
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

 

REGULAMENTO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR DO 

CURSO DE LETRAS: PORTUGUÊS 

 

Dispõe sobre as normas para o 

desenvolvimento dos Projetos de Prática 

como Componente Curricular (PCC) no 

curso de Letras: Português da Faculdade de 

Letras na Universidade Federal de Goiás.  

 

Art. 1º Este Regulamento normatiza os procedimentos relacionados aos Projetos 

de Prática como Componente Curricular do curso de Letras: Português da Faculdade de 

Letras na Universidade Federal de Goiás, em acordo com a Resolução CNE/CP n° 1, de 

1 de julho de 2015. 

 

Art. 2º A Prática como Componente Curricular é o conjunto de atividades 

formativas teórico-práticas que abordam questões relativas ao campo educacional e os 

conhecimentos específicos do contexto escolar e de competências e habilidades 

necessárias à docência, totalizando 400 horas.  

 

Parágrafo Único. As atividades de Estágio Não-Obrigatório e de Estágio 

Obrigatório não são consideradas como carga horária para a Prática como Componente 

Curricular, de acordo com a legislação vigente. 

 

Art. 3º O curso de Letras: Português realizará a Prática como Componente 

Curricular (PCC) conforme a Resolução para PCC da Faculdade de Letras.  

 

Art. 4º Os Projetos de Prática como Componente Curricular no curso de Letras: 

Português serão desenvolvidos em tempo e espaço curricular específico, ao longo de 

todo o curso, conforme os princípios a seguir:  



I - contribuir com a formação para a docência;  

II - promover a articulação entre teoria e prática, numa perspectiva 

interdisciplinar; 

III - enfatizar procedimentos de observação, reflexão e resolução de situações-

problema relacionados aos contextos escolares e às experiências da docência; 

IV - abranger espaços que transcendem a sala de aula, como órgãos 

governamentais que regulam o sistema educacional, entidades de representação 

profissional, Sindicatos, Associações, Organizações não governamentais e ações 

educacionais que envolvam campos e temas da área da docência, da formação de 

professores e da área de Letras;  

V - enriquecer as atividades com a utilização de tecnologias de informação e 

comunicação como o computador e a internet, bem como narrativas orais e escritas de 

professores, produções de alunos, situações simuladoras e estudo de casos. 

 

 Art. 5º Os Projetos de Prática como Componente Curricular (PCC) deverão:  

I - ter uma carga horária de 50 horas (semestral) ou de 100 horas (anual), a ser 

realizadas durante o curso;  

II - ser desenvolvidos por um ou mais professores da Faculdade de Letras, que 

deverão orientar os alunos nos projetos de PCC;  

III - ser apresentados à Coordenação de PCC com: objetivo, conteúdo, 

metodologia, avaliação e referências;  

IV - ser ofertados aos alunos dos diferentes cursos de licenciatura da Faculdade 

de Letras; 

V - ser divulgados no site da Faculdade de Letras para que os alunos se 

inscrevam naquele de seu interesse; 

VI - ser planejados de modo a atender alunos em grupo ou individualmente, com 

atividades presenciais ou não;  

VII - resultar em um produto final (relatório, portfólio, artigo, entre outros), 

construído a partir das atividades realizadas, o qual deverá ser entregue ao professor 

orientador para sua avaliação.  

  

Art. 6º Anualmente será reservada até uma semana para dedicação às atividades 

dos projetos de PCC, com suspensão das aulas.  

 



Art. 7º Os projetos de PCC e os seus produtos finais poderão ser apresentados 

em eventos, como o Colóquio de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Letras 

da UFG.  

 

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do curso de Letras: 

Português e pela Coordenação de PCC da Faculdade de Letras. 

 

 Art.9º Este Regulamento entra em vigor a partir do dia 29 de outubro de 2021. 
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