamento da relação professor-aluno e a 

complementação do atendimento extraclasse. 

 

O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do Curso, 

pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, 

pedagoga, psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com jornada 

semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo destinado ao 

apoio psicopedagógico aos discentes e docentes. 
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Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria fornece a 

documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores auxiliam 

no acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades 

complementares a serem desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam 

os discentes que apresentam dificuldades financeiras e encaminham  os mesmos a 

buscar bolsas em programas governamentais e também verifica a possibilidade de 

bolsas com recursos próprios. Alguns discentes também são atendidos e beneficiados 

com estágios remunerados em suas áreas de atuação dentro da própria instituição. 

 

Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e apoiar 

as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da disciplina ou 

conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o auxílio dos docentes, 

especialmente, na orientação para o processo de aprendizagem, na elaboração de 

trabalhos de graduação, nas atividades complementares e nos estágios curriculares 

e extracurriculares. 

 

5.11.1. Formas de Acesso ao Curso 
 

O acesso ao Curso é através de processo seletivo aberto através de Edital, no qual 

constam as respectivas vagas, os prazos, a documentação exigida, os critérios de 

classificação, desempate e demais informações úteis. 

 

Por se tratar de um curso de formação Superior é estritamente necessário para 

matrícula no curso o comprovante de conclusão do ensino médio. 

 

As matrículas são efetuadas nos meses que antecedem o início das aulas podendo 

prolongar-se, caso haja vagas até o início do período letivo. 

 

Os períodos de matrículas são divulgados com antecedência aos interessados, 

através de comunicados. 

 

Em caso de haver vagas remanescentes ao processo seletivo a instituição pode emitir 

declaração de vagas para alunos oriundos de outras instituições de ensino superior, 
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desde que estes atendam aos requisitos necessários especificados na legislação 

vigente e/ou para pessoas portadoras de diplomas de curso superior. 

 

As matrículas são efetivadas pelos funcionários da secretaria da instituição, os quais 

verificam se os requisitos e a documentação estão de acordo com as normas 

regimentais. 

 

As matrículas são registradas no sistema próprio do estabelecimento, que é o LS. 

 

5.11.2. Mecanismos de Nivelamento 
 

As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram dificuldades 

nas disciplinas propostas pelo curso quando ingressam na Faculdade, independente 

do nível de conhecimento básico, tem como objetivo reviver os conhecimentos 

adquiridos anteriormente, de forma que acelere a adaptação do ambiente acadêmico. 

Esta atividade está disponível também para os discentes de outros períodos do curso, 

a fim de recuperar os aprendizados adquiridos em anos acadêmicos anteriores, refletir 

e aperfeiçoar os conhecimentos básicos, que por sua fez formam o alicerce para seu 

desenvolvimento não deixando também a conotação de Inclusão Social. Em última 

instância, os cursos de nivelamento proporcionarão uma maior facilidade para 

os docentes, na medida em que tornam mais homogêneos os conhecimentos 

dos alunos.  

 

Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser intensificado 

sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos e fora do horário 

normal das aulas regulares para atendimento em grandes e pequenos grupos, 

proporcionando condições de todos os alunos interessados participarem. 

 

As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades 

complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional proposto 

pelo Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou pouco caso dos 

discentes com problemas de acompanhamento didático, para com relação a essas 

atividades, implicarão em medidas de advertência.  
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O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do diagnóstico 

inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o atendimento dos alunos 

para o desenvolvimento dessas atividades.  

 

5.11.3. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPD) 
 

O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem da FCC a viabilizarem um processo educativo ampliado, onde 

o aprendiz e processo de aprendizagem sejam considerados de forma global. Nesse 

sentido, comprometido com o objetivo comum a todos os setores da faculdade – 

oferecer ensino de qualidade – o NAPD atua como facilitador para reflexões por parte 

da comunidade acadêmica acerca das relações psicopedagógicas e de como estas 

interferem no processo em questão.  

 

Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se destinam a 

suprir as demandas psicopedagógicas do discente. No atendimento psicopedagógico 

ao aluno o atendimento é realizado principalmente de forma individual, quando este 

poderá verbalizar suas angústias e dificuldades referentes à vida acadêmica. 

Pressupõe-se que a partir do momento em que as questões subjetivas forem 

explicitadas e discutidas, se tornem não apenas menos angustiantes e menos 

geradoras de sofrimento, mas também sirvam para a experiência pessoal e 

autoconhecimento, culminando em atitudes e habilidades profissionais positivas, 

contribuindo para a sua formação mais integral e humana. 

 

Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de 

demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais eficaz. 

Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas que envolvam 

grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas comuns a um número 

maior de alunos onde a estratégia de atendimento grupal se mostre eficaz. 

 

O aluno pode procurar o NAPD espontaneamente ou por meio de 

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que perceba que 

a proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do aluno. 
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É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por objetivo 

oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de auxiliar o aluno no 

reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas à formação e futura 

prática profissional. Caso seja diagnosticado que o aluno demande atendimento 

psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado para as clínicas conveniadas 

especializadas neste atendimento. 

 

Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico 

Institucional e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma 

formação profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho 

profissional técnico, mas também a considerar os componentes humanos, ou seja, 

sociais e emocionais de sua formação, auxiliando-o, a partir do autoconhecimento e 

reflexão sobre seus afetos, a ter uma postura ética e responsável, bem como, 

confiante de suas potencialidades. Assim, pretende-se que a partir da atuação desse 

espaço facilitador do processo de formação seja possível minimizar as crises 

presentes no processo educativo; formar um profissional com competências 

emocionais, técnicas e éticas; melhorar a prestação de serviços da faculdade e, 

consequentemente, promover o reconhecimento do valor da formação promovida pela 

FCC. 

 

5.11.4. Setor de Projetos Sociais, Bolsas e Benefícios ao Aluno 
 

O Setor dos Projetos Sociais foi criado no Campus com o intuito de prestar apoio aos 

alunos no que tange a tentativa de obtenção de bolsas públicas e particulares, além 

de oferecer atendimento pedagógico e educacional aos alunos quando os mesmos 

tiverem alguma dificuldade relacionada ao ensino, aprendizagem e as mudanças 

referentes à chegada e permanência na universidade como: adaptação a cidade, ao 

curso escolhido, ao ensino superior, dentre outras. O Setor atua junto às 

Coordenações de Curso e conta com profissionais especializados nas áreas de 

pedagógica, psicológica, financeira e jurídica. 

Ao Setor dos Projetos Sociais compete: 

 Assegurar os instrumentos e condições necessárias para o cumprimento dos 

currículos plenos dos cursos, do regime didático-pedagógico e do projeto de 
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atuação pedagógica, em consonância com a legislação educacional vigente e 

com as diretrizes institucionais; 

 Realizar estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento na execução do 

suporte técnico-pedagógico, para resolução de dificuldades no ensino e na 

aprendizagem, com atendimento aos docentes e discentes, articulando 

informações educacionais com as Coordenações de Curso; 

 Elaborar instrumentos para diagnosticar dificuldades de aprendizagem, 

confeccionar e analisar dados de rendimento escolar, aplicar questionários e 

realizar entrevistas para sondagem das causas da evasão escolar (desistência, 

transferência e trancamento/cancelamento de matrícula) e repassar todas estas 

informações aos coordenadores e docentes dos cursos; 

 

5.11.5. Ouvidoria 
 

A Ouvidoria da FCC, tem o objetivo de compreender e respeitar as necessidades, 

direitos e valores do corpo discente e de toda a comunidade interna e externa da 

Instituição. O atendimento é feito pessoalmente, através das caixinhas da Ouvidoria 

espalhadas por todo o campus, ou eletronicamente através do site institucional. O 

atendimento direto e pessoal é marca de excepcionalidade encontrada na Ouvidoria 

da FCC. 

 

5.11.6. A comunicação e a Intercomunicação no Curso 
 

No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento individualizado, 

realizado em um primeiro instante através de seus professores e do NAPD, e 

posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos setores financeiro e de 

administração acadêmica. 

 

O Portal Educacional da FCC conjuntamente com a CPA são as principais 

ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos, 

professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, com 

indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se envolvem no 

processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da extensão. 
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A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das 

interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e 

professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações 

e a deles com os canais formais da Faculdade. 

 

Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail 

para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias no 

seu dia-a-dia. 

 

O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a 

intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da internet. 

O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de notas, 

frequência, conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente entre professores e 

alunos. 

 

Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são solicitados a 

cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços eletrônicos são 

parte integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (aluno-

professor) e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma e 

também as áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale 

Conosco). 

 

A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FCC. Trata-se de um 

espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da faculdade na forma 

de notas curtas e rápidas. 

 

O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de noticias 

diversas de interesse específico de alunos e professores. 

 

5.11.7. Monitoria 
 

Além das atividades curriculares complementares, os alunos do Curso de Letras da 

FCC serão incentivados a participar ativamente da construção do conhecimento 

desde o início do curso. 



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

52 
 

 

A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral, 

contribuir para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação 

acadêmica entre alunos e docentes. As atividades de monitoria no Curso de Letras 

serão consideradas estimuladoras e fundamentais para despertar a vocação docente 

no estudante. Os monitores serão selecionados a partir da publicação semestral dos 

editais de monitoria, que seguem a Regulamentação do Setor de Laboratórios e 

Monitorias. 

 

O processo seletivo é por meio de concurso, promovido por cada disciplina, que 

consta de prova escrita e entrevista. As atividades de monitoria são oferecidas para 

disciplinas específicas que exigem a presença do monitor juntamente com o professor 

responsável em ambiente de sala de aula e/ou laboratório (quando exigido pela 

disciplina). 

 

Os alunos que efetivamente atuam como monitores recebem o certificado de exercício 

de monitoria na respectiva disciplina, onde consta, entre outros, a carga horária 

cumprida. Além disto, os monitores são agraciados com descontos diretamente 

incididos sobre o valor da mensalidade. 

 

5.11.8. Iniciação Científica e Extensão 
 

As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão,  é o que 

provê a identidade dos cursos superiores desta Instituição. Essas relações devem ser 

construídas de forma indissociável, de maneira que a atividade fim (ensino, extensão 

ou pesquisa) seja realizada com competência, eficiência, adequação, 

responsabilidade e constante processo de atualização e aperfeiçoamento.  

 

Avança-se na questão da interdisciplinaridade, visto que os conhecimentos a serem 

trabalhados ao longo do curso procuram refletir o atendimento das necessidades dos 

alunos e ao perfil desejado dos egressos. Uma diretriz a nortear o ensino de todo 

corpo docente.  
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Para a efetividade da presente proposta, é imprescindível o engajamento de todos os 

setores, agentes educativos, comunidade, isto é, de todos os envolvidos com o 

processo de ensino.  

 

Os professores da Instituição, em suas atividades de ensino, deverão ser capazes de 

não apenas transmitir o conhecimento ou sistematizar os mesmos, mas aliar essas 

atividades à pesquisa que vise à construção do saber científico e ao desenvolvimento 

de projetos de extensão, ligados às suas respectivas áreas de atuação, por mais que 

a IES não possua características de Universidade, procura-se incentivar a pesquisa 

em todos os segmentos e no próprio desenvolvimento de suas ações.  

 

Os programas de extensão serão consequência das atividades de ensino e pesquisa.  

 

A instituição colocará à disposição da comunidade, serviços diversos, tais como: 

cursos de aperfeiçoamento e de extensão; biblioteca (física e virtual); eventos culturais 

e artísticos; atividades de estágios; assessorias e consultorias.  

 

À instituição caberá ainda criar, empreender e difundir outras atividades que possam 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida de Coromandel e região. A realização 

de eventos culturais, artísticos, esportivos, de educação para o saber instrumental, 

educação ambiental, educação para a saúde, entre outros, deverá ser uma 

preocupação constante da instituição no atendimento da comunidade. 

 

5.11.9. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel possui a Revista Agroveterinária, Negócios e 

Tecnologias e a Revista Saúde e Educação. Ambas possuem como objetivo a 

publicação de trabalhos realizados no âmbito da Multidisciplinaridade. As revistas 

podem ser acessadas por meio dos links http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-

agroveterinaria-negocios-e-tecnologias e http://fcc.edu.br/a-faculdade/revista-saude-

e-educacao.  

 

A prioridade é o fortalecimento das áreas agroveterinárias, negócios, tecnologias, 

saúde e educação, para mostrar o que se está fazendo para o fortalecimento dos 
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demais níveis e áreas de formação ofertadas. Assim embasamentos teóricos, 

experiências pedagógicas, experiências vividas em campo, no interior dos cenários 

de prática – Clínicas de Saúde e Centros Municipais de Saúde, demais unidades, 

hospitais e faculdades sob a forma de artigos científicos, de revisão, relatos de caso, 

artigos didáticos e produtos do enfrentamento dos problemas vivenciados em campo 

poderão ser publicados. 

 

5.11.10. Acompanhamento de Egressos 
 

A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Coromandel está 

fundamentada na possibilidade de discussão das ações que são realizadas pela 

instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos tendo em vista o 

aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de melhorar as 

competências e as habilidades dos discentes bem como a participação dos egressos 

nas distintas atividades que são oferecidas pela instituição.  

 

Por meio da política de acompanhamento a instituição acompanha o egresso sendo 

possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das informações obtidas 

construir indicadores que permitem uma discussão e análise da qualidade dos cursos 

e oferecidos pela IES e a repercussão dos mesmos no mercado de trabalho e na 

sociedade.  

 

Devem-se levar em consideração que tais informações são importantes indicadores 

para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento qualitativo de 

oferta educacional da IES.  

 

O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre a 

inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES 

acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do mercado 

possibilitando assim a revisão e organização das propostas de formação dos cursos 

objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado.  

 

A política de acompanhamento de egressos também serve de apoio ao aluno durante 

a sua transição para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a 
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continuidade da relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de 

graduação. Tem-se o entendimento que a política de acompanhamento ao egresso 

não começa logo após a colação de grau, ela deve se iniciar enquanto o aluno está 

se preparando para sair do âmbito acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste 

momento ocorre a necessidade de orientações específicas para que o mesmo possa 

se sentir mais seguro e preparado para enfrentar o a competitividade do mercado 

atual.  

 

Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o 

Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte 

de informações para a autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de 

Coromandel. 

 

5.12. Processo de Autoavaliação 

 

O processo de avaliação e de autoavaliação do curso de Letras – Português e Inglês 

está intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da 

sua trajetória. 

 

A FCC conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna da instituição, 

tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de infraestrutura.   

 

As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo Colegiado 

do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, desta forma, para 

a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos. 

 

Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a Coordenação do Curso realiza 

avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os 

alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às 

disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação são 

gerados resultados que são discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado para a 

elaboração de estratégias que devem ser adotadas para o saneamento das 

fragilidades apontadas. 
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Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder questionários 

específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se ferramentas eletrônicas e os 

docentes apresentam a sua impressão das turmas para as quais já ministraram aulas, 

completando assim, a avaliação 360º. Tanto os resultados das avaliações como as 

estratégias preparadas são apresentados e discutidos com os professores e 

estudantes. 

 

Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas pontuais 

dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a representação 

discente. São realizadas reuniões com os estudantes representantes de turma, 

quando é possível avaliar a percepção dos graduandos em relação ao curso. Nesses 

encontros é possível não só aproximar os alunos da coordenação, o que visa manter 

clara e transparente a comunicação no curso, mas também tomar as providências ou 

prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

5.12.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso 
 

Os processos de avaliação externa e de autoavaliação de cursos da FCC sempre se 

mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua dos processos e 

políticas institucionais propostas em nosso PDI. 

 

As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, recredenciamento, 

autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em todos os processos de 

melhorias, tanto na organização didático pedagógica quanto na infraestrutura e corpo 

docente, para que possamos trilhar caminhos cada vez mais próximos à excelência 

no processo de ensino e aprendizagem.  

  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), através de seus questionamentos 

direcionados à todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta 

aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, apontando para 

as principais necessidades e anseios dos acadêmicos, técnicos administrativos e 

docentes. 
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O Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), avaliação a qual a FCC 

sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as fragilidades de 

nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de conhecimentos gerais 

e específicos, podendo assim também servir de ferramenta para diagnose e 

intervenção na busca de um egresso com as características solicitadas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) do curso de Letras.  

 

A FCC percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e tenta 

sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como fontes de 

informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais acertadas em todo e 

qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado na IES. 

  

5.13. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de Ensino 
Aprendizagem 
 

Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a FCC 

busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades de 

multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla laboratórios 

de informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino nas diferentes áreas.  

 

Acompanhando a evolução dos recursos educacionais, o corpo docente e discente 

terão a sua disposição laboratórios de informática, para atender às demandas dos 

cursos com livre acesso à Internet e ao Portal Educacional. O alunado do curso de 

Letras terá ainda acesso a biblioteca virtual com mais de 10 mil livros virtuais 

disponíveis nas mais diversas áreas. A atualização dos equipamentos dos laboratórios 

será realizada de forma contínua, obedecidas às normas e políticas de uso, 

manutenção e atualização dos equipamentos.  

 

Em um primeiro momento os discentes serão orientados por meio de recursos 

audiovisuais que mostrarão a técnica correta para a execução de cada prática e em 

seguida executarão as mesmas, devidamente orientados pelos professores. Estes 

laboratórios também serão cenários propícios para a projeção em tempo real de aulas 
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práticas demonstrativas realizadas pelo professor, e executadas pelos alunos 

concomitantemente. 

 

5.14. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 
 

A Faculdade Cidade de Coromandel considera que a avaliação do desempenho 

escolar em seus cursos deve: 

 Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnóstica 

formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus 

objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de  

 Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do 

desempenho da disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógico-

administrativa em diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da 

Coordenação de Curso e a Direção Acadêmica e Geral da Faculdade, com 

vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional e do cidadão. 

 

Em cada disciplina ofertada no referido semestre letivo serão distribuídos 100 (cem) 

pontos ao qual o aluno será avaliado em: 01 (um) Bloco Temático subdividido em BLT 

- 1 e BLT - 2, 01 (uma) Avaliação Livre que compõe o Trabalho Discente Efetivo 

Pedagógico e 01 (uma) P.U. (Prova Unificada) expressando-se o resultado de cada 

avaliação em notas específicas e previamente determinadas conforme modalidade de 

ensino presencial e a distância. 

Fica estabelecido a padronização da pontuação dos itens avaliados assim distribuídos 

na modalidade presencial e a distância: 

  

Bloco Temático (BLT) será avaliado em 30,0 (trinta) pontos, subdivididos: 

 Bloco Temático 1 (BLT-1) atribuído 15,0 (quinze) pontos; 

 Bloco Temático 2 (BLT-2) atribuído 15,0 (quinze) pontos; 

 

Avaliação Livre (AVL) será avaliada em 20,0 (vinte) pontos. 

Prova Unificada (PU) será avaliada em 50,0 (cinquenta) pontos. 

 

Sobre os Blocos Temáticos Avaliativo (BLT): 
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1- Finalidade de verificar se o conteúdo desenvolvido nas aulas pelo docente foi 

assimilado e aprendido pelo aluno no processo formativo. Relacionada à avaliação 

diagnóstica, pois propõe o uso do feedback que o diagnóstico pode dar, mas ao 

mesmo tempo contempla o uso de recursos para que os déficits identificados sejam 

superados e a aprendizagem seja efetivada. 

 

2- Verificar o CONHECIMENTOS (saberes), HABILIDADES (saber-fazer relacionado 

à prática do trabalho mental), e ATITUDES (saber- ser- aspectos éticos, cooperação, 

solidariedade, participação, ou seja, competências para agir e intervir numa situação 

profissional). 

 

3- Para a modalidade presencial será elaborado no total de 10 questões, sendo 5 

objetivas e 5 discursivas de componente curricular: onde cada questão vale 1,5 (um 

ponto e meio) não podendo ser planejado atividades extras valendo mais do que o 

limite estabelecido. 

 

4- Para a modalidade remota será elaborado no total de 10 questões, sendo em sua 

totalidade todas questões objetivas: onde cada questão vale 1,5 (um ponto e meio).  

  

A Avaliação Livre (AVL) será livre para o professor distribuir em atividades que possa 

acrescentar conhecimento ao aluno dentro do conteúdo abordado na disciplina e que 

poderá também auxiliar em outras disciplinas que ele já tenha estudado ou irá estudar 

(promover a interdisciplinaridade). Valor total de 20 pontos. 

# Fica determinado que a nota atribuída pelo docente da disciplina do Projeto de 

Integração e Extensão será considerada a mesma, para todas as disciplinas que 

compõe o semestre letivo na composição da pontuação do componente da AVL. 

  

A Prova Unificada (PU): 

 

 Finalidade de acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho 

acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos 

no projeto pedagógico de curso, suas habilidades para ajustamento às 

exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências 
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para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão e a 

outras áreas do conhecimento. 

 

 Na modalidade a distância a prova ocorrerá de modo presencial no polo da IES. 

 

Formato da Prova: 

Dividida em 2 dias seguidos (segunda e terça); 

 Para o 1º Dia: 40 questões objetivas do conteúdo de todo semestre de todas 

as disciplinas; 

 Para o 2º Dia: 4 questões dissertativas interdisciplinar 

 

Das questões: 

 Deverá compor a prova objetiva 4 questões para cada disciplina do semestre 

obrigatoriamente (quando o período tiver até 7 disciplinas); e/ou 3 questões 

para cada disciplina do semestre obrigatoriamente (quando o período tiver 

acima 7 disciplinas), entretanto, ficará as disciplinas específicas de formação o 

peso maior de questões. 

 Deverá compor a prova discursiva questões de conhecimentos interdisciplinar 

que exija do aluno o pensamento de uma ou mais disciplinas com padrão de 

resposta. 

 

Da Nota e Atribuição de Pontos: 

 Para as questões objetivas valerá 0,75 cada acerto totalizando 30 pontos; 

 Para as questões discursivas valerá 5 pontos (por questão) totalizando 20 

pontos. 

 A nota da PU é soma do componente objetivo mais o dissertativo para todas 

as disciplinas do período cursado. 

 Aluno com dispensa deverá fazer a PU normalmente com todos os 

componentes dissertativo, ficando liberado de responder as questões objetivas 

da disciplina liberada. Os pontos serão divididos entre as demais a ser 

redistribuído. 

 Aluno de dependência para a Prova juntamente com o caderno de seu período, 

compondo a PU de 9 questões objetivas e 1 dissertativa, onde a pontuação 

será 30 para objetivas e 20 dissertativa. 
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 Sobre a Anulação de Questão: somente será anulada questões quando 

definida pelo professor responsável pela disciplina; sendo o ponto redistribuído 

as demais (ou seja, não é permitido atribuir como correto o ponto de questões 

anuladas). 

 

Da Organização da Prova e Outras Providências: 

 Professores enviam 10 questões fechadas no formato contextualizado com 

resposta e uma Questão Dissertativa com padrão de Resposta; 

 Recomenda-se que os enunciados apresentem uma definição clara da tarefa a 

ser realizada pelo aluno;  

 É obrigatório citar a referência bibliográfica do texto utilizado. 

 O uso de Figuras/ Imagens (foto, gráficos, tabelas, pinturas, etc.) deve ter uma 

visualização e resolução adequadas;  

 Cada questão deve conter 05 alternativas (A - B - C - D - E), obrigatoriamente;  

 Não serão aceitas alternativas, como nenhuma das anteriores;  

 Deve haver somente uma única alternativa correta a ser marcada pelo aluno. 

 Caderno de Prova é do aluno: para Coordenação e arquivamento fica somente 

o Gabarito. 

 

A Prova Final é concedida ao aluno que não tenha sido reprovado por frequência e 

que não tenha conseguido alcançar o mínimo de 60 pontos para aprovação, mas que 

tenha conseguido a média de pelo menos 40 pontos ao longo do semestre. A prova 

final terá o valor de 100 pontos, sendo assim, os pontos alcançados ao longo do 

período serão zerados e ele deverá alcançar o mínimo de 60 pontos para sua 

aprovação. 

 

As disciplinas de TCC, Iniciação científica, estágios supervisionados, seminário de 

TCC seguirão o processo avaliativo dos seus respectivos manuais tendo somente ao 

final do semestre o conceito de APROVADO ou REPROVADO avaliado entre (0 a 100 

pontos), porém seguindo a média mínima de 60 pontos como as outras disciplinas. 

 

5.15. Número de Vagas 
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O curso de Letras da FCC prevê a abertura de 100 (cem) vagas anuais a serem 

disponibilizadas no período noturno. 

 

5.16. Responsabilidade Social 
 

O compromisso social assumido, e que vem sendo realizado, pela FCC, espelha sua 

responsabilidade institucional, a IES tem consciência de seu compromisso com a 

promoção do desenvolvimento e o bem-estar da sociedade e prioriza, na formação 

profissional, a excelência, a ética e o desenvolvimento de competências, habilidades 

e atitudes.  

 

5.17. Participação dos Discentes no Acompanhamento e na Avaliação do PPC 
 

A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação da organização 

didático pedagógica ocorre pelo seu envolvimento direto na autoavaliação institucional 

através da Comissão Própria de Avaliação, bem como na sua representatividade nos 

órgãos colegiados de Curso, uma vez que o corpo discente possui direito de voz e 

voto. Tais órgãos são fórum onde as reformulações e alterações do PPC são 

analisadas e estão regulamentados/institucionalizados.  

 

A coordenação de curso ainda realizará reuniões com os representantes para 

acompanhamento e avaliação do PPC.  

 

6. Corpo Docente 
 

6.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante 
 

O Curso de Letras da FCC conta com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) composto 

por docentes de elevada formação e titulação, como órgão consultivo responsável 

pela concepção de seu projeto pedagógico, e que tem por finalidade promover sua 

atualização e revitalização. O NDE do curso foi estruturado em consonância com a 

resolução número 1 de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior e de acordo com o regulamento aprovado pela Direção da FCC, 

tendo como principais atribuições:  
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I - Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas 

concepções e fundamentos; 

II - Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo seu 

alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI e o PPI, 

prestando relatórios ao Colegiado de Curso; 

III - Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado 

de cursos, sempre que necessário; 

IV - Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes do currículo; 

V - Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

VI - Promover formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

VII - Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso; 

VIII – Conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo com a 

CPA, processo de autoavalição e de avaliação do Curso; 

IX – Analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de Ensino 

dos componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão dos professores; 

X – Acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso. 

XI - Acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do Programa 

de Nivelamento adotado pelo Curso. 

 

O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como 

presidente, além de quatro professores pertencentes ao corpo docente permanente 

do curso, respeitando a legislação que prevê pelo menos 60% dos membros com 

titulação obtida em programas de pós-graduação Stricto Sensu e a todos em regime 

de trabalho em tempo integral (RTI) ou parcial (RTP). 

 

O núcleo docente estruturante se reunirá semestralmente, como regra e em caráter 

extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do NDE, desde a 

sua implantação, irá impactar positivamente no acompanhamento dos processos 

acadêmicos, na consolidação das ações e na reavaliação do projeto pedagógico do 
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curso, através de reuniões periódicas, cujas deliberações estão registradas nas atas 

de reunião. 

 

6.2. Atuação do Coordenador do Curso  
 

A administração acadêmica do Curso de Letras da FCC é realizada por uma estrutura 

que engloba a coordenação de curso, na pessoa de seu coordenador, do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) e pelo colegiado do curso, os quais, através do 

desenvolvimento de seus respectivos papéis dentro do organograma institucional. 

 

São competências do Coordenador do Curso de Letras: 

 

 Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem disciplinas 

no curso;  

 Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates e 

outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso; 

 Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do 

Curso; 

 Representar o Colegiado do Curso; 

 Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do calendário 

acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso; 

 Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas 

emanadas dos órgãos superiores; 

 Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no 

âmbito do Colegiado do Curso; 

 Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas 

pelos órgãos superiores. 

 

6.2.1. Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do(a) 
Coordenador(a)  

 

A coordenadora é professora Universitária, licenciada em Letras, Mestre em 

Educação pela Universidade de Uberaba (UNIUB), Especialista em Didática e 

Metodologia do Ensino Superior pela FCC; Pós-graduada em Literatura Portuguesa 
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pela FIPE; Curso de Especialização em Gestão Escolar Integradora com habilitação 

em Administração, Orientação, Supervisão e Inspeção (em andamento); Curso de 

Especialização em Docência do Ensino Superior e Tutoria em Educação a Distância 

(em andamento); tem experiência e atua na docência no ensino superior (modalidade 

presencial e EAD) nos cursos de bacharelado, docência, tecnólogos e 

especializações. 

 

6.3. Corpo Docente do Curso de Letras  
 

6.3.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante  
 

A composição do NDE está em conformidade com a legislação, respeitando os 60% 

de docentes com titulação stricto sensu para o curso onde 5 docentes com aderência 

passaram a fazer parte do NDE que contribuem e continuam a desenvolver a 

implantação do projeto de curso. 

 

6.3.2. Titulação e Formação Acadêmica do NDE 
 

A composição do NDE está em conformidade com o Parecer CONAES/04 / e 

Resolução n° 01 de 17 de Junho de 2010, respeitando a porcentagem de docentes 

com titulação stricto sensu para o curso onde 5 docentes com aderência passaram a 

fazer parte do NDE que contribuem e continuam a desenvolver a implantação do 

projeto de curso.  

 

6.3.3. Regime de Trabalho do NDE 
 

Os docentes que fazem parte do NDE são de contratados em tempo parcial ou integral 

sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do mesmo e 

possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da espinha dorsal 

dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos mesmos. Temos 

consciência da importância desses profissionais para o pleno desenvolvimento das 

ações e do engajamento dos mesmos com a política pedagógica institucional e as 

mudanças que as novas tecnologias e a globalização proporcionam. 
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6.3.4. Titulação e Formação do Coordenador do Curso  
 

A titulação da coordenadora de curso é stricto sensu em nível de mestrado, e a mesma 

possui mais de 20 anos de experiência docente e experiência profissional na área, 

que contribui muito para o engrandecimento e desenvolvimento de novas propostas 

juntamente com o NDE. 

 

6.3.5. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 
 

O Regime de Trabalho da Coordenadora do curso é integral de 40horas.  

 

6.3.6. Titulação do Corpo Docente e Percentual de Doutores 
 

A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto 

pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida 

predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo em seu 

quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas sendo que os 

doutores correspondem à um percentual de 40% quando consideramos os 

professores para os dois primeiros anos do curso. 

 

 

TITULAÇÃO TOTAL PERCENTUAL 

DOCENTES 53 100% 

DOUTORADO 7 13,21% 

MESTRADO 17 32,08% 

ESPECIALIZAÇÃO 28 52,83% 

STRICTO SENSU 24 45,28% 
   

 

6.3.7. Regime de Trabalho do Corpo Docente 
 

A previsão quanto ao regime de contratação do corpo docente é de 80% em regime 

de tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes profissionais é de 

desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, atividades extraclasses, 

monitorias e principalmente de iniciação científica. Nesta previsão buscando a 

interdisciplinaridade os profissionais escolhidos poderão ser do núcleo comum e do 
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específico, com previsão de docentes em regime trabalho parcial e integral de 80%, 

quando consideramos os professores previstos para os dois primeiros anos do curso. 
   

REGIME DE TRABALHO TOTAL PERCENTUAL 

DOCENTES 53 100% 

INTEGRAIS 19 35,85% 

PARCIAIS 27 50,94% 

HORISTAS 7 13,21% 

INTEGRAIS/PARCIAIS 46 86,79% 
 

6.3.8. Tempo de Experiência Profissional em Sua Área de Atuação Docente 
 
Os docentes previstos para atuarem nos dois primeiros anos de funcionamento do 

curso, a maioria apresenta mais de 5 anos de experiência profissional. 

 

6.3.9. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente 
 

Os docentes previstos para atuarem nos dois primeiros anos de funcionamento do 

curso, a maioria apresenta mais de 5 anos de experiência no magistério superior 

profissional. 

 

6.3.10. Funcionamento do Colegiado de Curso  
 

O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e, 

extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do 

Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros, 

devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados. 

 

Atribuições 

 

I. Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 

respectivos programas;  

II. Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas 

e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas 

pelas legislações que norteiam; 
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III.  Promover a avaliação do curso; 

IV. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante 

requerimento dos interessados; 

V. Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que constituem 

cada curso, em consonância com o projeto pedagógico e articulando com demais 

docentes; 

VI. Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais 

anteriormente desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos, 

diplomados ou que tenham desenvolvido competências profissionais no mundo 

do trabalho; 

VII.  Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se refere 

à abreviação de seu curso; 

VIII. Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem 

submetidos ao CONSUAD;  

IX. Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição; 

X. Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua 

responsabilidade; 

XI. Propor as atividades extracurriculares; 

XII.  Propor alterações no projeto do Curso quando necessário; 

XIII. Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas 

pelos demais órgãos colegiados. 

 

 O colegiado do curso de Letras da Faculdade Cidade de Coromandel deverá 

promover sua autoavaliação, realizando o levantamento das ações realizadas e seu 

encaminhamento, a fim de avaliar o desempenho do colegiado e propor futuras 

modificações que possam potencializar o trabalho do órgão. Esta autoavaliação 

ocorrerá anualmente através de questionário objetivo contendo questionamentos 

sobre a qualidade, imparcialidade, representatividade e velocidade na tomada de 

decisões encaminhadas ao colegiado, que terá seus resultados tabulados em gráficos 
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e discutidos entre os membros do colegiado durante suas reuniões ordinárias ou 

extraordinárias. 

 

OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas suas ações 

conforme as competências do mesmo. 

 

 

6.3.11. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 
 

Cinquenta por cento ou mais dos docentes do curso de Letras da FCC (considerando 

os docentes previstos para os dois primeiros anos do curso) apresentam 9 ou mais 

publicações nos últimos 3 anos.  

 

7. Infraestrutura  
 

7.1. Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais  

 

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida. 

 

A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes a 

participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de 
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desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua 

participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.  

 

Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse 

profissional. Para a efetivação deste, as IES deve disponibilizar serviços e recursos 

de acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.  

  

7.1.1. Necessidades Auditivas 
 

Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a fala 

por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:  

 

• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, mas não 

impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana, 

com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;  

 

• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede o 

indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como de 

adquirir, naturalmente, o código da língua oral.  

 

A Faculdade Cidade de Coromandel disponibiliza no projeto pedagógico de cada 

curso a inclusão da disciplina de LIBRAS.  

 

A FCC conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com deficiência 

auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de recebimento e envio de 

mensagens escritas, que auxiliará no processo ensino-aprendizagem.  

 

A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido de 

introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o 

diferente. Isso só é possível através de um programa de ensino com uma filosofia 

comum envolvendo os coordenadores de curso, professores e alunos ambos 

compromissados com o atendimento à diferença, para que o processo de incluir se 

efetive a FCC buscará constantemente o treinamento dos profissionais, através de 
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palestras, minicursos e incentivo na participação de projetos e eventos que abordem 

o tema.  

 

7.1.2. Necessidades Físicas 
 

Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as pessoas 

comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em 

consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más 

formações congênitas ou adquiridas”. A Deficiência física é: alteração completa ou 

parcial de um ou mais segmentos dos corpos humanos, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 

funções (BRASIL, 2004, p. 02).  

 

A Faculdade Cidade de Coromandel proporciona condições de acesso e utilização de 

todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida.  

 

• A mesma conta com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos setores 

administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de convivência. 

 

• Conta com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.  

 

• Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de deficiência 

física são remanejados para salas de fácil acesso.  

 

• O laboratório de informática possuí máquinas adaptadas para o aluno.  

 

7.1.3. Necessidades Visuais  
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É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor 

correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como: 

 

Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho após 

a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior meridiano do 

melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque educacional, a 

cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo 

a necessitar do método Braille como meio de leitura e escrita, além de outros recursos 

didáticos e equipamentos especiais para a sua educação; 

 

Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após correção 

máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite ao 

educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos didáticos e 

equipamentos especiais.  

 

• A instituição disponibiliza o piso direcional indicando o caminho a ser 

percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é usado 

para sinalizar situações que envolvem risco de segurança.  

 

• A instituição disponibiliza softwares instalados em máquinas especificas com 

fones de ouvido para atender ao aluno.  

 

• A Faculdade também disponibiliza, caso necessário, material didático 

impresso em tamanho diferenciado.  

 

• Caso necessário, a instituição também tem a disposição do aluno um 

profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula. 

 

7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI  
 

A Faculdade disponibiliza postos de trabalho individualizado para a realização das 

atividades dos professores contratados em tempo integral, que funciona em gabinetes 

equipados com armários individualizados, mesa para reunião, computador interligado 

à Internet, com disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem nos 
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seus notebooks, quadro branco, impressora, ar condicionado e demais materiais 

necessários, em ótimas condições de iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

privacidade, conservação e comodidade.  

 

O setor disponibiliza aos professores TI, salas para atendimento individualizado aos 

alunos, possuindo uma mesa com três cadeiras, armários para uso individualizado, 

ótimas condições de acessibilidade, conservação, iluminação e ventilação e onde será 

disponibilizado material de papelaria para utilização durante as atividades pertinentes 

à sala.  

 

Dessa forma, esse espaço está muito bem adequado para o desenvolvimento dos 

planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas, pesquisas e atendimento 

aos discentes de forma individual ou em grupos. 

 

7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 
 

O curso de Letras conta com uma sala ampla para os serviços acadêmicos do curso. 

Há um ambiente propício para a atuação da coordenação do curso visto que este 

espaço encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, privacidade, conservação e comodidade, possibilitando o 

desenvolvimento do trabalho, de ordem técnico-administrativa e acadêmica. O espaço 

é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet. A sala está equipada com 

computador de mesa conectado à internet, impressora, bebedouro, armário para a 

guarda de bens pessoais com segurança, mesa de escritório e mesa de reunião que 

servirá para eventuais reuniões entre a coordenação e corpo docente e discente.  

 

7.4. Sala de Professores 
 

O Curso de Letras da Faculdade Cidade de Coromandel conta com uma sala ampla 

para os docentes, que oferece facilidades que possibilitam a preparação de aulas, 

consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço encontra-se em condições 

adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação 

e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica. O 

espaço é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet através de computadores 
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de mesa instalados no ambiente e conectados à internet. A sala conta ainda com uma 

impressora para utilização exclusiva dos docentes que ali trabalham, conta com dois 

sofás, ar condicionado armários para a guarda dos bens pessoais com segurança, 

televisão, quadro de avisos, bebedouro e jogos para lazer.  

 

7.5. Salas de Aula 
 

A IES é equipada com rampas para dar melhor suporte tanto às pessoas que 

apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus possui 

salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e também apresenta 

boa iluminação artificial e natural, pintura em ótimo estado de conservação e são bem 

arejadas e possuem climatização por ar condicionado. Estão mobiliadas com carteiras 

individuais, mesa e cadeira para o docente, instalações elétricas para o uso de 

equipamentos como: Tela de projeção, vídeo, DVD, TV, entre outros, sempre que 

necessários. 

 

7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 
 

A FCC oferecerá aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática, 

dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às necessidades dos 

usuários para as devidas atividades. Os usuários contam com a ajuda de monitores 

nos laboratórios de informática. A IES ainda conta com uma rede de Wi-Fi que 

abrange toda a área educacional. 

 

7.7. Biblioteca 
 
7.7.1. Biblioteca FCC 
 

A FCC possui uma Biblioteca Central localizada na região central do campus. 

Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem de recepção, 

salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa 

informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo com possibilidades de 

acesso físico e/ou virtual. 

 

7.7.2. Bibliografia Básica 
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A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar, 

periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita pela 

Coordenação do Curso, Núcleo Docente Estruturante e seu Colegiado. 

 

Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem 

plenamente o conteúdo programático das disciplinas. 

 

As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular, sendo 

um deles disponibilizado à comunidade acadêmica de forma virtual.  

 

7.7.3. Bibliografia Complementar 
 

As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por unidade 

curricular, sendo todos ofertados na forma virtual. O acervo físico apresenta no 

mínimo 2 exemplares disponíveis.  

 

7.7.4. Periódicos Especializados 
 

A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e assinaturas 

impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e full text. 

 

7.7.5. Bases de Dados Assinadas 
 

A IES conta com a assinatura da MINHA BIBLIOTECA, um consórcio firmado entre as 

principais editoras brasileiras e que oferta, com atualizações constantes, mais de 

10.000 (dez mil) títulos que são disponibilizados aos acadêmicos, docentes e usuários 

da biblioteca através de qualquer aparelho eletrônico que possibilite acesso à internet. 

Esta assinatura visa suprir o acervo impresso, bem como facilitar o acesso à 

informação aos docentes e discentes. A Biblioteca Virtual disponibiliza a 

funcionalidade de download e acesso a livros, tornando o alcance ao conhecimento 

mais simples e inovador, usando tecnologias de ponta no acervo de livros e periódicos 

digitais. Por meio de login e senha, docentes, discentes e egressos tem um fácil 

acesso, com a possibilidade de ampliar seus conhecimentos de maneira ampla e com 

grandes opções de bibliografias para todos os cursos da graduação e pós-graduação. 

É importante destacar que a IES está em constante aprimoramento do sistema com 
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ferramentas inovadoras, ágeis e fáceis, ampliando periodicamente o acervo 

bibliográfico digital. 

 

7.7.6. Base de Dados de Livre Acesso 
 

SCIELO 

Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos 

brasileiros. 

 

BVS 

A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso a 

fontes de informação na área de Saúde Pública. 

 

BDTD/IBICT 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

 

LIVRE 

Periódicos de livre acesso na internet 

 

7.7.7. Informatização 

 

O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos, trabalhos 

de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do conhecimento. 

 

7.7.8. Sistema LS 
 

A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS, que contempla de forma integrada 

as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de facilitar a gestão da 

informação, melhorando a rotina diária de seus usuários. 

 

Principais Módulos: 

 

Catalogação 
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Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing Rules – 

AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU 

 

Circulação de Materiais 

 

Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e quantidades 

diferenciadas por categoria de usuário. 

 

Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.  

 

Empréstimo 

 Empréstimo para consulta local; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Reserva local; 

 Renovação online. 

 

7.7.9. Treinamentos 
 

As Bibliotecas da FCC oferecem a seus usuários orientação quanto ao uso dos 

recursos informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT e 

utilização do Sistema LS Educação para renovação de empréstimo e reserva on line. 

 

7.7.10. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais 
 

De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério de 

Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com 

necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, mediante 

utilização de recursos diferenciados.  

 

Visual 

 

Aos portadores de necessidades educacionais visuais, a Biblioteca disponibiliza o 

sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de voz, que se destina a 

facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores.  
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Física 

 

A Biblioteca tem acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços internos 

foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes. 

 

7.7.11. Serviços 
 

Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços: 

 Elaboração de fichas catalográficas; 

 Visitas guiadas à Biblioteca; 

 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação 

bibliográfica on-line)/SCAD. 

 Levantamento bibliográfico 

 

7.7.12. Livros da Bibliografia Básica  
 

A Biblioteca da Faculdade Cidade de Coromandel, cumprindo seu objetivo de apoio à 

pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo em 

constante atualização e crescimento. 

 

7.7.13. Livros da Bibliografia Complementar 
 

A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as 

disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares atendendo 

as necessidades do curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade dentro do curso 

e com outras áreas. 

 

7.7.14. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes 
 

Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de forma 

impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas, distribuídos 

para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados nos últimos três 

anos e, no último ano também possuímos revistas e periódicos específicos que 

passaram a fazer parte do acervo. 
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7.8. Núcleo de Práticas Pedagógicas: 
 

7.8.1. Núcleo de Práticas Pedagógicas: mediação. 
 

Além de ter sua prática pedagógica alicerçada em quatro áreas de competência 

organicamente integradas em três diferentes Ciclos de Formação, o Curso de Letras 

busca garantir a vivência da transdisciplinaridade através da implementação do 

Núcleo(s) de Interseção em torno do qual todas as disciplinas e práticas do período 

devem, efetivamente, trabalhar.  

 

Sob essa lógica, o Núcleo de Interseção é o domínio de estudo horizontal, isto é, vivido 

no âmbito de cada período, a partir do qual se desenvolvem as atividades curriculares. 

O Núcleo de Interseção atua como princípio organizador dos objetos a serem 

elencados em cada período, consideradas as diferentes atividades que neles se 

realizam. Dessa forma, a formação que se pretende será operacionalizada através de 

um currículo que abrigará Núcleos de Interseção, Disciplinas e Seminários.  

 

O Núcleo de Interseção, presente em cada um dos períodos do Curso, visa a 

promover pontos de interseção entre domínios científicos e entre abordagens dos 

objetos de estudo, através da aglutinação de um conjunto de atividades de diferentes 

naturezas. Uma das características do Núcleo é a carga horária ampliada, dividida, de 

modo geral, entre as seguintes atividades:  

• aula, envolvendo um ou mais professores, muitas vezes, simultaneamente, em sala, 

para abordagem dos pilares teórico-conceituais e metodológicos que orientam os 

campos de interseção propostos pelo Núcleo;  

• acompanhamento das atividades de investigação definidas no âmbito da disciplina, 

envolvendo o(s) professor(es) responsável(is) pelo Núcleo e outros professores do 

período em que o Núcleo está inserido;  

• dedicação dos alunos às atividades de investigação (pequenas pesquisas de campo 

ou bibliográficas);  

• participação em minicursos, palestras, oficinas, debates, mesas-redondas, ou, ainda, 

práticas educativas (aulas-laboratório sobre o(s) conteúdo(s) a serem ministradas em 

instituições de ensino fundamental ou médio ou no próprio Curso de Letras, para 

períodos anteriores ao do discente, etc.). Frise-se que, nesse caso, as atividades 
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previstas não recobrem aquelas desenvolvidas no âmbito das atividades de 

Seminário, previstas em cada período.  

 

O resultado do investimento dos alunos nessas atividades será avaliado pelos 

professores de cada Núcleo de Interseção, tendo em vista os objetivos estabelecidos 

para a sua execução. A distribuição de horas bem como as atividades a serem 

cumpridas pelo aluno serão definidas pelo conjunto de professores do período, em 

consonância com os objetivos propostos para a etapa de formação em andamento.  

 

Do 1º ao 3º período – 1º ciclo de formação, o Núcleo de Interseção terá a maior parte 

de suas atividades desenvolvidas para o conjunto dos alunos da turma, sem distinção 

para a habilitação. Isso significa que não haverá divisão de grupos para as aulas 

ministradas pelos professores responsáveis pelo Núcleo. Já as atividades 

investigativas a serem desenvolvidas no âmbito dos Núcleos desses três períodos irão 

contemplar as especificidades de cada habilitação. Isso demandará que as horas de 

orientação de tais práticas sejam distribuídas entre professores das habilitações.  

 

A partir do 4º período e até o 6º – 2º e 3º ciclos de formação, são previstos Núcleos 

de Interseção organizados de forma híbrida, ou seja, com alguns momentos 

envolvendo, conjuntamente, os alunos das diferentes habilitações e com outros 

momentos em que o grupo será dividido em função da habilitação. Cabe destacar que 

tal divisão não se restringirá às horas destinadas ao acompanhamento das práticas 

investigativas, mas abarcará, também, parte da carga horária das aulas voltadas à 

formação teórico-conceitual e metodológica do Núcleo.  

 

Os Núcleos de Interseção Pedagógica, previstos para a licenciatura, envolverão 

professores de Didática, de Políticas Educacionais e de Supervisão de Estágio. 

Pretende-se, assim, contar com um Núcleo de Interseção absolutamente voltado para 

o pensar e o fazer pedagógicos. Parte das horas do núcleo será dedicada a estudos, 

reflexões e debates sobre as políticas educacionais – envolvendo tanto a Didática de 

Disciplinas quanto as Políticas de Educação e os documentos que parametrizam o 

ensino. Também a atividade de supervisão de estágio será abrigada pelo Núcleo, com 

divisão de grupos. Os Núcleos de Interseção Pedagógica encontram-se em etapa que 

pretende criar condições para que os alunos efetivamente se integrem, de forma 
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sistemática e reflexiva, às práticas escolares. Por essa razão, pretende-se, com esses 

Núcleos, promover a integração entre ação de estágio, sua supervisão, as disciplinas 

específicas do Curso e aquelas que se dedicam a pensar as práticas didáticas e as 

políticas educacionais.  

 

No 6º período, prevêem-se Núcleos inteiramente voltados à licenciatura em 

Português/Inglês. As disciplinas são atividades curriculares que se centram na 

construção de habilidades específicas, por exemplo, de leitura e/ou produção de 

textos ou em saberes que sustentam a formação humanista e profissional do aluno, 

por exemplo, os saberes da filosofia e da cultura religiosa ou, então, da psicologia do 

desenvolvimento. 

 

7.9. CEUA – Comitê de Ética no Uso de Animais 
 

Colegiado multi e transdisciplinar com múnus público, de caráter consultivo, 

deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a ética dos protocolos de 

pesquisas e ensino envolvendo animais, material orgânico e dados deles oriundos, 

objetivando defender os interesses dos sujeitos das pesquisas em sua integridade e 

dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas do Conselho Nacional e 

Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e outros diplomas legais e normativos 

que vierem a ser promulgados. 

 

O CEUA - FCC analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que serão 

desenvolvidos no âmbito da Faculdade ou fora dela. 

Por se tratar de um Comitê de Ética em Pesquisa registrado (CIAEP – 01.0455.2017 

extrato de parecer nº5\2017 de 23/02/2017) pelo Conselho Nacional e Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA), ele está devidamente qualificado para analisar a 

eticidade dos projetos de pesquisa envolvendo animais, desenvolvidos na FCC e, 

também, em casos especiais, projetos de pesquisa oriundos outras instituições, desde 

que haja aquiescência e indicação prévia do CONCEA.  

  



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

82 
 

ANEXO 1 
 

CORPO DOCENTE 
 

DOCENTES Titulação 
Regime de 

Trabalho 

Charles Magalhães de Araújo Mestre Parcial 

Douglas Pereira Castro Mestre Parcial 

Janaína Junqueira Valaci Cruvinel Mestre Integral 

Larissa Isaura Gomes Mestre Integral 

Lásaro José Amaral Mestre Integral 

Luciana de Araújo Mendes Silva Doutora Integral 

Maria Juliana Dias Mestre  Integral 

Sônia Helena de Castro Mestre Integral 

ANEXO 2 
Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Letras – Português e Inglês 

 

MATRIZ CURRICULAR  
CURSO DE LICENCIATURA LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS 

1º SEMESTRE 

COMPONENTE AULAS 
SEMANAIS 

CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

OUTRAS 
ATIVIDADES 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Filosofia da Educação   02 40 -- -- 40 

Psicologia da Educação 02 40 -- -- 40 

Educação Ambiental 02 40 -- -- 40 

Tecnologia Educacional 02 40 -- -- 40 

Organização da Educação Brasileira 02 20 20 -- 40 

Introdução à Língua Portuguesa 02 20 20 -- 40 

Fonética e Fonologia da Língua 

Portuguesa Fonética 
04 60 20 -- 

80 

Fonologia da Língua Inglesa 04 60 20 -- 80 

TOTAL 20 320 80 -- 400 
 

2º SEMESTRE 
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COMPONENTE AULAS 
SEMANAIS 

CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

OUTRAS 
ATIVIDADES 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Organização do Trabalho Pedagógico  02 40 -- -- 40 

Linguística I  02 40 -- -- 40 

Leitura e Produção de Texto  02 40 -- -- 40 

Prática Oral e Escrita em Inglês I  02 20 20 -- 40 

Metodologia Científica 02 20 20 -- 40 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena 02 20 20 -- 40 

Morfologia da Língua Portuguesa  04 60 20 -- 80 

Morfologia da Língua Inglesa  04 60 20 -- 80 

TOTAL 20 320 80 -- 400 
 

3º SEMESTRE 

COMPONENTE AULAS 
SEMANAIS 

CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

OUTRAS 
ATIVIDADES 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Teoria Literária 02 40 -- -- 40 

Literatura Infanto-Juvenil 02 40 -- -- 40 

Linguística Aplicada 02 40 -- -- 40 

Libras 02 40 -- -- 40 

Abordagens e Métodos de Ensino da 

Língua Portuguesa 
02 20 20 -- 

40 

Prática Oral e Escrita em Inglês II  02 20 20 -- 40 

Gramática da Língua Portuguesa I  04 60 20 -- 80 

Gramática da Língua Inglesa I 04 60 20 -- 80 

TOTAL 20 320 80 -- 400 
 

4º SEMESTRE 

COMPONENTE AULAS 
SEMANAIS 

CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

OUTRAS 
ATIVIDADES 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Literatura em Língua Portuguesa I  02 40 -- -- 40 

Literaturas em Língua Inglesa I  02 40 -- -- 40 

Latim    02 40 -- -- 40 

Teorias de Aquisição de Línguas  02 40 -- -- 40 

Abordagens e Métodos no Ensino de 

Línguas Estrangeiras  
02 20 20 -- 

40 

Prática Oral e Escrita em Inglês III  02 20 20 -- 40 

Gramática da Língua Portuguesa II  04 60 20 -- 80 

Gramática da Língua Inglesa II 04 60 20 -- 80 
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TOTAL 20 320 80 -- 400 
 

5º SEMESTRE 

COMPONENTE AULAS 
SEMANAIS 

CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

OUTRAS 
ATIVIDADES 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Literatura em Língua Portuguesa II  02 40 -- -- 40 

Literatura em Língua Inglesa II 40  02 40 -- -- 40 

Prática Oral e Escrita em Inglês IV  02 20 20 -- 40 

Interculturalidade 02 40 -- -- 40 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

(Projeto de Pesquisa)  
02 20 -- -- 40 

Estágio Supervisionado em Língua 

Portuguesa  
-- -- -- 200 -- 

Gramática da Língua Portuguesa III  04 60 20 -- 80 

Gramática da Língua Inglesa III  04 60 20 -- 80 

TOTAL 18 280 60 200 440 
 
 
 

6º SEMESTRE 

COMPONENTE AULAS 
SEMANAIS 

CH 
TEÓRICA 

CH 
PRÁTICA 

OUTRAS 
ATIVIDADES 

CH TOTAL 
(AULAS) 

Literatura em Língua Portuguesa III 02 40 -- -- 40 

Literaturas em Língua Inglesa III 02 40 -- -- 40 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

(Monografia) 
02 20 

-- 
-- 40 

Estágio Supervisionado em Língua 

Estrangeira (Inglês)  
  

 
200  

Análise Sintática Português  04 60 20 -- 80 

Análise Sintática Inglês  04 60 20 -- 80 

Atividades Complementares    -- 200  

TOTAL 14 220 40 400 280 
 
 
 
 

QUADRO RESUMO DE COMPONENTES CURRICULARES / CARGA HORÁRIA 

COMPONENTE HORA AULA 
(50 MINUTOS) 

HORA RELÓGIO 
(60 MINUTOS) 

CH de Componentes Curriculares  2200 2200 

CH de Estágio Supervisionado 400 400 

CH de Atividades Complementares 200 200 

TOTAL 2800 2800 
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Observação: Dentre as 200 horas do Estágio Supervisionado de Inglês, 40 horas 

serão dedicadas à Orientação e dentre as 200 horas do Estágio Supervisionado do 

Ensino de Português, 40 horas, também, serão dedicadas à Orientação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS 

LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS - FCC 

 

1º PERÍODO 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

 

 Ementa  

Aspectos históricos do desenvolvimento da Filosofia da Educação. Filosofia 

educacional brasileira e os direitos humanos. Reflexão filosófica e práxis educacional. 

Valores e educação a partir da reflexão crítica sobre as correntes da educação, com 

abordagem do pensamento educacional brasileiro. Desafios, oportunidades, 

obstáculos e tarefas da Filosofia da Educação para o século XXI.  

 

Bibliografia Básica 

CORTELLA, Mário Sérgio. Escola e o conhecimento. São Paulo: Cortez,2008  

GHIRALDELLI, Paulo Jr. (org.). O Que é filosofia da educação. Rio de Janeiro: 

DP&A,2002  



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

86 
 

FERRAZ JUNIOR, Tercio. Filosofia, sociedade e direitos humanos. Nacional, 2012  

 

Bibliografia Complementar  

HARGREAVES, Andy. Ensino na sociedade do conhecimento: Educação na era da 

insegurança. Porto Alegre: Artmed,2004  

MORANDI, Franc. Filosofia da educação. São Paulo: Edusc, 2002  

NISKIER, A. Filosofia da educação: uma visão crítica. São Paulo: Loyola, 2007 

PIOVESAM, Américo. Filosofia e ensino em debate. Ijuí: Unijuí, 2002  

TOMAZETTI, Elisete M. Filosofia da educação: um estudo sobre a historia da 

disciplina no Brasil. Ijuí: Unijui, 2003 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO  

 

Ementa  

Estudo dos principais sistemas psicológicos do século XX. Contextos intra e 

extraescolar e ações educativas. Relacionamento interpessoal na escola e na 

comunidade. As relações étnico-raciais: composição da sociedade brasileira pela 

cultura negra, indígena e europeia. Reflexão psicológica e práxis educacional. Valores 

e educação. Reflexão crítica sobre as correntes da psicologia da educação. 

 

Bibliografia Básica  

COLL, C.; PALÁCIOS,J. & MARCHESI, A. (Org.). Desenvolvimento psicológico e 

educação: psicologia da educação escolar; v.2. Porto Alegre: Artmed, 2004  

PEDROSO, J. S. Diálogos teóricos e práticos em psicologia da educação. Rio de 

Janeiro: Appris, 2014  

SANTROCK, J. Psicologia educacional. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2009  

 

Bibliografia Complementar  

BRAGHIROLLI, E. M. Psicologia geral. Petrópolis: Vozes, 2010  

DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. Makron Books, 2014  

GARDNER, H. Inteligências múltiplas : a teoria na prática. Porto Alegre: Artmed, 1999  

MORIN, E. Os sete saberes para a educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2002 

MORRIS, C. G. Introdução à Psicologia. São Paulo: Pearson, 2010 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Ementa  

Educação Ambiental: evolução, conceitos, objetivos, princípios básicos e Política 

Nacional de Educação Ambiental, Fundamentos filosóficos, éticos e morais 

relacionados à Educação Ambiental, eco cidadania e eco educação. Questões 

ambientais urgentes: resíduos, água, poluição, energia elétrica, desmatamentos e 

queimadas. Educação Ambiental e atitudes efetivas centradas na sustentabilidade dos 

recursos naturais. As formas de atuação na educação ambiental em suas diferentes 

modalidades (formal, não formal e informal) bem como análise e elaboração de 

projetos aplicáveis à educação ambiental. Prática ecológica: os hábitos gerais a serem 

mantidos e alterados no dia-a-dia das diferentes profissões com vistas à 

sustentabilidade. 

Bibliografia básica 

BERNA, V. Como fazer Educação Ambiental. São Paulo: Paulus, 2001. 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Legislação Ambiental. São Paulo: Saraiva, 

2014.  (Biblioteca Virtual) 

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas.  9. ed. São Paulo: Gaia, 2004. 

  
Bibliografia Complementar 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Gestão Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2014. 

(Biblioteca Virtual) 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Meio Ambiente: guia prático e didático. São Paulo: 

Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

BETIOL, L. S.  Responsabilidade Civil e Proteção ao Meio Ambiente. São Paulo: 

Saraiva, 2009. (Coleção Prof. Agostinho Alvim). (Biblioteca Virtual) 

IBRAHIN, F. D. Educação Ambiental: estudo dos problemas, ações e instrumentos 

para o desenvolvimento da sociedade. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

RUSCHEINSKY, A. (Org.). Educação Ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. Porto 

Alegre:  Penso, 2012. (Biblioteca Virtual) 

 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL  

 

Ementa 
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Diferentes tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e suas implicações 

pedagógicas e sociais. Tecnologia de informação e comunicação (TICs) aplicada ao 

ensino-aprendizagem de línguas. Análise e organização de ambientes de 

aprendizagem informatizados.  

 

Bibliografia Básica 

BACICH, L. Ensino hibrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: 

Artmed, 2015 

LEFFA, V. J. (Org.). Redes sociais e o ensino de línguas. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2016 

LEITE, Lígia Silva . Tecnologia Educacional. Rio de Janeiro: Vozes, 2009  

 

Bibliografia Complementar  

ALAVA, Seraphin. Ciberespaço e Formações abertas: rumo a novas práticas 

educacionais. Porto Alegre: Artmed, 2002  

DUDENEY, G. How to teach english with technology. São Paulo: Pearson, 2007 

MORAN, José Manuel, et al. Novas tecnologias e mediação pedagógica. São Paulo: 

Papirus, 2011  

RAMOS, Edna Maria Faust, ROSATELLI, Marta Costa, et al. Informática na escola. 

Fortaleza: UFC, 2003  

TJARA, S.F. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o 

professor na atualidade. São Paulo: Erica, 2008 

 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

 

Ementa  

Estudo da educação nas legislações brasileiras, Constituição Federal de 1988, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9 394/1996. Análise das leis anteriores de 

educação, Leis 4.024/61 e 5.692/71. Estudo do Plano Nacional de Educação. Análise 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. Legislação específica do Distrito Federal 

para a educação básica. Educação étnico-racial: composição da sociedade brasileira 

pela cultura negra, indígena e europeia. Desenvolvimento sustentável.  

 

Bibliografia Básica 
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LIBANEO, J. C. et. al. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. São 

Paulo: Cortez, 2008  

SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 

Campinas: Autores Associados, 2008  

SAVIANI, Dermeval. História, educação e transformação. Campinas: Autores 

Associados, 2011  

 

Bibliografia Complementar  

BRZEZINSKI, I . LDB dez anos depois: reinterpretação sob diversos olhares. São 

Paulo: Cortez, 2010  

ISHIDA, W. K. Estatuto da criança e do adolescente : doutrina e jurisprudencia. São 

Paulo: Atlas, 2014 

LOMBARDI, J. C. Educação brasileira no século XX e as perspectivas. Campinas: 

Alinea, 2012  

SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistema. Campinas: Autores 

Associados, 2005  

SAVIANI, Dermeval. Política e educação no Brasil: o papel do congresso nacional na 

legislação do ensino. Campinas: Autores Associados, 2008 

 

INTRODUÇÃO À LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Ementa  

Estrutura e organização do pensamento lógico: dedução, indução. Coesão e 

coerência. Vícios de linguagem. Funções da linguagem: denotação e conotação. O 

valor do vocábulo na frase.  

 

Bibliografia Básica  

FAVERO, L. L. Coesão e coerência textual. Rio de Janeiro: Ática, 2006  

KOCH, I. V. Texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2003 VIGOTSKI, 

L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2009  

 

Bibliografia Complementar  

CORREA, V. L. Teorias do texto. Curitiba: InterSaberes, 2013  
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KOCH, V. S. Gêneros textuais : prática de leitura escrita e análise linguística. 

Petrópolis: Vozes, 2015  

TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 2007 WEG, 

R. M. Lingua como expressão e criação; v.2. São Paulo: Contexto, 2011 

CHALHUB, S. Funções da linguagem. Rio de Janeiro: Ática, 1999 

 

FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Ementa  

Fonética: o aparelho fonador. Sistema vocálico e consonantal. Alfabeto fonético. 

Fonologia: o fonema Processos fonológicos. Transcrições fonéticas e fonológicas. 

Ortoepia e prosódia. Sistema ortográfico vigente.  

 

Bibliografia Básica  

CALLOU, D. & LEITE, Y. Iniciação à fonética e à fonologia, São Paulo: Zahar, 2009  

ENGELBERT, A. P. P. F. Fonética e fonologia da lingua portuguesa. Curitiba: 

InterSaberes, 2012  

SILVA, T. C. Fonética e Fonologia do Português. São Paulo: Contexto, 2008  

 

Bibliografia Complementar  

SOL, L. Fonologia e variação: recortes do português brasileiro. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2002  

CASTILHO, A. T. Gramática do português culto falado no Brasil: a construção 

fonológica da palavra; v.7. São Paulo: Contexto, 2013  

CAVALIERE, R. Pontos essenciais de fonética e fonologia. Lisboa: Lucerna, 2010  

SEARA, I. C. Para conhecer fonética e fonologia do português brasileiro. São Paulo: 

Contexto, 2015  

SIMÔES, Darcília. Considerações sobre a fala e a escrita: fonologia em nova chave. 

São Paulo: Parábola, 2006 

 

FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA INGLESA  

 

Ementa  
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Sistema fonador. Sistema fonético-fonológico da língua inglesa - sons consonantais e 

vocálicos, articulações, ritmo e entonação. Sistema de transcrição fonética.  

 

Bibliografia Básica 

DAVENPORT, M. Introducing phonetics and phonology. UK: Roultledge, 2013  

LIEFF, C. D. Descobrindo a pronuncia do Inglês. São Paulo: Martins Fontes, 2010  

ROACH, P. Phonetics. Oxford: Oxford University Press, 2001  

 

Bibliografia Complementar  

BAKER, A. Ship or sheep? NY: Cambridge University Press, 2006  

BRADFORD, B. Intonation in context. NY: Cambridge University Press, 2000  

GODOY, S. English pronunciation for brazilians: the sound of american English. São 

Paulo: Disal, 20115  

MCCARTHY, M.English vocabulary in use: elementary. NY: Cambridge University 

Press, 2004  

REDMAN, S. English vocabulary in use: pre-intermediate and intermediate. NY: 

Cambridge University Press, 1998 

 

2º PERÍODO 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

Ementa  

Organização do trabalho pedagógico escolar e a democratização da escola a partir da 

construção do projeto político pedagógico. Compreensão do currículo como espaço 

de construção e reconstrução dos saberes pedagógicos.  

 

Bibliografia Básica 

FREITAS, L.C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. São 

Paulo: Papirus, 2008  

SILVA, T.T. Documentos de identidade: uma introdução as teorias do currículo. São 

Paulo: Autêntica, 2007  

VEIGA, I. P. A. Quem sabe faz a hora de construir o projeto político-pedagógico. São 

Paulo: Papirus, 2007  
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Bibliografia Complementar  

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa . São 

Paulo: Paz e Terra, 1996  

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2005  

LIBANEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos 

conteúdos. São Paulo: Loyola, 2009  

LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Papirus, 2009  

VEIGA, I. P. A. Didática: o ensino e suas relações. São Paulo: Papirus, 2010 

 

LINGUÍSTICA I  

 

Ementa  

Natureza, fundamentos e papel da linguística como ciência da linguagem. Principais 

escolas teóricas da linguística, suas áreas de estudo e interface com outros campos 

do conhecimento.  

 

Bibliografia Básica 

KOCH, I. V. Introdução a linguística textual : trajetória e grandes temas. São Paulo: 

Martins Fontes, 2009  

MARTELOTTA, M. E. Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2008 

WEEDWOOD, B. História concisa da linguística . São Paulo: Parábola, 2002  

 

Bibliografia Complementar  

BENTES, A. & MUSSALIM, F. (orgs). Introdução à Linguística: domínios e fronteiras, 

v.1. São Paulo: Cortez, 2001  

BENTES, A. & MUSSALIM, F. (orgs). Introdução à Linguística: domínios e fronteiras, 

v.2. São Paulo: Cortez, 2001  

CARVALHO, Castelar de. Para Compreender Saussure. Petrópolis: Vozes, 2010 

FIORIN, José Luiz. Introdução à Linguística: Objetos Teóricos. São Paulo: Contexto, 

2008  

FIORIN, José Luiz. Introdução à Linguística: Princípios de Análise. São Paulo: 

Contexto, 2008 
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LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Ementa  

Tipologias textuais e gêneros discursivos. Qualidade e fatores pragmáticos do texto. 

Produção textual.  

 

Bibliografia Básica  

ANDRADE, M. M. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. São 

Paulo: Atlas, 2010  

AZEVEDO, R. Unia - Leitura e Produção Textual. Porto Alegre: Penso, 2015  MOTTA-

ROTH, D. Produção Textual na Universidade. São Paulo: Parábola, 2010  

 

Bibliografia Complementar  

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2006 

COSTA VAL, M. da Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006  

KOCH, I. V. Texto e a construção dos sentidos. Rio de Janeiro: Ática, 2003 SAVIOLLI, 

Francisco; FIORIN, J. Luiz. Para entender o texto. Rio de Janeiro: Ática, 2006  

KOCH.I.V. Introdução a linguistica textual : tragetória e grandes temas. Rio de Janeiro: 

Martins Fontes, 2009 

 

PRÁTICA ORAL E ESCRITA EM INGLÊS I  

 

Ementa  

Funções comunicativas em Língua Inglesa. Compreensão e produção oral e escrita. 

Estruturas lexicais básicas. Tarefas comunicativas: situações do cotidiano.  

 

Bibliografia Básica 

BOARDMAN, C. A. Writing to Communicate 1. NJ: Prentice Hall, 2007  

CRAVEN, M. Reading keys: introducing (student book) . NY: Macmillan, 2007  

KAY, S. New american inside out : beginner. NY: : Macmillan, 2010  

 

Bibliografia Complementar  

BADALAMENT I. Grammar dimensions: Vol.. 1 - Form, Meaning, Use. São Paulo: 

Thomson, 2007  
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CRAVEN, M. Listening extra: a resource book of multi-level skills activities. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004  

MALARCHER, C. Developing listening skills 1. NY: Compass, 2004  

McCARTHY, M; O’DELL, F. English vocabulary in use: elementary with answers. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010  

PHILLIPS, T. Skills English: listening course book level 1. SP: Garnet, 2005 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Ementa  

Importância da metodologia científica no contexto de formação. Hábitos de estudo, 

importância e técnicas de leitura, análise de texto e sua utilização. Construção do 

conhecimento, ciência e pesquisa. Tipos de conhecimento com ênfase nas 

características do conhecimento científico. As etapas básicas do método científico. 

Tipos de pesquisa. Métodos e técnicas de Pesquisa. As fases da pesquisa científica. 

Tipos de trabalhos acadêmicos: resumo; resenha; esquema; fichamentos, etc. 

Estrutura e normas para elaboração de trabalhos acadêmicos: características e 

formatação do texto científico; aspectos gráficos para capa, folha de rosto, sumário, 

listas, citações, referências, etc. 

 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012.  (Biblioteca Virtual)     

CASTRO, Armando. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. 

DEMO, P. Introdução à Metodologia das Ciências. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do 

conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011. (Biblioteca Virtual) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Grupo 

GEN, 2010. (Biblioteca Virtual) 
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MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002.  (Biblioteca Virtual) 

NETO, J. A. M. Metodologia Científica na era da Informática. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. (Biblioteca Virtual) 

 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 

 

Ementa 

 A questão étnico-racial no Brasil: temas e problemas. Os princípios políticos e 

pedagógicos das leis 10.639/03 e 11.645/08. A diversidade étnico-racial na sociedade: 

desafios e possibilidades. As relações e determinações que a História e a Cultura Afro-

Brasileira e Indígenas exerceram e exercem na constituição da cultura brasileira. 

Conceitos de identidade, cultura e cultura popular, diversidade, memória, 

ancestralidade, saberes e tradições populares. Valorização da cultura. 

 

 Bibliografia Básica 

ALBUQUERQUE, W. R; FRAGA, W. Uma História da Cultura Afro-brasileira. São 

Paulo: Moderna, 2009. 

MATTOS, R. A. História e Cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2013.  

CARDOSO, F. H. Cultura das Transgressões no Brasil: Lições da História. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. (Biblioteca Virtual) 

 

Bibliografia Complementar 

DIAS, R.; MATOS, F. C. de; Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. São 

Paulo: Grupo GEN, 2012. (Biblioteca Virtual) 

Stephen D. T. N. J. Política Coleção Homem, Cultura e Sociedade. São Paulo: 

Saraiva, 2016. (Biblioteca Virtual) 

SANT´ANA, C. A. Arte e Cultura. São Paulo: Saraiva, 2014. (Biblioteca Virtual) 

Wittmann, L. T. Ensino (d)e História Indígena. São Paulo: Autêntica Editora, 2015. 

(Biblioteca Virtual) 

PEREIRA, N. Cultura Popular e folclore na educação: brincadeira, artesanato, 

superstições e músicas. São Paulo: Paulinas, 2007. 

 

MORFOLOGIA DA LÍNGUA PORTUGUESA  
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Ementa  

Formação do léxico. Conceitos de classe e de categoria das palavras. Tipos e critérios 

definidores das palavras. A classificação das palavras segundo a NGB: variáveis e 

invariáveis. Novo acordo ortográfico.  

 

Bibliografia Básica  

CÂMARA JUNIOR, J. M. Estrutura da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2009  

CUNHA, Celso & CINTRA, L. F. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2014 

ROSA, Maria Carlota. Introdução à Morfologia. São Paulo: Contexto, 2008 

 

Bibliografia Complementar  

CEGALLA, Domingos Paschoal . Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo: IBEP NACIONAL, 2010  

FREITAS, Horácio. Princípios de morfologia. Lisboa: Lucerna, 2007  

ILARI, Rodolfo. Linguística românica. Rio de Janeiro: Ática, 2008  

LIMA, Rocha. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. São Paulo: José Olympio, 

2010  

MESQUITA, R. M. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2009 

 

MORFOLOGIA DA LÍNGUA INGLESA  

 

Ementa  

Identificação, descrição e análise da estrutura interna e construção das unidades 

lexicais em inglês: morfema e palavra.  

 

Bibliografia Básica 

DON, J. Morphological theory and the morfology of English. Edimburgo: Edinburg 

University, 2015  

MCCARTHY, M. English vocabulary in use : elementary . NY: Cambridge University, 

2004  

TOKAR, A . Introduction to english morphology. Oxford: Peter Lang, 2012 
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Bibliografia Complementar  

CHASE, B. T. Reading explore : intro. São Paulo: Heinle Cengage Learn, 2011  

GRAMLEY, S. History of English. UK: Routledge, 2012  

ROSA, Maria Carlota . Introdução à Morfologia. São Paulo: Contexto, 2008 

SLATTERY, Mary. Vocabulary Activities - Oxford Basics. Oxford: Oxford, 2004 

WOODWARD, J. TIMESAVER. Vocabulary Activities ACTPTR - Pre-intermediate / 

intermediate. UK: Mary Glasgow Magazin, 2002 

 

3º PERÍODO 

 

TEORIA LITERÁRIA 

 

Ementa  

Aproximação às diferentes tendências da teoria da literatura a fim de estabelecer 

parâmetros analíticos para a abordagem do texto literário. Teoria da lírica. Teoria da 

narrativa. Teoria do drama.  

 

Bibliografia Básica 

MOISES, Massaud . Criação literária : poesia e prosa. São Paulo: Cultrix, 2015 

SAMUEL, Rogel. Novo manual de teoria literária. Petrópolis: Vozes, 2011  

SILVA, Victor Manuel de Aguiar. Teoria da literatura. Lisboa: Almedina, 2007 

 

Bibliografia Complementar  

BARTHES, Roland. Análise estrutural da narrativa. Petrópolis: Vozes, 2009 

MOISES, Massaud. Criação literária - Prosa I. São Paulo: Cultrix, 2006  

MOISES, Massaud . Criação literária - Prosa II. São Paulo: Cultrix, 2007  

MOISES, Massaud . Criação literária – Poesia. São Paulo: Cultrix, 2003 

TAVARES, Enio. Teoria literária. Belo Horizonte: Vila rica, 2002 

 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL  

 

Ementa  
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A literatura infanto-juvenil na sala de aula: conceito e trajetória histórica. Metodologias 

para a abordagem da literatura infanto-juvenil.  

 

Bibliografia Básica  

CAVALCANTI, Joana. Caminhos da Literatura Infantil e Juvenil . São Paulo: Paulus, 

2002 

PEREIRA, R. F. Narrativas juvenis: outros modos de ler . São Paulo: Unesp,2008 

WIND, T. L. Mosaicos de culturas de leitura e desafios da tradução na literatura 

infanto-juvenil. Jundiaí: Paco editorial, 2011  

 

Bibliografia Complementar  

BETTELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos Contos de Fadas. São Paulo: Paz e Terra, 

2009  

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: Teoria, Análise, Didática. Brasília: 

Moderna, 2000  

DOHME, Vania D. Técnicas de contar historias: guia para desenvolver as suas 

habilidades… Petrópolis: Vozes, 2010  

RESENDE, V. M. Literatura infatil e juvenil: vivências de leitura e expressão criadora. 

São Paulo: Saraiva, 2008  

ZOEGA, M. Literatura juvenil em questão: aventura e desventura de heróis menores. 

São Paulo: Cortez, 2003 

 

LINGUÍSTICA APLICADA 

 

Ementa  

Conceitos, áreas de conhecimento relacionadas, terminologias e pesquisas 

específicas da Linguística Aplicada na contemporaneidade. Linguística aplicada ao 

ensinoaprendizagem de línguas. 

 

Bibliografia Básica 

CAPUTO, A. R.C. Linguística aplicada. Curitiba: IBEPEX, 2015  

HASHIGUTI, S. T. Linguística aplicada e ensino de línguas. Curitiba: CRV, 2013 

PEREIRA, R. C. Linguística aplicada. São Paulo: Contexto, 2009  
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Bibliografia Complementar  

FIORIN, José Luiz. Introdução à Linguística: Objetos Teóricos. São Paulo: Contexto, 

2008  

KOCH, I. V. Linguística aplicada ao português: morfologia. São Paulo: Cortez, 2009 

KOCH, I. V. Linguística aplicada ao português: sintaxe. São Paulo: Cortez, 2009 

LOPES, L. P. M. Linguística aplicada na modernidade recente. São Paulo: Parábola, 

2013  

MARTELOTTA, M. E. Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2008 

 

LIBRAS  

 

Ementa  

Aspectos clínicos, educacionais e socioantropológicos da surdez. A Língua de Sinais 

Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de 

morfologia e de sintaxe com apoio de recursos.  

 

Bibliografia Básica 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 

estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004  

SANTANA, A. P. Surdez e linguagem. Rio de Janeiro: Plexus, 2007  

SKLIAR, C. Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2010  

 

Bibliografia Complementar  

ALMEIDA, E. Atividades ilustradas em sinais de libras. Rio de Janeiro: Revinter, 2004  

GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009 

PACHECO, José. Caminhos para a inclusão: um guia para o aprimoramento da 

equipe escolar. Porto Algre: Artmed, 2006 

PEREIRA, Rachel de Carvalho. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. Rio 

de Janeiro: Revinter, 2008  

TUNES, Elizabeth; BARTHOLO, Roberto (orgs). Nos limites da ação: preconceito, 

inclusão e deficiência. São Carlos: EDUFSCAR, 2007 

 

ABORDAGENS E MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  
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Ementa Abordagens e métodos para o ensino da Língua Portuguesa como língua 

materna e como segunda língua.  

 

Bibliografia Básica  

ELIAS, V. M. Ensino de língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2011  

SILVA, L. L. Texto na sala de aula: um clássico sobre o ensino de língua portuguesa. 

Campinas: Autores Associados, 2014  

TAGLIANI, D. C. Ensino de línguas. Curitiba: CRV, 2014  

 

Bibliografia Complementar  

ANDALÓ, Adriane. Didática de Língua Portuguesa para o ensino fundamental. São 

Paulo: FTD, 2000  

CANDIDO, Antônio. Na sala de aula: caderno de análise literária. Rio de Janeiro: Ática, 

2008  

CASTILHO, Ataliba T. Língua falada no ensino de português. São Paulo: Contexto, 

2006  

GERALDI, João W. O texto na sala de aula: leitura e produção. Rio de Janeiro: Ática, 

2006  

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Metodologia e prática de ensino da língua portuguesa. 

Uberlândia: EDUFU, 2007 

 

PRÁTICA ORAL E ESCRITA EM INGLÊS II  

 

Ementa  

Funções comunicativas em Língua Inglesa: compreensão e produção oral e escrita. 

Estruturas lexicais de nível pré-intermediário. Tarefas comunicativas: situações 

contextualizadas e atuais. 

 

Bibliografia Básica  

BOARDMAN, C. A. Writing to communicate 2. NJ: Prentice Hall, 2007  

CHASE, B. T. Reading explore: intro. Austrália: Heinle Cengage Learn, 2011  

KAY, S. New american inside out: Elementary. NY: MacMillan, 2010  

 

Bibliografia Complementar  
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MALARCHER, C. Developing listening skills. 2. São Paulo: Compass, 2004 

ORWELL, G. Animal farm. Signet Classics, 1996  

RUETTEN, Mary K. Developing Composition Skills - Academic Writing and Grammar. 

Rio de Janeiro: Heinle, 2011  

SWAN, Michael; WALTER, Catherine. The good grammar book, with answers. Oxford: 

Oxford, 2001  

WISNIEWSKA, I. Grammar dimensions: vol. 2 – form, meaning, use. São Paulo: 

Thomson, 2007 

 

GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA I (História da Língua)  

 

Ementa  

História da Língua Portuguesa. Variedades do Português do Brasil. A norma brasileira. 

Ortografia. Prosódia e Ortoépia. Metaplasmos. Novo Acordo Ortográfico. O Conceito 

de Gramática. Questões da Língua culta.  

 

Bibliografia Básica 

GONÇALVES, R. T. História concisa da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 2014 

KOCH, I. V. As Tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014  

MEDEIROS, J. B. Ortografia: novo acordo ortográfico da língua. São Paulo: Atlas, 

2011  

 

Bibliografia Complementar  

CASTILHO, A. T. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo: IBEP NACIONAL, 2010  

LIMA, Rocha. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. São Paulo: José Olympio, 

2010 

MESQUITA, Roberto. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2009 

PERINI, Mário A. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola 

 

GRAMÁTICA DA LÍNGUA INGLESA I (NÍVEL BÁSICO)  

 

Ementa  
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Estudo contextualizado da gramática da língua inglesa nível básico: pronomes 

pessoais e demonstrativos; o artigo; o verbo ser/estar; tempos verbais no presente, 

passado e futuro, aspectos simples e contínuo; graus de adjetivos e advérbios; 

determiners.  

 

Bibliografia Básica  

CORRADO, G. Grammar hits: for elementary to pre-intermediate students. Italy: 

Cideb, 2004  

SCRIVENER, J. Richmond visual grammar without key. São Paulo: Richmond, 2013 

TORRES, N. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. São Paulo: 

Saraiva, 2014  

 

Bibliografia Complementar  

CLARK, Simon Macmillan. English Grammar in context essential. México: Macmillan, 

2008  

CRAVEN, M. Reading keys: developing (student book). NY: Macmillan, 2003 

MURPHY, Raymond. Basic grammar in use: reference and practice for students of 

English. NY: Cambridge University, 2002  

SCHOENBERG, I. E. Focus on grammar 2 - student’s book. NY: Longman, 1990 

SWAN, Michael . How English works. Oxford: Oxford, 2009 

 

4º PERÍODO 

 

LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA I (Portugal e Brasil)  

 

Ementa  

As origens da literatura em Portugal: o Trovadorismo e as novelas de cavalaria. O 

Humanismo e seus autores. O Classicismo: conceitos e autores. Formação da 

literatura no Brasil. O Barroco em Portugal e no Brasil: Leitura e análise de obras 

literárias representativas.  

 

Bibliografia Básica 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006 

MOISES, Massaud. Literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 2009  
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SARAIVA, A. J. História da literatura portuguesa. Lisboa: Porto Editora, 2001 

 

Bibliografia Complementar  

CANDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Ouro Sobre 

Azul, 2009  

COUTINHO, Afrânio. Introdução à literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2004  

MOISES, Massaud. História da literatura brasileira – vol I: das origens ao Romantismo. 

São Paulo: Cultrix, 2001  

MOISES, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. São Paulo: Cultrix, 2007  

SARAIVA, A. J. Iniciação a literatura portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 

1999 

 

LITERATURA EM LÍNGUA INGLESA I  

 

Ementa  

O estudo das produções literárias em língua inglesa a partir do Período Anglo-Saxão, 

atravessando em seguida os Períodos Medieval e Renascentista até o século XVII 

com as manifestações literárias na Inglaterra e nas suas colônias americanas, 

destacando os gêneros épico, lírico e dramático, trabalhados pelos principais autores 

das épocas mencionadas.  

 

Bibliografia Básica 

BURGESS, A. Literatura Inglesa. Rio de Janeiro: Ática, 1996  

SILVA, Alexander. Literatura Inglesa para Brasileiros: Curso Completo de literatura e 

Cultura Inglesa para Estudantes Brasileiros. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. 

FERRO, J. Introdução as literaturas de lingua inglesa. IBEPEX  

 

Bibliografia Complementar  

BRADLEY, A. C. Tragédia Shakespeariana. São Paulo: Martins Fontes, 2009 

SANDERS, A. Short Oxford History of English literature. Oxford: Oxford University 

Press, 2004  

GREENFIELD, S. B. New critical history of old english literature. N.Y. New York 

University, 1996  
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SHAKESPEARE, W. William Shakespeare: os sonetos completos. São Paulo: 

Landmark, 2005  

OLIVEIRA, Luis Eduardo. Historiografia brasileira da literatura inglesa. Pontes 2015  

 

LATIM  

 

Ementa  

Linguística românica e morfossintaxe: Morfologia e sintaxe nominal do Latim. Flexão 

dos substantivos e funções sintáticas. Sintaxe dos casos: nominativo, genitivo, dativo 

e ablativo. Flexão dos adjetivos e concordância. Graus dos adjetivos e dos advérbios 

de modo. Pronomes pessoais e possessivos. Tradução de pequenos textos.  

 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, N. M. Gramática latina: curso único e completo. São Paulo: Saraiva, 2008 

CARDOSO, Z. A. Iniciação ao latim. Rio de Janeiro: Ática, 2006  

PRATA, P. O latim hoje. Campinas: Mercado de Letras, 2015  

 

Bibliografia Complementar  

GARCIA, J. M. Introdução a teoria e prática do latim. UnB, 2008  

REZENDE, A. M. Latina essentia - preparação ao latim. Belo Horizonte: UFMG, 2013 

RONAI, P. Curso básico de latim Gradus Primus. São Paulo: Cultrix, 1996  

RONAI, P. Curso básico de latim Gradus Secundus. São Paulo: Cultrix, 1993 

SOARES, J. S. Iniciação ao latim e à civilização romana. Lisboa: Almedina, 1995 

Dicionário acadêmico latim-português/português-latim. Lisboa: Porto, 2012 

 

TEORIAS DE AQUISIÇÃO DE LÍNGUAS  

 

Ementa  

Teorias principais sobre a aquisição e desenvolvimento de segunda língua.  

 

Bibliografia Básica  

ELLIS, Rod. Second Language Acquisition - Oxford Introductions to Language Study. 

Oxford: Oxford University Press, 1998  

MITCHELL, Rosamond. Second language learning. London: UK: Routledge, 2012. 
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LIGHTBOWN, Patsy e SPADA, Nina . How Languages Are Learned - Oxford 

Handbooks for Language Teachers. Oxford: Oxford University Press, 2013 

 

Bibliografia Complementar  

GASS, S. M. Second language acquisition. UK: Taylor & Francis, 2012  

LOEWEN, S. Keys concepts in second language acquisition. NY: Palgrave, 2011 

OLIVEIRA, V. L. Aquisição de segunda língua. São Paulo: Parábola, 2014 

RICHARDS, J. C. Approachs and methods in language teaching. Cambridge: 

Cambridge, 2001  

WHITE, L. Second language acquisition and universal grammar. Cambridge: 

Cambridge, 2003 

 

ABORDAGENS E MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

(INGLÊS)  

 

Ementa  

Conceitos de Abordagem, Método e Técnicas na área de ensino de línguas; análise e 

reflexão crítica das principais Abordagens, Métodos e Técnicas, incluindo a vanguarda 

pós-método, no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

 

Bibliografia Básica  

BROWN, H. D. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 

NY: Longman, 2007  

GOES, L. S. Principais metodologias do ensino de lingua inglesa. Nacional, 2014. 

HARMER, J. How to teach English. NJ: Prentice Hall, 2007 

 

Bibliografia Complementar  

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Linguística aplicada, ensino de línguas e comunicação. 

Campinas: Pontes Editores/ ArteLíngua, 2005  

PAIVA, V. L. M. O (Org.) Ensino de língua inglesa: reflexões e experiência. São Paulo: 

Pontes Editores, 2005  

RICHARDS, J. C.; RENANDYA, W. A. Methodology in language teaching: an 

anthology of current practice. London: Cambridge University Press, 2002  

UR, P. A course in language teaching. Cambrige: Cambridge University Press, 1999 
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PRÁTICA ORAL E ESCRITA EM INGLÊS III  

 

Ementa  

Reconstrução, em língua falada e escrita, das informações e dos argumentos 

procedentes de fontes informativas, em especial de textos acadêmicos. Fixação de 

estruturas complexas na prática oral e escrita. Elaboração de paráfrases.  

 

Bibliografia Básica  

CANSECO, Grace. Inside Academic Writing: understanding audience and becoming 

part of an academic community. Michigan: University of Michigan Press, 2010. 

JONES, Leo. Let's Talk 3 second edition. NY: Cambridge University Press, 2010. 

BOARDMAN, Cynthia A. Writing to communicate: paragraphs and essays. NY: 

Pearson, 2008  

 

Bibliografia Complementar  

SMALZER, William. Write To Be Read: reading, reflection and writing. NY: Cambridge 

University Press. 2005.  

WOLSTENHOLME, J. Key Skills in Comprehension & Summary Writing for “O” Level 

Examination. Learners, 2005  

CRAVEN, M.Listening Extra: a Resource Book of Multi-Level Skills Activities. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004  

MCCARTER, Sam. Uncovering EAP: how to teach academic writing and reading. 

London: Macmillan, 2009.  

Oxford Learner's Thesaurus: a dictionary of synonyms. NY: OUP, 2008.  

THEWLIS, Stephen H. Grammar Dimensions: V3 - form, meaning, use. 

Australia:Thomson, 2007. 

 

GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA II (Semântica e Estilística)  

 

Ementa  

Introdução à Semântica: significação e contexto. Semântica da enunciação. 

Semântica formal. Relações dêiticas e anafóricas. Campos semânticos. Estilística 

estrutural e semântica. Figuras de linguagem.  
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Bibliografia Básica 

ILARI, Rodolfo . Semântica. São Paulo: Ática, 2008  

MARTINS, N. S. Introdução a estilistica. São Paulo: Edusp, 2008  

PECHEUX, M. Semântica e discurso. Campinas: Unicamp, 2014  

 

Bibliografia Complementar  

CANÇADO, Márcia. Manual de Semântica: noções básicas e exercícios .Belo 

Horizonte: UFMG, 2008  

HENRIQUES, Cláudio Cezar. Estilistica e Discurso - Estudos Aplicados Sobre a 

Expressividade do Português. Rio de Jaaneiro: LTC, 2011  

ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: 

Contexto, 2008  

ILARI, Rodolfo. Introdução ao estudo do léxico: brincando com as palavras. São 

Paulo: Contexto, 2006  

MARQUES, M. H. D. Iniciação à semântica. São Paulo: Jorge Zahar, 2003 

 

GRAMÁTICA DA LÍNGUA INGLESA II  

 

Ementa 

Estudo contextualizado da gramática da língua inglesa no nível intermediário: tempos 

presente, passado e futuro, aspectos perfeito simples e perfeito contínuo; o verbo ter; 

preposições.  

 

Bibliografia Básica 

EASTWOOD, John. Oxford Practice grammar – intermediate. Oxford, 2008 

MURPHY, Raymond. English Grammar in use: a self-study reference. NY: Cambridge, 

2010.  

VINCE, Michael. Macmillan English grammar in context: intermediate with key. Mexico: 

Macmillan, 2009  

 

Bibliografia Complementar  

BOLTON, David. Trouble with verbs? Guided Discovery Materials. SP:SBS Editora, 

1999.  
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CLARKE, Simon. Macmillan English Grammar in context essential. Mexico: Macmillan, 

2009  

CORRADO, G. Grammar Hits: for elementary to pre-intermediate students. Italy: Black 

Cat, 2004.  

SINGLETON, Ken. Grammar problems 1. SP: SBS, 2008.  

SINGLETON, Ken. Grammar problems 2. SP: SBS, 2008 

 

LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA II (Portugal, Brasil - Século XIX)  

 

Ementa  

A literatura do século XIX em Portugal e no Brasil: o Romantismo, o Realismo e o 

Naturalismo: narrativa e poesia  

 

Bibliografia Básica 

FRANCHETTI, P. Estudos de literatura brasileira e portuguesa. Ateliê, 2007 

MACHADO, U. Vida literária no Brasil durante o romantismo. Rio de Janeiro: Tinta 

negra, 2010  

MOISES, Massaud. Presença da literatura portuguesa – Romantismo-Realismo. V 3. 

Difel, 2006  

 

Bibliografia Complementar  

CANDIDO, Antônio. Literatura e sociedade. OURO SOBRE AZUL, 2010 

GONÇALVES FILHO, Antenor. Língua portuguesa e literatura brasileira. São Paulo: 

Cortez, 1991  

MOISES, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. São Paulo: Cultrix, 2007  

NOVAIS, Fernando A; ALENCASTRO, Luís Felipe. História da vida privada no Brasil 

2 – A corte e a modernidade nacional. Companhia das Letras, 1997 

VECCHI, Carlos Alberto. Literatura portuguesa em perspectiva: Romantismo 

Realismo Vol. 3. São Paulo: Atlas, 1994 

 

LITERATURA EM LÍNGUA INGLESA II  

 

Ementa  
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O estudo das produções literárias inglesas e americanas a partir do Período da 

Restauração e Período Revolucionário, culminando no século XIX com os Períodos 

Romântico e Vitoriano, destacando os gêneros narrativo, lírico e dramático, 

trabalhados pelos principais autores das épocas mencionadas.  

 

Bibliografia Básica  

CUNLIFFE, M. História da Literatura dos Estados Unidos. Publicações 

Europaamérica, 1990  

NABUCO, C. Retrato dos Estados Unidos à luz da sua Literatura. Nova Fronteira, 

2000  

BESSA, M.C. Panorama da Literatura Norteamericana. S.P.: Alexa Cultural, 2008. 

 

Bibliografia Complementar  

KARNAL, Leandro et. al. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI 

Contexto, 2007  

BAYM, N. Norton Anthology of American Literature: 1820 - 1865; v. Norton, 2007 

ROYOT, D. Literatura Americana. A . Ática, 2009  

LAWRENCE, D. H. Estudos sobre a literatura clássica Americana. Jorge Zahar, 2012 

HART, J.D. Oxford Companion to American Literature. Oxfors, 2008 

 

PRÁTICA ORAL E ESCRITA EM INGLÊS IV  

 

Ementa  

Compreensão de textos complexos. Expressão oral de comentários críticos sobre 

textos literários. Produção de resumos, resenhas e contos curtos. 

 

Bibliografia Básica 

RUETTEN, Mary K. Developing Composition Skills - Academic Writing and Grammar, 

2011  

ENGELHARDT, Diane. Practice Makes Perfect - Advanced English Reading and 

Comprehension . Mcgraw hill, 2013  

BOHLKE, David. Skillful Reading & Writing Foundation - Student'S Book With Digibook 

Access. 2013  

 



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

110 
 

Bibliografia Complementar  

FRODESEN, J. Grammar Dimensions: Vol. 4 - Form Meaning, Use. 2007  

GULLEF, V. Tapestry reading.  

2000 PIKE-BAKEY, Meredith. Tapestry writing 4. 2000  

CRAVEN, M. Reading Keys: Skills and Strategies for Effective Reading. 2009 

RICHARDS, J. C. Strategic Reading V.2 : Building Effective Reading Skills. 2003 

 

INTERCULTURALIDADE  

 

EMENTA  

Reflexão sobre cultura, multiculturalidade, interculturalidade, transculturalidade 

etnocentrismo e etno-relativismo. Composição da sociedade brasileira pela cultura 

negra, indígena e europeia. A relação língua-cultura; Aspectos culturais no processo 

de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.  

 

Bibliografia Básica  

ALBO, Xavier. Cultura, interculturalidade, inculturação. São Paulo: Loyola, 2005. 

BRAWERMAN-Albini, A diversidade cultural e ensino de língua estrangeira. 

Campinas: Pontes, 2013  

LIMA, José Edmilson Souza, et. al. Educação ambiental e multiculturalismo. Ponta 

Grossa: UEPG, 2012  

 

Bibliografia Complementar  

CANDAU, Vera . Multiculturalismo. Petrópolis: Vozes, 2008  

CANDAU, Vera. Somos todos iguais. Rio de Janeiro: Lamparina, 2012 

D'ADESKY, J. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-racismos no 

Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001  

HALL, Stewart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 

2014  

OLIVEIRA, Marilda Oliveira de. Identidade e Interculturalidade: História e Arte 

Guarani. Santa Maria: UFSM, 2013 

 

TCC I  
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Ementa 

A disciplina aprofunda os critérios de produção de conhecimento enfatizando o seu 

aspecto lógico formal. Orienta o aluno ao desenvolvimento teórico-prático de pesquisa 

que seja relevante para sua área de formação, definindo as etapas de elaboração da 

pesquisa e permitindo que o aluno escolha/confirme o tema que irá desenvolver bem 

como finalize a elaboração de seu projeto. Orienta o uso das técnicas de pesquisa 

necessárias para a abordagem do objeto específico da área de formação e elaboração 

do trabalho de conclusão de curso. 

 

Bibliografia Básica 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução 

de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e 

interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual) 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 

 
 
Bibliografia Complementar 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca Virtual) 

BELL, J. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em Educação, 

Saúde e Ciências Sociais. Porto Alegre: Penso, 2008. (Biblioteca Virtual) 

FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 

Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual) 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Ementa  



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

112 
 

Orientação profissional, ética e legislação profissional. Práticas profissionais 

supervisionadas em Língua Portuguesa, em situação real de trabalho com 

apresentação de relatórios periódicos, de acordo com as normas do estágio. 

Apresentação do relatório final. Análise do trabalho pedagógico em sala de aula de 

ensino fundamental e médio.  

 

Bibliografia Básica  

SIMOES, Darcilia Marindir Pinto. Metodologia em/de Linguística Aplicada para Ensino 

e Aprendizagem de Línguas. Pontes Editores, 2014  

LIBANEO, J. C. Educação na era do conhecimento em rede e transdiciplinariedade. 

Alinea, 2010  

MOSS, Barbara. 35 estratégias para desenvolver a leitura. Artmed, 2012 

 

Bibliografia Complementar  

WAJSKOP, Gisela. Formação e a Iniciação Profissional do Professor: as implicações 

sobre a qualidade do ensino. Fundação SM, 2009  

HARGREAVES, Andy. Ensino na sociedade do conhecimento: Educação na era da 

insegurança. Artmed, 2004  

KURY, Adriano da Gama. Novas lições de análise sintática. Ática, 2007 VEIGA, Ilma 

Passos Alencastre (Org.). Didática: o ensino e suas relações. Papirus, 2010 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Ed. Cortez: 1994 

 

GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA III - (Sintaxe – Noções Básicas)  

 

Ementa  

Sintaxe: Tipos frasais. Organização da frase. Estrutura da Oração. O Período Simples: 

termos da oração. O Período Composto. As relações estabelecidas entre 

coordenação e subordinação. Regência nominal e verbal. Crase  

 

Bibliografia Básica  

Bechara, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro, Lucena, 2009.  

Carone, Flávia. Subordinação e coordenação. 9ª ed. São Paulo, Ática, 2000. 

SAUTCHUK, Inez. Prática de morfossintaxe. São Paulo: Manole, 2010 
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Bibliografia Complementar  

Cunha, Celso & Cintra, L. F. 4ª ed. Nova gramática do português contemporâneo. 

Riode Janeiro, Nova Fronteira, 2008.  

HENRIQUES, Cláudio Cezar. Sintaxe: estudos descritivos da frase para o 

texto.Elsevier, 2010  

KOCH, I. V. Linguística aplicada ao português: sintaxe. Ed. Cotez, 2009  

LOPES, R. Novo manual de sintaxe. Nacional, 2013 CADORE, L. A. Análise sintatica 

aplicada. AGE, 2010 

 

GRAMÁTICA DA LÍNGUA INGLESA III  

 

Ementa  

Estudo contextualizado da gramática da língua inglesa no nível avançado: voz 

passiva; orações condicionais; discurso indireto. Pronomes relativos; verbos modais; 

conjunções.  

 

Bibliografia Básica 

VINCE, M. Macmillan English Grammar in Context: Advanced. Macmillan, 2009 

VINCE, M. Advanced language practice: English grammar and vocabulary. Macmillan, 

2009 

MCCARTHY, M. Academic vocabulary in use with answer. Ambridge, 2008 

 

Bibliografia Complementar  

KESNER, Susan. Grammar sense: advanced grammar and writing – Vol. 4 Bland. 

Oxford, 2008 

FRODESEN, Jan & EYRING, Janet. Grammar Dimensions 4: form, meaning and use. 

Australia: Thomson, 2007. 

HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a reference and practice book for 

advanced learners of English. Cambridge, 1999  

SWAN, M. Good grammar book, The. Oxford, 2001  

YULE, George . Oxford Practice grammar: advanced. Oxford, 2006 

 

6º PERÍODO 
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LITERATURAS EM LÍNGUA PORTUGUESA III (Brasil, Portugal, África)  

 

Ementa  

As vanguardas europeias. O Modernismo português e o Modernismo Brasileiro. A 

literatura portuguesa contemporânea. As tendências contemporâneas no Brasil. A 

produção literária africana e afro-brasileira.  

 

Bibliografia Básica  

CAMPATO JUNIOR, João Adalberto. Manual de literaturas de língua portuguesa. 

Curitiba: CRV, 2016  

GOMES, Nilma Lino. Literaturas africanas e afro-brasileira na prática pedagógica. Rio 

de Janeiro: Autêntica, 2008  

SILVA, Antonio Manoel. Literatura de língua portuguesa – marcos e marcas. São 

Paulo: Arte e Ciência, 2008  

 

Bibliografia Complementar  

GRAUNA, G. Contrapontos da literatura indigena contemporânea. Mazza, 2013 

COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil: Modernismo. São Paulo: Global, 1997 

DALCASTAGNE, Regina. Literatura brasileira contemporânea. São Paulo: Horizonte, 

2012  

MOISES, Massaud. Presença da literatura portuguesa – Modernismo. V 5. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1983  

NEJAR, Carlos. História da literatura brasileira – da carta de Pero Vaz de Caminha à 

contemporaneidade. São Paulo: Ediouro, 2007 

 

LITERATURAS EM LÍNGUA INGLESA  

 

Ementa  

Estudo das literaturas em língua inglesa através das obras (poesia, prosa, drama) 

mais representativas do movimento literário inglês e estadunidense do Século XX 

partindo das mais significativas obras modernistas até o painel literário 

contemporâneo.  

 

Bibliografia Básica 
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PERKINS, D. History of moderm poetry: modernism and after. Harvard University, 

1989  

O'BRIEN, S. Teachers guide to african narratives: studies in african literature. 

Heinemann, 1998  

MORGAN, H. Bibliotheca Canadensis: or, a manual of canadian literature. Bibliolife, 

2009  

 

Bibliografia Complementar  

TOMICH, L. Literaturas de Língua Inglesa - Visões e Revisões. Insular, 2005  

SILVA, Alexander. Literatura Inglesa para Brasileiros: Curso Completo de literatura e 

Cultura Inglesa para Estudantes Brasileiros . Ciência moderna, 2005  

CUNLIFFE, M. História da Literatura dos Estados Unidos. Publicações 

Europaamérica, 1990.  

BESSA, M. C. Panorama da Literatura Norte-Americana. Alexa cultural, 2008 

NABUCO, C. Retrato dos Estados Unidos à luz da sua Literatura. Nova fronteira, 2000 

 

TCC II 

 

Ementa  

Continuidade da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso supervisionado 

seguindo as diretrizes e considerações do projeto elaborado a disciplina TCC I.  

Levantamento, análise e discussão dos resultados obtidos na pesquisa, redação do 

texto final do estudo proposto com vistas à conclusão e divulgação dos resultados. 

Acompanhamento do orientador e professor da disciplina em questão com vistas à 

entrega da versão final do trabalho na Biblioteca. Diretrizes para publicação das 

pesquisas concluídas e aprovadas. 

 

Bibliografia Básica  

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012. (Biblioteca Virtual) 

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

HÜBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de 

mestrado e doutorado. 1. ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning; Mackenzie, 

2004. 
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Bibliografia Complementar 

BELL, J. Projeto de Pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em Educação, 

Saúde e Ciências Sociais. Porto Alegre: Penso, 2008. (Biblioteca Virtual) 

 FLICK, U. Introdução à Metodologia de Pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 

Alegre: Penso, 2012. (Biblioteca Virtual) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. (Biblioteca Virtual) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. (Biblioteca Virtual) 

MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. (Biblioteca Virtual). 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 

 

Ementa  

Estágio supervisionado em língua estrangeira (inglês) na educação básica. 

Observação e análise do processo de ensino língua estrangeira na escola básica; 

regência de aulas de LE.  

 

Bibliografia Básica 

RICHARDS, Jack C. Practice Teaching - a Reflective Approach. Cambridge, 2011 

UR, P. UR, P. Course in language teaching, A. Cambridge University Press, 2012. 

HARMER, Jeremy. Practice of English Language Teaching - Book With Dvd. Pearson, 

2010. 

  

Bibliografia Complementar  

RICHARDS, Jack C. Planejamento de Metas e Objetivos em Programas de Idiomas. 

SBS, 2003  

TOMLINSON, Brian. Elaboração de Materiais para Cursos de Idiomas. SBS, 2005 

RICHARDS, Jack C. Ensino Comunicativo de Línguas Estrangeiras. SBS, 2006 

PAIVA, V. L. M. O (Org.). Práticas de ensino e aprendizagem em Inglês com foco na 

autonomia. Pontes, 2007.  

HOLDEN, S. Ensino da língua inglesa nos dias atuais. SBS, 2009 
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ANÁLISE SINTÁTICA PORTUGUÊS  

 

Ementa  

Morfossintaxe: Funções sintáticas e morfológicas das classes gramaticais. Sintagma 

e Paradigma. Coordenação e Subordinação. Prática da análise sintática. Funções 

sintáticas do QUE e do SE. Concordância nominal e verbal. Pontuação.  

 

Bibliografia Básica 

CARONE, Flávia. 6ª ed. Morfossintaxe. Rio de Janeiro, Ática, 1998.  

______. Subordinação e coordenação. Ática, 2000.  

CUNHA, Celso & Cintra, L. F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 

Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2008.  

 

Bibliografia Complementar  

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática da língua portuguesa. Ed. Lucena, 1999. 

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gamática da língua portuguesa. São 

Paulo: IBEP NACIONAL, 2005.  

MESQUITA, Roberto. Gramática da língua portuguesa. São Paulo, Ed. Saraiva, 2007.  

MONTEIRO, José Lemos. Morfologia portuguesa. Ed. Pontes, 2002.  

PERINI, Mário A. Princípios de lingüística descritiva. São Paulo, Parábola, 2006. 

 

ANÁLISE SINTÁTICA INGLÊS 

  

Ementa  

Descrição e análise dos princípios e processos de construção de unidades 

gramaticais: sintagma e oração.  

 

Bibliografia Básica  

RADFORD, Andrew . English Syntax: an Introduction. Cambridge, 2006  

PATERSON, K. Oxford Grammar for Eap - Book With Key. Oxford. 2013  

CARTER, Ronald; MCCARTHY, Michael. Cambridge Grammar of English. 

Cambridge, 2010142  

 

Bibliografia Complementar  
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SINGLETON, K. English clauses: explicações gramaticais em portugues. SBS, 2009 

CRYSTAL, D. Cambridge encyclopedia of language. Cambridge, 2010  

FOLEY, M; HALL, D. Advanced Learners grammar: a self-study reference & practice 

book with answers. Longman, 2008  

O'DELL, Felicity; MCCARTHY, Michael. English vocabulary in use: advanced. 

Cambridge University Press, 2013  

MADUREIRA, Ricardo. Refresher Vocabulary & Grammar Tests for Advanced 

Proficiency Exams With Answers Disal, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR ESTÁGIO SUPERVIONADO DE 

LETRAS 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Curso de Letras da FCC tem por objetivo maior a formação de professores 

de língua e de literatura, nacional e estrangeira, contribuindo para a construção de 

uma sociedade de leitores, em que o acesso à escrita, e o direito à autoria sejam uma 

possibilidade real e uma conquista efetiva para todos os brasileiros, no exercício da 

cidadania, considerando o compromisso social da Instituição e com um 

desenvolvimento econômico e cultural mais justo e fraterno.  

Nesse sentido, visa preparar profissionais da linguagem para atuarem, 

primordialmente, como professores, em escolas de Ensino Fundamental e de Ensino 

Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e respectivas Literaturas e de Língua 

Inglesa e respectivas Literaturas, considerando a produção do conhecimento na área 

e as políticas públicas de educação.  

O Estágio Curricular Supervisionado é um momento em que a relação teoria-

prática ganha uma especificidade, considerando que: “a prática não é uma cópia da 

teoria e nem esta é um reflexo daquela. A prática é o próprio modo como as coisas 

vão sendo feitas cujo conteúdo é atravessado por uma teoria”, como afirma o Parecer 

CNE/CP Nº 28/2001.  

As Normas e Procedimentos, orientadores do trabalho a ser desenvolvido no 

Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Letras constituem um produto de uma 

ação mais ampla, de fortalecimento do processo de produção, circulação e difusão de 

conhecimentos e práticas de linguagem.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Letras, o Estágio 

Supervisionado é a articulação entre teorias apreendidas e aprendidas na 

universidade, entre o cotidiano lingüístico e pedagógico das instituições escolares; ou 

seja, de articulação entre o saber lingüístico, o saber literário e o saber pedagógico.  

O Estágio Supervisionado tem, assim, uma dimensão formadora e outra social 

e política, por desenvolver, de forma efetiva, as competências voltadas para o 

aperfeiçoamento científico, técnico e cultural, no confronto com a realidade escolar. 

Quanto à dimensão social e política, o momento do Estágio possibilita uma reflexão 

sistematizada sobre os compromissos da FCC com a educação, em geral, e com o 
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ensino de línguas e de literaturas, abrindo perspectivas de novos caminhos e de novas 

relações pessoais e profissionais.  

O Curso de Letras deve preparar seus alunos para refletir sobre a linguagem 

humana, compreender os fenômenos lingüísticos e literários, descrever, analisar e 

explicar a estrutura e o funcionamento das línguas e das literaturas dentro de um 

processo formativo, em que se articulam teoria e prática, trabalho pedagógico e 

científico. A elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Letras da FCC, de acordo 

com as políticas públicas de educação - e de línguas - e a legislação atual, enfatiza a 

relação entre teoria e prática e o Estágio Supervisionado é um momento privilegiado 

do trabalho docente e discente para a obtenção de dados para essa reflexão.  

 

2 JUSTIFICATIVA  

 

As práticas de ensino e estágios supervisionados se justificam por se 

constituírem em espaços reservados: - ao conhecimento da realidade em que o 

acadêmico vai atuar como profissional; - à reflexão sobre essa realidade e sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, redimensionando a ação pedagógica; - ao 

exercício da transposição didática de conhecimentos teóricos construídos no decorrer 

do Curso para situações reais de ensino-aprendizagem; - a vivência de situações reais 

de ensino-aprendizagem ao longo do curso, proporcionado maior segurança e 

maturidade profissionais.  

 

3 BASES LEGAIS  

 

O trabalho de Estágio Supervisionado está amparado em uma legislação 

específica que discriminamos a seguir e apresentamos na íntegra, à exceção da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

 Lei Nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional;  

Lei Nº. 6.494, de 07/12/77, que dispõe sobre estágios de estudantes de 

estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante de 2º grau e 

supletivo e dá outras providências;  

Decreto Nº 87.497, de 18/08/1982, que regulamenta a Lei Nº 6494, de 

07/12/1977, que dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino 
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superior e de 2º grau 145 regular e supletivo, nos limites que especifica, e dá outras 

providências;  

Parecer CNE/CP Nº 27/2001 que dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do 

Parecer CNE/CP Nº 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena;  

Parecer CNE/CP Nº 28/2001, que dá nova redação ao Parecer CNE/CP Nº 

21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos Cursos de Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena;  

Resolução CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura; Resolução CNE/CP Nº 2, de 19 de fevereiro de 

2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 

plena, de formação de professores de Educação Básica em nível superior.  

 

4 OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral do Estágio Supervisionado é oferecer ao aluno, regularmente 

matriculado, a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos - 

práticos e científicos adquiridos no decorrer do curso.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Proporcionar ao aluno uma relação interdisciplinar do conhecimento teórico com a 

prática;  

2. Preparar o aluno para que exerça a prática de ensino nas escolas de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio;  

3. Contribuir para a reflexão acerca dos processos de leitura e de escrita em língua 

portuguesa e língua inglesa, bem como para a elaboração de propostas 

metodológicas relacionadas ao ensino das línguas e das literaturas.  

4. Compreender as relações que se estabelecem entre conhecimento científico e 

conhecimento escolarizado.  
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5. Estimular e fortalecer a atitude investigativa sobre a prática pedagógica e a 

autonomia na tomada de decisões no cotidiano do exercício da profissão docente. 

 

5 - REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE LETRAS – 

PORTUGUÊS/INGLÊS   

 

CAPÍTULO I  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art.1º Este regulamento disciplina a organização, o funcionamento e a supervisão do 

Estágio Supervisionado nas instituições de ensino básico, que integra o currículo dos 

cursos de Licenciatura.  

Art 2º O Estágio Supervisionado deve ser compreendido como uma dimensão da 

formação profissional, que propicia a compreensão e a efetivação das relações 

ensinoaprendizagem e teoria-valiação terminativa em cada período.  

 

Art. 3º O Estágio Supervisionado é parte integrante e obrigatória do currículo dos 

cursos de Licenciatura e tem os seguintes objetivos:  

I – proporcionar ao aluno uma relação interdisciplinar do conhecimento teórico com a 

prática vivenciada;  

II – elaborar um projeto político-pedagógico para uma unidade de ensino ou instituição 

equivalente, com o propósito de aprender a aprender e ensinar;  

III – exercer a prática de ensino nas escolas do Ensino Básico, além de instituições 

que possam favorecer, aos estagiários, a experiência psicopedagógica em sala de 

aula;  

IV – capacitar o estagiário para a relação aluno/professor; e  

V – conscientizar o estagiário quanto ao zelo na utilização do patrimônio disponível, 

responsabilidade e pontualidade, conduta ético-moral e observação das normas 

vigentes dos locais de estágio.  

 

Seção I  

 

Do campo de estágio  
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Art. 4º Os campos de estágio são estabelecidos mediante convênios, firmados entre 

a Mantenedora, com a interveniência da FCC e as escolas ou instituições que 

propiciem condições de aprendizagem, garantindo a manutenção dos programas 

durante o período de estágio. Parágrafo único. Cabe ao Coordenador do Estágio 

Supervisionado, visitar as instituições referidas neste artigo e avaliar suas condições 

para oferta da prática de ensino.  

 

Seção II 

 

Do conteúdo do estágio  

 

Art. 5º O Estágio Supervisionado é ofertado nos dois semestres letivos finais do curso, 

num total de 400 horas, com a seguinte denominação:  

I – Estágio Supervisionado I (Língua Portuguesa e Literaturas);  

II – Estágio Supervisionado II (Língua Inglesa e Literaturas);  

 

Art. 6º Os planos e programas do Estágio Supervisionado serão aprovados pela 

Coordenadoria do Curso, ouvida a Coordenadoria do Estágio Supervisionado.  

 

Seção III  

 

Da Letras do Estágio Supervisionado  

Art. 7º O Estágio Supervisionado é planejado, organizado e gerenciado por sua 

Coordenação, cujo titular é a Coordenação da Licenciatura.  

 

Parágrafo único. O professor designado para Coordenador do Estágio Supervisionado 

deve atender aos padrões de qualidade, fixados pelo MEC. Art. 8º Compete 

Coordenadoria do Estágio Supervisionado:  

I – planejar, organizar e supervisionar as atividades, cumprindo e fazendo cumprir este 

regulamento, o Regimento da FCC e a legislação e normas vigentes.  

II – desenvolver uma programação de trabalho, junto aos alunos e professores 

envolvidos no estágio, objetivando a plena realização dos programas de prática de 

ensino;  
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III – realizar levantamento semestral do número de estagiários e proceder ao 

encaminhamento dos mesmos;  

IV – manter contato com as organizações onde são desenvolvidas as práticas 

supervisionadas, para acompanhar e controlar essas atividades;  

V – realizar reuniões sistemáticas com professores e alunos envolvidos nas práticas 

supervisionadas de ensino, objetivando avaliar o desempenho do estágio;  

VI – providenciar a reposição e manutenção de materiais e equipamentos utilizados 

nas práticas supervisionadas;  

VII – definir as turmas e indicar os professores-orientadores de estágio;  

VIII– organizar a documentação relativa ao estágio, inclusive às fichas de 

acompanhamento e avaliação individual dos alunos, nos quais devem ficar registradas 

as atividades desenvolvidas, do ingresso ao término do estágio.  

 

Art. 9º Ao professor-orientador dos estagiários compete:  

I – orientar e avaliar os estagiários quanto ao desempenho, conduta, evolução da 

regência;  

II – orientar e analisar sistematicamente a documentação relativa ao curso, 

comunicando, ao Coordenador do Curso, as dificuldades relativas ao desempenho de 

suas funções;  

III – manter-se atualizado a respeito das normas e procedimentos para a realização 

do Estágio Supervisionado;  

IV – participar das reuniões e encontros de avaliação do Estágio Supervisionado;  

V - avaliar o aluno, juntamente com o Coordenador do Curso, cumprindo as normas 

com relação à freqüência e aproveitamento durante o período de estágio, baseado no 

desempenho do aluno e avaliação teórica e prática;  

VI – manter contato com os demais professores/orientadores dos campos de estágio.  

 

Seção IV  

 

Dos estagiários  

 

Art. 10. Compete ao estagiário, nas diversas práticas supervisionadas:  

I – participar do processo ensino/aprendizagem, cumprindo as tarefas estabelecidas 

pelo professor/supervisor;  
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II – freqüentar o estágio e os encontros de orientação docente, nos horários 

estabelecidos;  

III – desempenhar as suas funções docentes tendo presentes os padrões éticos 

definidos no projeto pedagógico do curso; e  

IV – cumprir as normas da organização do campo de estágio.  

 

Seção V  

 

Da verificação do rendimento escolar  

 

Art. 11. A verificação da aprendizagem no Estágio Supervisionado leva em 

consideração o desempenho do estagiário, com avaliação terminativa em cada 

período letivo.  

Art. 12. Ao estagiário, ao final do período letivo, é atribuída nota, de zero a dez, 

espelhando o seu desempenho contínuo, ao longo de todo o semestre letivo.  

§ 1º Considera-se reprovado o estagiário que não obtiver nota igual ou superior a seis 

e freqüência igual ou superior a setenta e cinco por cento das atividades programadas.  

§ 2º Caso o aluno não obtenha nota seis, deve repetir a mesma prática de ensino 

supervisionada, em período subseqüente, podendo participar da fase seguinte, no 

mesmo período.  

§ 3º A avaliação do estagiário é obtida mediante o acompanhamento da ficha de 

avaliação periódica do estagiário, realizado pelo professor, que constará dos 

seguintes itens:  

I – rendimento no estágio;  

II – conhecimento teórico;  

III – desenvolvimento prático;  

IV – aspectos éticos;  

V – assiduidade; e  

VI - pontualidade.  

 

Seção VI  

 

Dos procedimentos e instrumentos de estágio  
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Art. 13. Os procedimentos e instrumentos para a realização do estágio, em qualquer 

das suas duas fases, será aprovado pela Coordenação de Letras, mediante proposta 

da Coordenação do Curso, ouvido o Coordenador de Estágio.  

 

CAPÍTULO III  

 

DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

Art. 14. A Coordenação do Estágio Supervisionado promoverá, ao final de cada 

semestre letivo, a avaliação das atividades de prática de ensino, sob a forma 

supervisionada, com a participação dos professores-orientadores, dos estagiários e 

dos profissionais da educação integrantes das escolas de Educação Básica 

envolvidas no processo, produzindo relatório, a ser submetido à Coordenação do 

Curso, para apreciação e deliberação do Colegiado do Curso. 

  

Art. 15. A avaliação do Estágio Supervisionado integra a avaliação das condições de 

oferta do curso, no processo de avaliação institucional da FCC, tomando-se como 

base as diretrizes curriculares e demais normas específicas, fixados pelo MEC.  

 

CAPÍTULO IV  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

 

Art. 16. As disposições desse Regulamento serão complementadas por normas 

baixadas pelo Conselho de Licenciaturas da FCC, ouvida a Diretoria da FCC.  

 

Art. 17. Esse Regulamento poderá ser alterado, no todo ou em parte, pelo Conselho 

de Licenciaturas da FCC. 

 

Art. 18. Esse Regulamento entrará em vigor na data de sua homologação pela 

Mantenedora, após aprovação do Conselho Superior da FCC. 

 

5 ENCAMINHAMENTO DO ESTAGIÁRIO  
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O estagiário será encaminhado das seguintes formas:  

a) Escola Pública  

- Ficha de encaminhamento para Diretora da Escola Pública (municipal ou estadual) - 

em duas vias;  

- Termo de compromisso – em 3 vias;  

- Plano de estágio.  

 

b) Escola Particular  

- Ficha de encaminhamento à escola – em 2 vias;  

- Plano de estágio.  

 

6 DISCIPLINARIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO E ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

As atividades de Estágio Supervisionado serão desenvolvidas, como consta na grade 

curricular do Curso de Letras da FCC, a partir do quinto semestre, sendo destinado 

um total (200 horas-aula) para o Estágio Supervisionado em Língua Estrangeira e 

respectivas Literaturas e (200 horas-aula) no sexto semestre para Estágio 

Supervisionado em Língua Portuguesa e respectivas Literaturas.  

 

Para regulamentação da Prática de Ensino fica estabelecido:  

- que as atividades podem ser desenvolvidas em escolas do ensino regular, que 

contemplem situações de ensino-aprendizagem,  

- que o registro das atividades de Prática de Ensino seja feito em documento 

específico, onde conste tipo de atividade, entidade envolvida, tipo de convênio, carga 

horária, disciplina, professor responsável, período de realização, local de execução e 

apresentação de resultados em relatório final;  

- que as atividades realizadas em disciplinas de Práticas de Ensino e, também, 

inseridas em outras disciplinas sejam orientadas, registradas e avaliadas pelos 

professores designados para as disciplinas em que se realiza a prática em cada 

semestre;  

- que a efetivação dessas práticas envolva a elaboração e apresentação de Relatório 

Final.  

 

Para regulamentação do estágio supervisionado fica estabelecido:  
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- que para cumprimento do estágio supervisionado, a carga horária fica assim 

distribuída:  

 

a) Estágio Supervisionado/Ensino Fundamental: Língua Portuguesa e 

respectivas Literaturas: (100 horas-aula)  

• 30 horas-aula de observação do ambiente escolar e da prática docente;  

• 20 horas-aula para planejamento;  

• 30 horas/aula para relatório final;  

• 10 horas-aula de docência na Língua Portuguesa e respectiva Literatura;  

•10 horas-aula para orientação do professor-supervisor, em sala de aula, na FCC.  

 

b) Estágio Supervisionado/Ensino Médio: Língua Portuguesa e respectivas 

Literaturas: (100 horas-aula)  

• 30 horas-aula de observação do ambiente escolar e da prática docente;  

• 20 horas-aula para planejamento;  

• 30 horas/aula para relatório final;  

• 10 horas-aula de docência na Língua Portuguesa e Literatura;  

• 10 horas-aula para orientação do professor-supervisor em sala de aula, na FCC.  

 

c) Estágio Supervisionado/Ensino Fundamental: Língua Inglesa e respectivas 

Literaturas: (100 horas-aula) 

• 15 horas-aula de observação do ambiente escolar e da prática docente;  

• 20 horas-aula para planejamento;  

• 15 horas/aula para relatório final;  

• 10 horas-aula de docência na Língua Inglesa e respectiva Literatura;  

• 40 horas-aula para orientação do professor-supervisor em sala de aula, na FCC. 

 

d) Estágio Supervisionado/Ensino Médio: Língua Inglesa e respectivas 

Literaturas: (100 horas- aula)  

• 15 horas-aula de observação do ambiente escolar e da prática docente;  

• 20 horas-aula para planejamento;  

• 15 horas/aula para relatório final; 
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REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares do curso de Letras visam ao aproveitamento de 

conhecimentos e de experiências vivenciadas pelos alunos em sala e podem ser 

realizadas por meio da participação em diferentes eventos científicos, pedagógicos ou 

culturais.  

Essas atividades são compostas de práticas profissionalizantes, estudos 

complementares, estágios, seminários, congressos, projetos de pesquisa, de 

extensão e de docência, ou cursos sequenciais, cabendo ao discente escolher as que 

mais lhe interessam.  
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A totalidade de horas destinadas a atividades complementares é de 200 

HORAS ao longo dos três anos do curso, recomendando-se que a maior parte desse 

total seja realizada preferencialmente nos dois primeiros anos do curso. Todas as 

horas certificadas precisam da devida comprovação por meio de documentação, 

apresentada pelo aluno.  

Há um formulário disponibilizado pelo curso, que o aluno deverá imprimir, 

carregá-lo consigo e apresentá-lo no evento escolhido, para que tenha carimbo, 

assinatura e alguma forma de comprovação da participação, conforme exigência do 

MEC. Deve acompanhar anexo também um canhoto ou ingresso (se disponível) e 

uma breve descrição e avaliação crítica do aluno sobre a atividade. Nenhuma das 

atividades discriminadas poderá corresponder, isoladamente, a mais de 50% do total 

de horas previstas.  

 

PARTE LEGAL  

 

A Faculdade Cidade de Coromandel (FCC), em consonância com a legislação 

da educação superior em vigor, especialmente, as Resoluções CNE/CES 02/2007 e 

CNE/CES 04/2009 e os Pareceres e Resoluções da Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação que instituíram as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação  

 

RESOLVE:  

Art. 1º. Implantar o Regulamento das Atividades Complementares da FCC, 

estabelecendo a forma de realização das atividades complementares, passando, 

doravante, a ser parte integrante das normas disciplinadoras dos currículos dos cursos 

de graduação da FCC. 

 

Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores 

e complementadores do perfil do formando, desenvolvidas durante todo o curso de 

graduação (bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia), que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimentos e competências 

desenvolvidas pelo aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo 

a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 
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interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com 

as ações de extensão junto à comunidade.  

 

Art. 3º. São objetivos das Atividades Complementares:  

I – Promover a flexibilização curricular nos cursos de graduação.  

II - Propiciar o enriquecimento curricular, ampliando os horizontes do conhecimento. 

III - Diversificar as temáticas abordadas nos cursos de graduação, assim como 

possibilitar o aprofundamento interdisciplinar.  

IV - Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais, étnicas e de gênero.  

V – Desenvolver ações de responsabilidade social e ambiental no contexto dos cursos 

de graduação.  

 

Art. 4º. As atividades complementares estão reunidas nos seguintes grupos:  

Grupo I: aluno adquire conhecimentos extracurriculares;  

Grupo II: aluno participa, ativamente, na qualidade de auxiliar, monitor ou estagiário, 

de atividades de investigação científica e ensino;  

Grupo III: aluno produz e/ou apresenta trabalhos acadêmicos próprios.  

Grupo IV: aluno desenvolve atividades relacionadas com responsabilidade social, 

ambiental, cultural, artística e esportiva.  

 

Art. 5º. As atividades complementares podem ser desenvolvidas em qualquer período 

do curso de graduação.  

Parágrafo único: O aluno pode escolher quaisquer atividades complementares dentre 

as listadas no Art. 10 desta Resolução.  

 

Art. 6º A carga horária mínima de atividades complementares será definida em cada 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Graduação, segundo os preceitos das 

Resoluções CNE/CES 02/2007, 04/2009 e das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação. Salienta-se que a carga horária mínima definida no PPC é 

imprescindível para a integralização curricular e, consequentemente, para a colação 

de grau. 
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Parágrafo único: A contabilização da carga horária de cada atividade complementar 

observará o proposto na tabela apresentada no Art. 10 desta Resolução, sendo 

vedado o cômputo concomitante ou sucessivo, como atividade complementar, de 

atividades consideradas para o implemento da carga horária exigida para a prática 

das graduações, e para a elaboração e defesa da monografia de final de curso.  

 

Art. 7º Para a integralização da carga horária mínima o discente deverá validar, pelo 

menos, três atividades em categorias distintas das Atividades Complementares.  

 

Art. 8º. As atividades complementares serão validadas pela Coordenação ou 

Colegiado do Curso de Graduação, após exame de sua compatibilidade com os fins 

do referido curso de graduação.  

 

Parágrafo 1º. A validação da atividade complementar será requerida pelo aluno 

interessado no protocolo da FCC, com a devida comprovação constante na tabela do 

Art. 10 desta Resolução.  

 

Parágrafo 2º. Deferido o requerimento de validação, o Coordenador do Curso de 

Graduação encaminhará comunicação à Secretaria Acadêmica, para averbação da 

atividade complementar, com informação do tipo e do total correspondente de horas, 

podendo o aluno requerer a declaração respectiva.  

 

Art. 9º. O aproveitamento da carga horária seguirá os seguintes critérios:  

a) Cada 20 (vinte) horas assistidas em quaisquer atividades do Grupo I equivalem a 1 

(um) crédito.  

b) Cada atividade do Grupo II, realizada durante 1 (um) semestre letivo, equivale a 4 

(quatro) créditos.  

c) Cada atividade do Grupo III equivale a 5 (cinco) créditos.  

d) Cada atividade do Grupo III equivale a 5 (cinco) créditos.  

 

Parágrafo único: Para fins de aproveitamento da carga horária será aplicado o 

conceito de crédito acadêmico com a equivalência de um crédito igual a 12 horas.  
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Art. 11. Os casos omissos devem ser resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Graduação de Letras Português-Inglês, com recurso, em instância final, para o 

Conselho Superior da FCC. 

 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Faculdade Cidade de Coromandel 
Diretoria Geral 
Coordenação Acadêmica 
Departamento Pedagógico de Professores, Monitores e Estágio 

 

Normatiza o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) previsto na Reforma Didático-Pedagógica 
do Núcleo Científico para os Cursos de Graduação, ofertados pela Faculdade Cidade de 
Coromandel e mantidos pela Associação Educacional de Coromandel. 
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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FCC 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 1º O presente regulamento tem o propósito de normatizar as Atividades de Elaboração e 
Apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) para os Cursos de Graduação 
ofertados pela Faculdade Cidade de Coromandel (FCC). 

Parágrafo Único: é uma atividade obrigatória, constituída por disciplinas e / ou unidades 
curriculares dos currículos dos cursos de Graduação da FCC e possuem como objetivos: 

I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 
durante o curso de forma integrada, por meio da execução de um plano de 
atividade de pesquisa. 

II. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 
problemas dentro das diversas áreas de formação. 

III. Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas. 
IV. Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que 

levem ao desenvolvimento de produtos, os quais possam ser patenteados, bem 
como comercializados. 

V. Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas 
existentes nos diversos setores da sociedade. 

VI. Estimular a construção do conhecimento coletivo, visando à 
interdisciplinaridade, à inovação tecnológica, ao espírito crítico e reflexivo no 
meio social no qual o acadêmico está inserido a fim de promover a formação 
continuada do futuro egresso. 

 

Art. 2º As atividades referentes à elaboração e apresentação do TCC são de caráter obrigatório 
e integram a formação nos Cursos de Graduação ofertados pela FCC. 

Parágrafo Primeiro: O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou em equipe, podendo 
esse ser multidisciplinar, com participação de alunos de diferentes cursos, de acordo com normas 
complementares estabelecidas pelas normativas de cada curso. 

§ 1º. O TCC será caracterizado por uma pesquisa científica e /ou tecnológica aplicada. 

§ 2º. É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação. 

Parágrafo Segundo: Caberá aos Colegiados de Cursos estabelecer os critérios de 
desenvolvimento do TCC, sendo fiel cumpridor das disposições gerais, que compõem as 
Resoluções CNE/CES ao estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para cada Curso de 
Graduação ofertado na FCC.  
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Art. 3º O TCC constitui-se de uma atividade desenvolvida em, no mínimo, duas etapas, 
correspondente no ano letivo dividido nos dois semestres que os compõem. 

Parágrafo Primeiro: As disciplinas que contemplam o TCC estabelecer-se-ão por meio da 
disposição curricular para cada curso de graduação, conforme sua oferta na FCC. 

§ 1º. Serão denominadas as disciplinas que contemplam o TCC: Iniciação Científica, TCC I e 
TCC II e / ou Seminário de TCC. 

Parágrafo Segundo: Os cursos ficam liberados para definirem a estrutura de oferta do TCC 
mediante a organização didático-pedagógica correspondente às particularidades de oferta, uma 
vez que venha a atender as Resoluções CNE/CES ao estabelecer as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para cada Curso de Graduação ofertado na FCC. 

 

Art. 4º O TCC deverá ser enquadrado nas seguintes modalidades previstas:  

§ 1º. Quanto ao tipo de Estudo/ e Pesquisa: 

I. Qualitativa. 
II. Quantitativa. 

§ 2º.   Quanto à Natureza do Estudo/ e Pesquisa: 

I. Básica. 
II. Aplicada. 

§ 3º.   Quanto aos Objetivos do Estudo/ e Pesquisa: 

I. Exploratória. 
II. Descritiva. 

III. Explicativa. 

§ 4º.   Quanto aos Procedimentos do Estudo e / ou Pesquisa: 

I. Experimental. 
II. Bibliográfica. 

III. Documental. 
IV. Pesquisa de Campo. 
V. Ex-Post-Facto. 

VI. Levantamento. 
VII. Com Survey. 

VIII. Estudo de Caso. 
IX. Participante. 
X. Pesquisa-Ação. 

XI. Etnográfica. 
XII. Etnometodológica. 

 

CAPÍTULO II  

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA  E SUAS 
ATRIBUIÇÕES 
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Art. 5º A Estrutura Organizacional Administrativa do TCC para os Cursos de Graduação da FCC 
é representada por:  

I. Coordenador do Curso e Comissão de TCC. 
II. Professor de TCC. 

III. Professores Orientadores. 
IV. Acadêmicos Orientados. 

 

Seção I - DO COORDENADOR DE CURSO E COMISSÃO DE TCC 

 

Art. 6º Compete ao Coordenador de Curso responsável pelo acompanhamento dos TCC´s do 
Curso de Graduação ao qual é responsável, conforme: 

I. Indicar o professor responsável pelo TCC, doravante denominado Professor 
Responsável, que se encarregará pelas ações do processo ensino-aprendizagem do 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

II. Providenciar, em consonância com o Professor Responsável, a homologação dos 
Professores Orientadores do TCC. 

III. Homologar as decisões referentes ao TCC. 
IV. Estabelecer, em consonância com o Professor Responsável, normas e instruções 

complementares no âmbito do seu curso. 
V. Constitui Comissão de TCC, quando necessário, para discutir particularidades. 

Parágrafo Único: As Comissões de TCC serão constituídas mediante a necessidade de discutir 
os casos omissos, bem como demais procedências conforme particularidades de cada curso da 
FCC que se julgar necessário à consulta ou decisão. 

§ 1º.  As Comissões de TCC serão compostas por: 

I. Coordenador do Curso. 
II. Professor do TCC no Curso. 

III. Dois professores do Colegiado que não o Professor Orientador. 
IV. Um acadêmico do Curso correspondente ao período do curso. 

§ 2º.  A estas comissões caberá decidir e verificar os protocolos que correspondem ao 
desenvolvimento do TCC, decidir em relação ao motivo exposto à sua constituição. 

§ 3º.  A comissão deverá lavrar Ata e encaminhar decisão ao respectivo Colegiado de Curso. 

§ 4º.  Estará assegurado o período de 30 dias a contar a constituição da Comissão, para que se 
manifeste ao Colegiado, posição mediante o motivo de constituição. 

 

Seção II - DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO TCC 

 

Art. 7º Compete ao Professor Responsável pelo TCC: 
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I. Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas ao TCC, 
bem como atender as orientações. 

II. Garantir que os trabalhos que envolvam seres humanos cumpram os princípios éticos, 
segundo Resolução do CNS 196/96 para pesquisa com seres humanos, a fim de serem 
submetidos, através de documentação necessária, à análise ética e acompanhamento do 
Comitê de Ética e Pesquisa da FCC. 

III. Efetuar a divulgação e o lançamento das avaliações referentes ao TCC, bem como 
organizar e informar a Coordenação de Curso e Secretaria Geral dos documentos finais. 

IV. Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as atividades de acompanhamento e 
de avaliação do TCC, bem como a sistematização do processo estabelecendo a relação 
direta junto aos acadêmicos na orientação dos protocolos institucionais, garantindo o fiel 
cumprimento deste Regulamento, bem como as normatizações particulares de cada curso 
da FCC. 

V. Promover, juntamente com a Coordenação de Curso, a integração com a Pós-Graduação, 
empresas e organizações, de forma a levantar possíveis temas de trabalhos e fontes de 
financiamento. 

VI. Organizar e gerir todas as atividades acadêmicas e administrativas necessárias ao bom 
andamento dos trabalhos de orientandos e orientadores de TCC. 

VII. Registrar em documentos próprios o nome dos discentes, seus orientadores e trabalhos 
em andamento, prestar esclarecimentos e informações junto às Coordenações de Curso. 

VIII. Verificar se todos os alunos habilitados às atividades de TCC estão em dia com os 
documentos e registros necessários à oficialização de seu trabalho, bem como com a 
Secretaria Geral. 

IX. Estabelecer junto à Coordenação de Curso os prazos correspondentes, entrega de 
documentos, limites para definição de bancas e datas reservadas à defesa pública dos 
trabalhos. 

X. Elaborar os documentos de bancas de avaliação dos TCC, conforme deferimento do 
Colegiado de Curso, verificando documentos de protocolos de pedido de defesa emitindo 
parecer. 

XI. Após defesa, encaminhar todos os protocolos correspondentes à Secretaria Geral. 
XII. Auxiliar o discente e o docente na solução de possíveis problemas relativos às atividades 

de desenvolvimento do trabalho correspondente ao Plano, Projeto e Organização da 
Escrita. 

XIII. NÃO compete ao professor de TCC definir caminhos correspondentes à execução do 
trabalho; ao professor de TCC competem apenas as orientações metodológicas 
correspondentes ao Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da FCC. 

 

Seção III - DO PROFESSOR ORIENTADOR DO TCC 

 

Art. 8º As orientações do TCC serão atribuições dos professores que integram o quadro 
funcional permanente, com atividades docentes nos Cursos de Graduação ofertados pela FCC e 
designados por seus respectivos Coordenadores de Curso e Departamentos, podendo figurar 
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como orientadores os professores tanto do ciclo básico como do profissionalizante dos Cursos e 
aqueles que estão ou não em atividade efetiva no Curso. 

§ 1º. O(s) co-orientador(es) terá(ão) por função auxiliar no desenvolvimento do trabalho, 
podendo ser qualquer profissional com conhecimento aprofundado e reconhecido no assunto 
em questão. 

§ 2º. Orientador e Co-orientador deverão assinar Carta de Aceite (Anexo 1). 

 

Art. 9º As designações dos orientadores deverão ser observadas seguindo sempre a vinculação 
entre a área de conhecimento na qual serão desenvolvidos o projeto e a área de atuação do 
Professor Orientador. 

Parágrafo Único: Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Professor Responsável, 
organizar as áreas de atuação e pesquisa dos professores correspondentes ao Curso de Graduação 
ofertado pela FCC, para serem apresentadas aos alunos no início do núcleo científico de 
desenvolvimento do TCC. 

 

Art. 10º Será permitida substituição de orientador, que deverá ser solicitada por escrito, com 
justificativa(s), e entregue ao Professor Responsável de TCC, até 60 (sessenta) dias após as 
designações de indicação de orientação. 

Parágrafo Único: Caberá ao Coordenador de Curso analisar a justificativa e decidir sobre a 
substituição do Professor Orientador, encaminhando a decisão direta ao Colegiado de Curso ou 
constituir Comissão de TCC para análise. 

§ 2º.  Será garantido ao Professor Orientador o pedido de desvínculo de orientação indicando a 
substituição de Professor Orientador, solicitado por escrito com justificativa(s) e entregue ao 
Professor Responsável de TCC, até 60 (sessenta) dias após as designações de indicação de 
orientação. 

§ 3º.  Após os 60 (sessenta) dias, e/ou decorrer do desenvolvimento do TCC é garantido a 
solicitação de desvinculo por ambas as partes (orientador e orientando). A solicitação deverá ser 
feita por escrito seguido de justificativa, entregue ao Professor Responsável de TCC, que 
encaminhará a solicitação à Coordenação do Curso. Neste caso, obrigatoriamente, a 
Coordenação de Curso deverá constituir Comissão de TCC. 

 

Art. 11º Os professores orientadores deverão ofertar no mínimo 2 (duas) vagas de orientação por 
ano / semestre por curso que reside em núcleo básico, e 3 (três) vagas de orientação por ano / 
semestre por curso que reside em núcleo profissionalizante e origem de formação.  

§ 1º. O número máximo de orientações simultâneas será de 6 (seis) alunos, por curso de 
graduação que reside ofertado na FCC. 

§ 2º.  Em situações excepcionais e por solicitação do professor orientador, esse poderá assumir 
um número maior de orientandos, desde que submeta pedido à análise da Coordenação junto 
ao Colegiado de Curso com justificativa que esteja de acordo com os limites do seu plano 
individual de trabalho. 
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§ 3º.  As orientações dos trabalhos estarão vinculadas ao número de e aula do docente no curso 
em que reside, daqueles Cursos de Graduação ofertados pela IES. 

 

Art. 12º Compete ao Professor Orientador: 

I. Apresentar área de pesquisa junto ao Professor Responsável de TCC e Coordenação do 
Curso. 

II. Decidir a estratégia do Plano de Trabalho do TCC junto ao acadêmico, uma vez que se 
deve prevalecer o interesse do Professor Orientador junto à iniciativa de pesquisa do 
Orientando. 

III. Orientar o(s) aluno(s) na elaboração do TCC em todas as suas fases, do plano de trabalho, 
projeto de pesquisa até a defesa e entrega da versão final. 

IV. Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos mesmo que essas ocorram por 
e-mail, e emitir relatório de acompanhamento e avaliações ao Professor Responsável. 

V. Participar das reuniões com o Coordenador do Curso e/ou Professor Responsável, 
quando necessário. 

VI. Participar da banca de avaliação final. 
VII. Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a elaboração do TCC, 

conforme metodologia da pesquisa científica. 
VIII. Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC e autorizar os alunos a fazerem 

as apresentações previstas e a entrega de toda a documentação solicitada. 
IX. Acompanhar as atividades de TCC desenvolvidas nas empresas ou em organizações 

quando o estudo envolver. 
X. Indicar, se necessário, ao Professor Responsável a nomeação de co-orientador. 

XI. Comunicar ao Professor Responsável do TCC e encaminhar à Coordenação do Curso as 
dificuldades e dúvidas relativas ao processo de orientação. 

XII. Inibir a prática de plágio e recusar a orientação de alunos que não cumpram com os 
objetivos, normas e regras deste documento comunicando imediatamente e por escrito ao 
Professor Responsável do TCC e encaminhar à Coordenação do Curso quaisquer 
irregularidades. 

XIII. Estimular os orientandos a publicar seu TCC, preferencialmente em periódicos 
indexados. 

XIV. Cumprir fielmente o Cronograma de TCC divulgado pela Coordenação do Curso junto 
ao Professor Responsável do TCC. 

 

Parágrafo Único: Não será aceito nenhum documento pelo Professor Responsável de TCC que 
não contemple a assinatura do Professor Orientador. 

§ 1º. Caberá ao Professor Orientador assinar documentos com os quais estejam plenamente de 
acordo e, se julgar necessário, fazer anotações e observações a fim de evitar problemas futuros 
em decorrência de abertura de Comissão de TCC por conter a assinatura do Professor 
Orientador que valida a documentação. 

 

Seção IV - DOS ACADÊMICOS ORIENTANDOS 
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Art. 13º Estarem devidamente matriculados na disciplina que compete à estrutura didático-
pedagógica do respectivo curso de graduação ofertado pela FCC. 

Art. 14º São direitos do(s) Aluno(s) Orientado(s):  

I. Ser informado quanto às normas constantes nesta Instrução Normativa. 
II. Ter um Professor Orientador e com esse discutir o tema e o desenvolvimento do trabalho. 

Art. 15º São deveres do(s) Aluno(s) Orientado(s): 

I. Ter cursado disciplina/unidade curricular ou comprovar a participação em oficinas 
sobre metodologia da pesquisa, bem como as disciplinas de metodologia científica da 
pesquisa. 

II. Elaborar e apresentar o Plano de Trabalho, Projeto de Pesquisa e Trabalho do TCC 
em conformidade com este Regulamento. 

III. Requerer a sua matrícula na Secretaria Geral nos períodos de matrícula estabelecidos 
no Calendário Acadêmico. 

IV. Apresentar toda a documentação solicitada pelo Professor Responsável e pelo 
Professor Orientador. 

V. Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor Orientador do TCC, 
seja pessoalmente seja via e-mail, Skype e / outro meio acordado entre orientador e 
orientando. 

VI. Seguir as recomendações do Professor Orientador concernentes ao TCC. 
VII. Participar das aulas periódicas com o Professor Responsável pelo TCC. 

VIII. Participar de todos os seminários / e ou aulas referentes ao TCC (quando houver). 
IX. Entregar ao Professor Responsável pelo TCC a monografia corrigida (de acordo com 

as recomendações da banca examinadora) nas versões impressa e eletrônica, incluindo 
arquivos de resultados experimentais, tais como: planilhas, gráficos, softwares e outros, 
atendendo as exigências especificas. 

X. Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação de Curso. 
XI. Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos de livros, 

sítios da Internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de plágio acadêmico, 
garantindo a citação dos autores. 

XII. Cumprir fielmente o Cronograma de TCC divulgado pela Coordenação do Curso junto 
do Professor Responsável do TCC. 

XIII. Responsabilizar-se, juntamente com o Professor Orientador, por todas as informações 
descritas no TCC. 

XIV. Apresentar o TCC para a banca examinadora, na data estipulada pelo Colegiado de 
Curso por meio do deferimento da Coordenação de Curso divulgada pelo Professor 
Responsável pelo TCC. 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRICULA, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO DO TCC 
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Seção I - DA MATRÍCULA 

 

Art. 16º A matrícula no TCC será operacionalizada pela Secretaria Geral, conforme o disposto 
na instrução de matrícula, divulgada pela Lista de Alunos Oficialmente Matriculados, a cada 
período letivo. 

§ 1º. A matrícula nas disciplinas que compõem o desenvolvimento do TCC seguirá o disposto 
no Regulamento Didático-Pedagógico e conforme previsto no Projeto Pedagógico de cada Curso 
de Graduação ofertado pela FCC. 

§ 2º. O aluno dará sequência didática nas disciplinas que compõem o desenvolvimento do TCC, 
estando aprovado nas disciplinas anteriores conforme a disposição curricular, especificamente 
de cada Curso de Graduação ofertado pela FCC. 

§ 3º. Somente apresentará seu trabalho em bancas examinadoras constituídas ou terão os 
mesmos avaliados, o aluno efetivamente matriculado no TCC II ou Seminário de TCC 
correspondente ao período letivo, ofertado no semestre do ano letivo. 

 

Seção II – DO PLANEJAMENTO 

 

Art. 17º Caberão às Coordenações dos Cursos de Graduação ofertado pela FCC, definir junto 
ao Professor Responsável pelo TCC os CRONOGRAMAS DE ATIVIDADE E 
PRODUTIVIDADE e publicá-lo por meio de EDITAL à comunidade Docente e Discente do 
respectivo Curso. 

Parágrafo Primeiro: A organização do Cronograma ficará a critério de cada Coordenação de 
Curso que é ofertado pela FCC, não havendo obrigatoriedade do mesmo ser organizado 
especificamente no semestre que compõe o início das disciplinas que envolve o desenvolvimento 
do TCC. 

§ 1º. O Cronograma de Atividade e Produtividade deve contemplar no mínimo: 

I. Organização de Inicialização (com todos os protocolos específicos). 
II. Entrega Oficial do Plano de Trabalho. 

III. Datas de Entregas de Relatórios de Acompanhamento Mensal. 
IV. Data da Entrega de Avaliação do Professor Orientador. 
V. Data Limite de Pedido de Defesa junto ao Colegiado de Curso. 

Parágrafo Segundo: O processo de Inicialização das atividades contemplará os 30 (trinta) 
primeiros dias do início da disciplina de TCC, conforme organização didático-pedagógica da 
estrutura curricular de cada Curso de Graduação ofertado pela FCC, que deverá contemplar: 

I. Apresentação das áreas de pesquisas e os respectivos professores orientadores. 
II. Entrega Prévia do Interesse de Estudo, conforme Plano de Trabalho 

III. Organização dos Professores Orientadores e Designações das Orientações. 
IV. Assinatura de Documentos – Carta de Aceite. 

Art. 18º O trabalho escrito de TCC deverá enquadrar-se nas modalidades descritas no artigo 4°. 
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Seção III – DO ACOMPANHAMENTO DO TCC 

Art. 19º O acompanhamento dos trabalhos será feito por meio de reuniões com periodicidade 
mínima mensal, previamente agendadas entre orientador e orientando(s). Podendo ser presencial 
ou e-mail, Skype e / outro meio acordado entre orientador e orientando. 

Parágrafo Primeiro: Após cada reunião de orientação, deverá ser feito um relatório de 
acompanhamento (Anexo 3) dos assuntos tratados na reunião, o qual deverá ser assinado pelo(s) 
aluno(s) e orientador e entregue mensalmente ao Professor Responsável pelo TCC, somente nas 
aulas específicas com o professor. 

Parágrafo Segundo: Ao final do semestre, o Professor Orientador deverá entregar a Ficha de 
Avaliação de Desenvolvimento do TCC (Anexo 4). 

Parágrafo Terceiro: Na entrega de etapas do TCC, conforme organização do trabalho definido 
entre Professor Orientador e Orientando, o Professor Responsável somente irá pegar o trabalho 
mediante Ficha de Aprovação do Orientador (Anexo 5). 

 

Seção IV – DO DESENVOLVIMENTO DO TCC 

Art. 20º O TCC deverá ser elaborado e redigido na forma de artigo científico / e ou monografia 
segundo as instruções contidas do Anexo6 e/ou conforme: 

I. Norma específica estabelecida pelo Curso de Graduação ofertado pela FCC. 
II. Normas específicas de algum periódico científico indexado em base de dados científica, 

selecionada pelo professor orientador.    

Parágrafo Único: A utilização das normas de periódico científico para a elaboração do artigo 
oriundo do TCC somente será aceita nos casos em que o trabalho já tiver sido submetido à 
mesma e, portanto, o artigo deve ser apresentado à banca avaliadora acompanhado de cópia da 
carta de submissão, recibo do editor da revista e as normas do periódico. Nos casos em que o 
artigo foi aceito para publicação no periódico, deverá constar a carta de aceite ou a cópia do artigo 
publicado. 

§ 1º. Para os Cursos de Engenharia prevalecerá a elaboração de Projetos de Ação. 

§ 2º. Para os Cursos de Graduação Tecnológicas prevalecerá a elaboração de Projetos definidos 
no PPC. 

 

Art. 21º O projeto de TCC que envolva pesquisa com animais ou seres humanos deverá ter o 
parecer favorável do respectivo Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

Art. 22º A submissão de trabalhos de TCC às revistas indexadas só poderá ser realizada com a 
anuência do orientador e com sua inclusão em co-autoria. 
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Art. 23º A avaliação das disciplinas que correspondem ao desenvolvimento do TCC será 
organizada pelo Professor Responsável, de acordo com o estabelecido em normas 
complementares de cada curso ofertado pela FCC. 

§ 1º. O procedimento avaliativo estabelecer-se-á por meio da apresentação das informações 
contidas no parágrafo segundo do Art. 19, Sessão III, do Capítulo III deste Regulamento. Bem 
como a participação nas aulas da disciplina do Professor Responsável do TCC, conforme 
critérios definidos por este. 

 

Art. 24º Os critérios de aprovação nas disciplinas que contemplam o desenvolvimento do TCC 
correspondem aos critérios estabelecidos no Regimento da FCC. 

 

Art. 25º O TCC deverá ser desenvolvido conforme disposição do Art. 3º, parágrafo primeiro, 
inciso 1º e parágrafo segundo descrito no Capítulo 1 deste Regulamento. 

Parágrafo Único: Será estabelecido o tempo final de protocolo de pedido de Defesa de Pública 
de TCC, sendo o trabalho acompanhado pelo Professor Responsável de TCC. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CRITÉRIOS DE DEFESA E AVALIAÇÃO FINAL DO TCC 

Art. 26º É de total responsabilidade do aluno solicitar, protocolar e proceder o Pedido de Defesa 

Pública do TCC junto ao Colegiado de Curso, bem como organizar toda a documentação em 

observância do cumprimento dos artigos descritos na Seção I deste capítulo. 

 

Seção I – DOS CRITÉRIOS PEDIDO DE DEFESA 

Art. 27º A apresentação do trabalho para apreciação da banca examinadora, bem como a entrega 
da versão final do trabalho, deve: 

§ 1º. Ater-se às Regras Gerais para Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Word, contidas no 
Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da FCC.  

§ 2º. Apresentar em sua composição gráfica os Elementos Pré-Textuais, modelos contidas no 
Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da FCC, contendo: 

I. Capa. 
II. Folha de Rosto. 

III. Ficha Catalográfica (verso da folha de rosto, somente na versão final, após defesa). 
IV. Folha de Aprovação. 
V. Dedicatória. 

VI. Agradecimento. 
VII. Epígrafe. 

VIII. Formato do Trabalho (conforme escolha do orientador, de acordo com o Art. 20º item I 
e II, da Seção IV, do Capítulo III deste Regulamento). 
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IX. Declaração de Autorização (somente na versão final, após defesa, contida na última página 
do trabalho; Anexo 7). 

§ 3º. O trabalho, quando elaborado de acordo com o item II do Art. 20º, da Seção IV, do 

Capítulo III deste Regulamento, deverá estar com formatação que corresponde ao § 1º deste 
artigo. 

§ 4º. Ater-se aos Elementos Textuais e Pós-Textuais contidos no Manual de Elaboração de 
Trabalhos Acadêmicos da FCC. 

 

Art. 28º O pedido de Defesa Pública e Constituição de Banca Examinadora deverá ser 
protocolado junto ao Professor Responsável de TCC, que procederá ao andamento do 
Deferimento e sistematização da apresentação e composição de banca junto com a Coordenação 
do Curso ofertado pela FCC e a aprovação do Colegiado. 

Parágrafo Primeiro: Para os Cursos de Engenharia e de Graduação Tecnológica será realizada 
Mostra Técnico Científica de Produção. 

§ 1º. A Mostra Técnico Científica de Produção será realizada e organizada concomitantemente 
pelo Professor Responsável de TCC e a Coordenação do Curso ofertado pela FCC. 

Parágrafo Segundo: Todos os Acadêmicos da FCC, independente do Curso de Graduação 
cursado ofertado pela FCC, deverão cumprir o Art. 28º e apresentar os documentos listados 
(Anexo 8): 

 

I. Ofício de Solicitação de Defesa de TCC. 
II. Protocolo de Deferimento de Setores Institucionais. 

III. Solicitação de Providencias para Defesa Pública de TCC. 
IV. Protocolo de Deferimento para Defesa de TCC, quando publicado em Periódico 

Científico. 
V. Declaração de Participação Voluntária em Banca, para convidados externos a IES 

(quando houver). 
VI. 4 (quatro) vias da versão do TCC para defesa encadernado. 

Parágrafo Terceiro: O Acadêmico deverá entregar uma versão do trabalho salvo em formato 
Word, salvo em CD para verificação de plágio pelo Professor Responsável de TCC, que irá 
emitir um parecer de autenticidade. 

§ 1º. Fica liberado do cumprimento do Parágrafo Terceiro deste artigo, aqueles acadêmicos que 
submeterem o trabalho a periódico, conforme o item II do Art. 20º, da Seção IV, do Capítulo 
III deste Regulamento. 

 

Art. 29º O aluno que apresentar um dos documentos descritos no parágrafo único do Art. 20º 
estará dispensando da apresentação do TCC, sendo apenas constituída banca examinadora 
simples para apreciação dos documentos apresentados. 
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Parágrafo Único: A dispensa da apresentação do TCC não descaracteriza a composição da Banca 
Examinadora, devendo o aluno cumprir todas as exigências contidas no Art. 27º e Art. 28º desta 
sessão do Capítulo IV. 

 

Art. 30º Além do artigo científico o TCC deverá ser apresentado na forma de exposição oral.  

 

Art. 31º A exposição oral realizar-se-á em sessão pública, perante banca examinadora constituída: 

I. Pelo professor orientador, que a presidirá. 
II. Por mais 2 (dois) professores a serem indicados pelo orientador e homologados pelo 

Colegiado de Curso. 

Parágrafo Primeiro: São concedidos ao aluno 20 (vinte) minutos para a apresentação do trabalho 
e 30 (trinta) minutos para a banca examinadora proceder a sua arguição. 

Parágrafo Segundo: Após a arguição e considerações da Banca Examinadora, com a divulgação 
prévia do resultado, o Professor Orientador e o Orientando deverão assinar o Termo de 
Compromisso de Ajuste de Trabalho. 

 

Seção II – DOS CRITÉRIOS AVALIAÇÃO DO TCC 

Art. 32º A nota final atribuída ao aluno é resultante da média aritmética das avaliações do trabalho 
na exposição gráfica e metodológica da escrita e da exposição oral pelos componentes da banca 
examinadora do TCC. 

Parágrafo Primeiro: Aos trabalhas que forem deferidos a dispensa da Exposição Oral em função 
do cumprimento do o item II do Art. 20º, da Seção IV, do Capítulo III deste Regulamento, o 
acadêmico será avaliado conforme: 

I. A nota da Exposição Oral será substituída pelo valor integral que a compõe, ou seja, igual à 
10 (dez). 

Parágrafo Segundo: Fórmula para atribuição da nota na medida aritmética conforme Regimento 
da FCC, que compõe a Ficha de Avaliação de Banca Examinadora (Anexo 10), respectivamente 
uma atribuição de nota para cada membro da banca, em concomitantemente as médias dos 
membros da Banca Examinadora, somada e dividido por 3 (três) resultante na Nota Final do 
TCC. 

§ 1º. A formula para cálculo da Nota: 

I. Do Examinador: NT EGME + NT EO / 2 = NTE. 
II. Da Banca Examinadora Final: NTE + NTE + NTE /  

3 = NF. 

§ 2º. Onde se lê: 

I. NT EGME = Nota da Exposição Gráfica e Metodológica da Escrita. 
II. NT EO = Nota da Exposição Oral. 

III. NTE = Nota do Examinador. 
IV. NF = Nota Final do TCC. 
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Parágrafo Terceiro: As notas da Avaliação do TCC poderão ser fracionadas sem 
arredondamentos, somente com uma casa decimal. 

 

Art.33º No processo de avaliações do trabalho na exposição gráfica e metodológica da escrita, 
dever-se-ão ser observados os seguintes critérios, seguidos dos valores que compõem a nota para 
cada item totalizando 10 pontos: 

I. VALOR acadêmico e possível utilidade e /ou aplicação prática do trabalho, capacidade 
de problematização, discussão e síntese = 3,0 pontos. 

II. QUALIDADE da redação e adequação entre título, objetivos e conclusões, originalidade 
e fidelidade teórica e metodológica = 3,0 pontos. 

III. ATENDIMENTO ÀS NORMAS deste regulamento, redação do texto e correção 
gramatical e apresentação gráfica / e ou formatação = 2,0 pontos. 

IV. REFERÊNCIAS relevantes, justificativa científica e prospecção social = 2,0 pontos. 

 

Art. 34º No processo de avaliações do trabalho na exposição oral deverão ser observados os 
seguintes critérios, seguidos dos valores que compõem a nota para cada item totalizando 10 
pontos: 

 

I. CONDUTA do aluno e esclarecimento de dúvidas = 1,0 ponto. 
II. ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO utilização do recurso visual, comunicação, 

clareza, e expressão = 1,5 pontos. 
III. CAPACIDADE de síntese e clareza na exposição teórica, metodológica e organização = 

4,0 pontos. 
IV. DOMÍNIO do conteúdo = 3,0 pontos. 
V. Respeito ao tempo estipulado = 0,5 pontos. 

Art. 35º A aprovação do trabalho final do TCC compreende a avaliação com nota de 6,0 (seis) 
até 10,0 (dez).     

Parágrafo Primeiro: O trabalho final de TCC que receber nota inferior a 6,0 (seis) no mínimo 
5,0 (cinco) poderá ser reavaliado uma única vez, com o prazo máximo para correção e reavaliação 
de 30 (trinta) dias, protocolado junto ao Professor Responsável pelo TCC que encaminhará à 
Coordenação do Curso ofertado pela FCC.  

§ 1º. Caberá ao Coordenador do Curso ofertado pela FCC proceder a Convocação da Banca 
Examinadora para a reavaliação composta pelo: Professor Orientador, Professor Responsável 
pelo TCC e Coordenador do Curso Ofertado pela FCC. 

Parágrafo Segundo: A aprovação final no TCC dar-se-á mediante encaminhamento do resultado 
final à Coordenação do Curso, que lavrará a Ata e demais documentos dando sequência aos 
protocolos junto à Secretaria Geral da FCC. 

 

Art. 36º A não aceitação do TCC para apresentação respeitará as seguintes restrições: 

I. Conter plágio comprovado pelo Professor Responsável do TCC ao examinar. 



                                                          Projeto Pedagógico - LETRAS - FCC 

 

147 
 

II. Não cumprimento de todas as etapas e datas previstas no cronograma de 
atividades do TCC. 

III. Ser elaborado sem o acompanhamento de um Professor Orientador designado 
pela Coordenação do Curso ofertado pela FCC, ou autorizado pela 
Coordenação do Curso e Colegiado. 

IV. Aqueles que não apresentarem todos os documentos exigidos no Art. 27, Art. 
28 da Seção I do Capítulo IV desse Regulamento. 

Parágrafo Único: O Acadêmico que se enquadrar no item I deste artigo, será considerado falta 
grave sendo REPROVADO diretamente. 

CAPÍTULO V 

DA DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 
DESENVOLVIDOS 

Art. 37º É de total responsabilidade do aluno cumprir a fase final de encerramento do TCC após 

defesa e considerações dessa, junto aos departamentos institucionais, estando atendo às 

exigências explicitadas neste Regulamento. 

 

Art. 38º Após a Defesa, será estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias para que o Acadêmico 
providencie: 

I. As correções apontadas pela Banca Examinadora. 
II. Revisão Geral da Formatação e do Português. 

III. Revisão do Abstract. 
IV. Uma versão encadernada em Capa ‘Dura’ na cor específica do Curso ofertado 

pela FCC. 
V. 2 (duas) versões salvas no formato de Word e PDF em CD. 

VI. Cópia da Ata / ou a cópia original da Ata entregue ao aluno após a folha de 
aprovação. 

Parágrafo Primeiro: A versão final deverá estar organizada conforme o Art. 27º, § 2º e os itens 
descritos, na Seção I do Capítulo IV deste Regulamento. 

Parágrafo Segundo: O item IV e uma versão do item V deverá ser entregue na Biblioteca do 
Campus de funcionamento do Curso de Graduação, e a outra versão do item V para a 
Coordenação do Curso ofertado pela FCC. 

Parágrafo Terceiro: O não cumprimento do Art. 38 e os parágrafos primeiro e segundo desse 
implicará o impedimento da Colação de Grau Oficial, ficando o aluno apto a proceder a 
cerimônia de colação de grau somente após o deferimento do cumprimento do Art. 38, 
oficializado pela Biblioteca. A autorização para a Colação de Grau que será deferida pela 
Secretaria Geral. 

 

Art. 39º À FCC reserva-se o direito de disponibilizar os trabalhos concluídos no TCC em cópia 
material ou por intermédio de mídias diversas, nas bibliotecas e na Internet. 
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Parágrafo Único: Quando da necessidade de sigilo em determinados dados ou resultados do 
trabalho, estes não serão divulgados eletronicamente ou via impressa disponibilizada na 
biblioteca e na Internet. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 40º Quando o TCC for realizado em parceria com empresas ou outras organizações deverá 
ser formatado um termo de compromisso próprio, definindo as atribuições, direitos e deveres 
das partes envolvidas, inclusive a autorização da divulgação do nome da empresa na publicação 
do trabalho. 

 

Art. 41º Quando o TCC resultar em patente, a propriedade dessa será estabelecida conforme 
regulamentação própria, sendo a FCC coautora da produção. 

 

Art. 42º As Coordenações de Cursos ofertados pela FCC poderão estabelecer Normas 
Regimentais complementares para as atividades de TCC, conforme aprovação dos Colegiados 
de Cursos. 

 

Art. 43º Os casos omissos serão resolvidos primeiramente com o Professor Responsável de TCC, 
que encaminhará as Coordenações de Cursos, os quais convocarão o Colegiado de Curso para 
decisão. 

§ 1º. As decisões serão encaminhadas à Secretaria Geral, para procedimentos acadêmicos 
institucionais. 

 

Art. 44º Este Regulamento será de abrangência a todos os Cursos de Graduação de formação 
Tecnológica, Licenciatura e Bacharelados ofertados pela FCC, garantindo às Coordenações 
destes Cursos que adotem Normas Regimentais complementares que garantam o fiel 
cumprimento deste Regulamento. 

Parágrafo Único: Nenhuma Norma Regimental complementar pelos Cursos poderá ser superior 
a este Regulamento. 

 

Art. 45º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. 

Parágrafo Único: Será garantido o período de 6 (seis) meses da publicação deste regulamento 
para que as turmas que estão em fase de conclusão do TCC cumpram os dispostos no Capítulo 
III – Seção IV, Capítulo IV e Capítulo V. 

§ 1º. As turmas que estiverem iniciando o novo ciclo de desenvolvimento de TCC deverão tomar 
ciência imediatamente da publicação deste regulamente e garantir a sua aplicabilidade. 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, 01 de agosto de 2020. 
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Departamento Pedagógico de Professores, Monitores e Estágios 
 

Coordenação Acadêmica 
 

Secretaria Geral 
Direção Geral 
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          Por extenso                          Ano 

 

 

Conforme prerrogativa contida no Regulamento do 
Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de 
Graduação da Faculdade Cidade de Coromandel. 

 

 

 

Eu ____________________________________________________________, abaixo 

assinado, declaro, para fins de formalização, que tenho conhecimento das instruções e 

deveres inerentes à orientação do Trabalho de Conclusão de Curso, professor do Curso 

de Graduação em ____________________________, ofertado pela Faculdade Cidade de 

Coromandel. Declaro também que tenho conhecimento do Regulamento do Trabalho de 

Conclusão de Curso para as Graduações da FCC e aceito o aluno 

____________________________________________________________________, 

matriculado sob código ____________________, no respectivo Curso de Graduação. 

Comprometo-me, na qualidade de orientador, a desenvolver aquilo que me compete com 

rigor e compromisso. 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, ______ de ________________de 

_______. 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 

 
CARTA DE ACEITE DE 

ORIENTADOR 
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          Por extenso                          Ano 

 

 

Conforme prerrogativa contida no Regulamento do 
Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de 
Graduação da Faculdade Cidade de Coromandel. 

 

Orientando(a):  

Orientador(a):  

Curso de Graduação em  

 

  

Tendo em vista a solicitação de Co-orientação para o Desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso do aluno acima mencionado com anuência do Professor Orientador, 
declaro, para fins de formalização, que tenho conhecimento das instruções e deveres 
inerentes à co-orientação de Trabalho de Conclusão de Curso contidas no Regulamento 
do Trabalho de Conclusão de Curso para as Graduações da FCC. 

 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de _______________de 

_______. 

 

Por assim ser verdade, assinam todos os envolvidos: 

Termo de Ciência de Co-Orientação: 

Orientando(a): 
 

Orientador(a): 
 

 
Termo de Aceite de Co-Orientação: 

Co-Orientando(a):  

 

 
CARTA DE ACEITE DE  

CO-ORIENTADOR 
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          Por extenso                          Ano 

MODELO  

PRÉVIA DO INTERESSE DE ESTUDO, CONFORME PLANO DE TRABALHO 

Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento 

 

Curso de Graduação em 

ALUNO:   

Nº de Matrícula:  

Sugestão de Orientador:  

Exposição do Tema do Trabalho:  

 

Descrição da intenção e enquadre das modalidades previstas de pesquisas, segundo o 

Regulamento de TCC da FCC: 

 

 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de _______________de 

_______. 

_______________________________________________ 
Assinatura do(a) Aluno(a)  
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MODELO  

PLANO DE TRABALHO DE TCC 

Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento 
 

1. Identificação 
Matrícula:   Turma:  Semestre:  Ano:  
Nome do Aluno:  

 

Checklist para Submissão e Apresentação 
Os seguintes itens devem aparecer respondidos Sim ou Não (escrito), na submissão do 
plano de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Componentes do Plano Confirmação 

O Plano de Trabalho TCC contempla todas as etapas preenchidas  

O Plano está escrito em letraBaskervilleOld Face, tamanho 10, 
espaçamento 1,15, justificado 

 

O tema de interesse está de acordo com a proposta que se pretende 
desenvolvê-lo 

 

A formulação do problema contempla conceito(s) que o(s) define(m)  

A formulação do problema consiste em originalidade na proposta a ser 
desenvolvida 

 

A formulação do problema termina com uma pergunta no final  

O Objetivo Geral contempla fielmente a temática de interesse, bem 
como atende a originalidade do problema 

 

No Estado da Arte contempla-se pelo menos dois estudos internacionais  

No Estado da Arte contempla-se estudos publicados nos últimos 10 anos  

O Estado da Arte a apresenta preenchidos todas as informações 
solicitadas 

 

Existe a sugestão de Orientação  

O orientador sugerido já foi contatado  

A temática foi discutida com o orientador contatado  

O orientador sugerido lhe concedeu resposta afirmativa de orientação  



 

          Por extenso                          Ano 

Formulário para Submissão do Plano de Trabalho de TCC 
 

2. Informações do Orientador 
Nome:  
Área de Pesquisa:  

 

3. Área de Temática  
3.1 Tema de Estudo/ e ou Pesquisa 
 
3.2 Exposição da Escolha da Temática (Justificativa) 
 

3.3 Tipo de Trabalho (descrito de acordo com o Art. 4º do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação da FCC) 

 
 

4. Síntese do Plano de Trabalho de Estudo/ e ou Pesquisa 
4.1 Problema 
 
4.2 Objetivo Geral 
 
4.3 Metodologia de Desenvolvimento 
 

Observação:  para cada item do campo 4, deve conter no mínimo 250 palavras.
 

5. Cronogramade Execução do Trabalho
(Elaborar considerando todas as etapas até sua conclusão / e defesa)

 

 
 

6. Referência Bibliográfica
(De acordo com a norma escolhida pelo orientador) 

  
 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de _____________de 
_______. 

 
 
 
 

Assinatura do(a) Orientando(a)  Assinatura do(a) Orientador(a) 
 

 

Parecer Colegiado de Curso 

 
 

Aprovado  
 

Revisar  
 

Reprovado 
Observações:  
 
 
 /  /  

 

   

Data  Assinatura da Coordenação de Curso  
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Orientando(a):  

Orientador(a):  

Curso de Graduação em 
 

 

Data Atividades de Orientação 
Assinatura 

Orientando(a) 
Assinatura 

Orientador(a) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
 
 

  

    

 
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

DE ORIENTAÇÃO 
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 /  /  
 

  

Data  Assinatura do Professor Responsável de TCC 
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          Por extenso                          Ano 

 
 

Orientando(a):  

Orientador(a):  

Curso de Graduação em  

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 
NOTA 

ATRIBUIDA 

1. Interesse do aluno nas atividades orientadas 2 pontos  

2. Participação nos encontros (presenciais e virtuais) 2 pontos  

3. Pontualidade nas solicitações do orientador 2 pontos  

4. Qualidade do material produzido 2 pontos  

5. Envolvimento com as atividades 2 pontos  

NOTA DO ORIENTADOR 10 pontos  

 

OBSERVAÇÃO DO ORIENTADOR 
 

 
 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de _____________de 
_______. 

 
 
 
 
 

Assinatura do(a) Orientando(a)  Assinatura do(a) Orientador(a) 
 

 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
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 /  /  
 

  

Data  Assinatura do Professor Responsável de TCC 
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          Por extenso                          Ano 

 
 

Orientando(a): 
 

Orientador(a): 
 

Curso de Graduação em 
 

 

PARECER DO ORIENTADOR QUANTO ÀS PARTES DESENVOLVIDAS NO TCC 
Como orientador (a) constituído (a) desta instituição, afirmo que recebi o conteúdo marcado a 
seguir, do Trabalho de Conclusão de Curso de meu (minha) orientando (a): 

CONSIDERAÇÃO DO ELEMENTO A SER ENTREGUE PELO ORIENTANDO 

 

 

PARECER DO ORIENTADOR SOBRE A ENTREGA 

(       ) Entrega APROVADA pelo orientador 

(       ) Entrega NÃO APROVADA pelo orientador 

(       ) Entrega APROVADA COM PENDÊNCIA pelo orientador 
 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de ___________________de 
_______. 

 
 
 
 

Assinatura do(a) Orientando(a)  Assinatura do(a) Orientador(a) 
 

 
 

 
FICHA DE APROVAÇÃO DO 

ORIENTADOR 
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 /  /  
 

  

Data  Assinatura doProfessor Responsável de TCC 



 

 
 

Elementos de composição do Artigo 
1. Título (Português e Inglês) 
2. Autores 
3. Resumo 
4. Abstracty 
5. Introdução 
6. Metodologia 
7. Fundamentação Teórica 
8. Discussão 
9. Conclusão 
10. Referências (iniciando em página separada) 
11. Endereço de Correspondência 
12. Apêndice e/ou Anexos (opcional seguindo a mesma orientação que para monografia 
em folhas separadas) 

 

Elementos de composição da Monografia 
1. Resumo 
2. Abstracty 
3. Lista de Abreviatura 
4. Lista de Tabela (ou Lista de Gráficos) dependendo da opção de exposição 
5. Lista de Quadros 
6. Sumário 
7. Fundamentação Teórica 
8. Objetivos 

 Objetivo Geral 
 Objetivos Específicos 

9. Metodologia 
 Natureza da Pesquisa 
 Local do Estudo 
 Participantes do Estudo 
 Instrumentos de Coleta de Dados 
 Aspectos Éticos da Pesquisa 
 Tratamento dos Dados 

10. Resultados 
11. Discussão 
12. Conclusão 
13. Referências 
14. Apêndices seguem a apresentação por letra 
15. Anexos seguem a apresentação por letra 

 
INSTRUÇÃO QUANTO AO TIPO DE 

FORMATAÇÃO 
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Observação: quanto às listas de abreviaturas, tabelas e quadros não são obrigatórios, somente se for necessário 
pela exposição do trabalho. Para cada item da monografia, inicia-se em uma página nova. 



 

MODELO  

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento 
 
 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por 
qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada 
a fonte. 
 
 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, (dia) de (mês) de (ano). 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Nome do Orientando 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Nome do Orientador 
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          Por extenso                          Ano 

 
Ofício Circular  
Solicitação de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso 
Professor Orientador 
 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de ______________de _______. 

 

Excelentíssimo Senhor(a) Presidente do Colegiado de Curso. 
 
 

É com grande satisfação e alegria que eu, Professor Orientador do Trabalho de 
Conclusão de Curso intitulado como: 

 

Descrever o título 
 

 

 

Tendo como autor do trabalho o Acadêmico do Curso de Graduando em 
_________________________: 

 

Indicar o nome do Orientando 

Apresento a este Colegiado de Curso a indicação dos membros de Banca: 

 

Examinador 1 – Professor Titular do Curso. 

 
Examinador 2 – Convidado (Professor do Curso ou da IES/ Convidado externo mediante informes. 

 
Para que possa ser deferido por este órgão normativo. 

 

Atenciosamente, 

Professor Orientador:  
Nome Completo do Orientador 

 Assinatura do Orientador 
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          Por extenso                          Ano 

 
PROTOCOLO DE DEFERIMENTO PARA DEFESA DE TCC 

 
 
Eu 

________________________________________________________________, aluno 

matriculado sob código __________________, solicito DEFERIMENTO para composição de 

Banca Examinadora para a Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 

 

Descrever o título 
 

Tendo como Orientador: 
 
Indicar o nome do Orientador

 
 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de ___________________de 

_______. 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Aluno Requerente 

 
 
 
 

  
  

  

PROTOCOLO SECRETARIA GERAL 

 

(   ) Deferido        (    ) Indeferido 

 

Data: ________/ _________/ __________. 

 

PROTOCOLO FINANCEIRO 

 

(   ) Deferido        (    ) Indeferido 

 

Data: ________/ _________/ __________. 

 

PROTOCOLO BIBLIOTECA  

 

 

(   ) Deferido        (    ) Indeferido 
 

 

Data: ________/ _________/ __________. 
 

PROTOCOLO COORDENAÇÃO DO 

CURSO 

 

(   ) Deferido        (    ) Indeferido 

 

Data: ________/ _________/ __________. 
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          Por extenso                          Ano 

SOLICITAÇÃO DE PROVIDENCIAS PARA DEFESA PÚBLICA DE TCC 
 

Aluno -  

Contato:  
   

 
e-mail

  e-mail
 

TÍTULO:  

  

  

  
 

MEMBROS TÍTULARES 
Examinador 1 – Nome do Avaliador:  
 
Instituição: 
Curso: 
Contatos:  
  
Examinador 2 – Nome do Avaliador:  
 
Instituição: 
Curso: 
Contatos:  
  

 

MEMBROS SUPLENTES 
Examinador 1 – Nome do Avaliador:  
 
Instituição: 
Curso: 
Contatos:  
  
Examinador 2 – Nome do Avaliador:  
 
Instituição: 
Curso: 
Contatos:  
  

PREVISÃO DA DEFESA 

Data: _____/ _____/ _____ Horário:____________ Local: ______________________________ 

SOLICITAÇÃO DE EQUIPAENTES 

(  ) TV e Vídeo   (   ) Data Show    (    ) CPU    (   ) Som   (   ) Outro: _________________________ 

 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de ___________________de _______. 

 
_________________________________ 

Assinatura do Orientador(a) 
(Declaro ter conferido/ aprovado a versão final que está sendo depositada) 



 

 

          Por extenso                          Ano 

PROTOCOLO DE DEFERIMENTO PARA DEFESA DE TCC, QUANDO 
PUBLICADO EM PERIÓDICO 

 
Eu _______________________________________________________________, 

aluno matriculado sob código __________________ solicito DEFERIMENTO do Colegiado de 

Curso para liberação da composição de Banca Examinadora para a Defesa do Trabalho de 

Conclusão de Curso, em função da produção referente ao trabalho ter tido o ACEITE para 

publicação em Periódico.  

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 

 

Descrever o título 
 

Tendo como Orientador: 
 
Indicar o nome do Orientador

 

Informações do Periódico e Produção: 
Título do Artigo no Periódico  

 

 

 
Título do Periódico:  

  
 

Volume:   Fascículo/ Número:  Série:  
 

Página Inicial:  Pagina Final:  ISSN:  
 

DOI:  Idioma:   
 

Meio de Publicação*:  
  

* Impresso/ Meio magnético/ Meio digital/ Filme/ Hipertexto/ Outro/ Vários 
 

APRESENTAR CÓPIA DA CARTA DE ACEITE, E ARTIGO ENVIADO PARA PUBLICAÇÃO. 
 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de ___________________de 

_______. 

 
Atenciosamente, 

 

Assinatura do Aluno Requerente 
 



 

 

          Por extenso                          Ano 

Assinatura do Orientador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 
MEMBRO EXAMINADOR DA BANCA CONSTITUIDA 

 
Eu 

___________________________________________________________________________, 

portador do RG: ___________________________________ convidado a participar como 

membro examinador, da Defesa Pública do Trabalho de Conclusão de Curso do Acadêmico 

________________________________________________________________, orientado pelo 

Professor(a) _______________________________________________________ DECLARO 

ESTAR CIENTE DA MINHA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA, SEM VÍNCULOS 

INSTITUCIONAIS, apenas para fins de curriculares, sem nenhum tipo remuneração pela 

participação. 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, _______ de 

___________________de _______. 

 
Atenciosamente. 
Por ciência firmo o compromisso, 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do Examinador(a) Convidado(a) 

(Declaro estar ciente do convite e do não envolvimento Institucional e a não remunerado)
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DECLARAÇÃO DAS DEVIDAS MODIFICAÇÕES EXPOSTAS EM DEFESA 
PÚBLICA  

 
 
 
 

Eu _________________________________________________________, 

matriculado com código nº. ____________________ da FCC, DECLARO que efetuei as 

correções propostas pelos membros da Banca Examinadora de Defesa Pública do meu TCC 

intitulado: 

 

 

 

 

 

E ainda declaro que a mesma contém os elementos obrigatórios exigidos nas Normas 

de Elaboração de TCC e também que foi realizada a revisão gramaticais exigida no Curso de 

Graduação XXXXX da Faculdade Cidade de Coromandel. 

 

__________________________________________ 
Assinatura do Aluno Orientando 

Graduando Concluinte do Curso 
 

 

DECLARO, na qualidade de Orientador(a) que o presente trabalho está 

AUTORIZADO a ser entregue na Secretaria do DPGPSI, como versão final. 

Professor(a) Orientador(a) - ____________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 
Assinatura do Orientador(a)
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE EXAMINADOR 

TÍTULO:  

 

 

 
 

Acadêmico:  

Examinador:   
 

Avaliação da Exposição Gráfica e Metodológica da Escrita 

Critérios de Avaliação 
Valor 

10 pontos 
Nota 

I. VALOR acadêmico e possível utilidade e/ou aplicação prática do 
trabalho, capacidade de problematização, discussão e síntese. 3,0 pontos  

II. QUALIDADE da redação e adequação entre título, objetivos e 
conclusões, originalidade e fidelidade teórica e metodológica. 3,0 pontos 

 

III. ATENDIMENTO ÀS NORMAS deste regulamento, redação do 
texto e correção gramatical e apresentação gráfica/ e ou formatação. 2,0 pontos 

 

IV. REFERÊNCIAS relevantes, justificativa científica e prospecção social. 2,0 pontos  
Nota  

 

Avaliação da Exposição Oral 

Critérios de Avaliação 
Valor 

10 pontos 
Nota 

I. CONDUTA do aluno e esclarecimento de dúvidas 1,0 pontos  
II. ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO utilização do recurso visual, 
comunicação, clareza, e expressão 1,5 pontos  

III. CAPACIDADE de síntese e clareza na exposição teórica, 
metodológica e organização 4,0 pontos  

IV. DOMÍNIO do conteúdo 3,0 pontos  
V. Respeito ao tempo estipulado 0,5 ponto  

Nota  
 

 

MÉDIA GERAL DA AVALIAÇÃO DO(A) EXAMINADOR(A):   _________________. 

 

 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, ______/ _______/ ________. 

 

 
 
 
 

Assinatura do Examinador 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

TÍTULO:  

 

 

 
 

Acadêmico:  

Orientador:  

Examinador 1:  

Examinador 2:  

 

Consideração da Avaliação Final da Banca Examinadora 

Media Geral da Avaliação: Nota Atribuída = 10 pontos 

Orientador  

Examinador 1  

Examinador 2  

Nota Final do TCC  

 

 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, ______/ _______/ ________. 

 

 

Assinatura do Orientador 

 

Assinatura do Examinador 1 

 

Assinatura do Examinador 2 

Protocolo lavrado pelo Professor Responsável do TCC:  

 

 

Assinatura do Professor 
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INDICAÇÃO DAS CORES DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA ‘DURA’ 

 

Cor Curso 

Azul 

Administração 
Ciência Contábeis 

Matemática 
Pedagogia 
Psicologia 

Engenharias 

Verde 

Ciência Biológica 
Biomedicina 
Enfermagem 
Fisioterapia 

Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) 

Vermelho 
Farmácia 

Gastronomia 
Odontologia 
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MODELO 

ATA DE DEFESA DE TCC 

Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento 
 

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CUNCLUSÃO DO CURSO, APRESENTADO POR NOME 
DO ACADÊMICO, COMO PARTE DOS REQUISITOS PARA OBTEÇÃO DO TÍTULO DE 
INDICAR TÍTULAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NOME DO CURSO. 

 

Aos dia por extenso de mês por extenso de ano por extenso, reuniu-se, no local de defesa, a Comissão 
Examinadora designada pelo Colegiado do Curso de Graduação em Nome do Curso da Faculdade Cidade 
de Coromandel, constituída pelos professores: PROF. TILULAÇÃO E NOME COMPLETO 
(Orientadora), PROF. TILULAÇÃO E NOME COMPLETO (Titular), PROF. TILULAÇÃO E NOME 
COMPLETO (Titular), para examinar o graduando(a)NOME DO ACADÊMICO na prova de defesa de 
seu trabalho de conclusão de curso intitulado: TÍTULO DO TRABALHO. O(A) presidente da Comissão 
PROF. TILULAÇÃO E NOME COMPLETO iníciou os trabalhos às xh, solicitou ao graduando(a) que 
apresentasse, resumidamente, os principais pontos de seu trabalho. Concluída a exposição, os examinadores 
arguiram alternadamente o graduando(a) sobre diversos aspectos da pesquisa e do trabalho. Após a arguição, 
que terminou às xh, a Comissão reuniu-se para avaliar o desempenho do(a) graduando(a), tendo chegado aos 
seguintes resultados: PROF. TILULAÇÃO E NOME COMPLETO (______________), PROF. 
TILULAÇÃO E NOME COMPLETO(______________), PROF. TILULAÇÃO E NOME 
COMPLETO (______________). Em vistas deste resultado, o(a) graduando(a)NOME DO ACADÊMICO 
foi considerado(a) ________________. Sendo verdade, todos assinam e lavram a presente ata, que assinam, 
juntamente com o Coordenador(a) do Curso e os Membros da Banca Examinadora. 

Coromandel, dia (numeral) de mês por extenso de ano numeral. 

Novo título (sugerido pela banca):  
 
 
 
 

 
 
 

PROF. TILULAÇÃO E NOME COMPLETO 
 
 
 
PROF. TILULAÇÃO E NOME COMPLETO 
 
 
 
PROF. TILULAÇÃO E NOME COMPLETO 
 
 
 
PROF. Titulação e Nome Completo 
Coordenador de Graduação em indicar o nome do curso 
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MODELO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento 
 

FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL 
DEPARTAMENTO DE GRADUAÇÃO EM (indicar o nome se houver) 

Curso de (Tecnologia/ Licenciatura/ Bacharelado) em (Indicação do Nome do Curso) 
 
 
 

NOME DO ACADÊMICO 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 

Banca Examinadora do Curso de (Tecnologia/ Licenciatura/ Bacharelado) em (Indicação 
do Nome do Curso), composta em (dia) de (mês) de (ano): 

 
 
 

Orientador: Prof. Titulação Abreviada Nome Completo 
Faculdade Cidade de Coromandel 

 
 
 

Examinador 1: Prof. Titulação Abreviada Nome Completo 
Faculdade Cidade de Coromandel 

 
 

Examinador 1: Prof: Titulação Abreviada Nome Completo 
Indicação da Instituição Pertencente
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MODELO  

CERTIFICADO DE ORIENTAÇÃO 

Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento 
 
 

CERTIFICADO DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM INDICAR NOME DO CURSO 

 

O Coordenador de Graduação em indicar nome do Curso da 

Faculdade Cidade de Coromandel Professor Titulação Nome Completo, 

fazendo uso de suas atribuições legais, CERTIFICA que o PROFESSOR(A) 

TITULAÇÃO NOME COMPLETO,ORIENTOU Trabalho de Conclusão 

de Curso da Graduação, do(a) aluno(a)Nome do Aluno Completo, intitulado 

Título do Trabalho, no período de mês/ano à mês/ano. 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, dia de mês de ano. 

Por ser verdade, assina o presente certificado. 

Professor Titulação Nome Completo 
Coordenador de Graduação em nome do Curso 

Faculdade Cidade de Coromandel 
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MODELO  

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA 

Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento 
 
 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DE BANCA EXAMIADORA DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM INDICAR NOME DO CURSO 

 

O Coordenador de Graduação em indicar nome do Curso da 

Faculdade Cidade de Coromandel Professor Titulação Nome Completo, 

fazendo uso de suas atribuições legais, CERTIFICA que o PROFESSOR(A) 

TITULAÇÃO NOME COMPLETO, participou da Defesa Pública do 

Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação, do(a) Nome do Aluno 

Completo, intitulado Título do Trabalho. Juntamente com os demais 

membros da Banca Examinadora:  PROFESSOR(A) TITULAÇÃO NOME 

COMPLETO e PROFESSOR(A) TITULAÇÃO NOME COMPLETO, no 

dia do mês do ano. 

 

Faculdade Cidade de Coromandel – Coromandel, dia de mês de ano. 

 

Por ser verdade, assina o presente certificado. 

 

 

Professor Titulação Nome Completo 
Coordenador de Graduação em nome do Curso 

Faculdade Cidade de Coromandel 
 

 


