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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 
 

 

 

NORMATIVA INTERNA Nº 01//2017 
 

Dispõe sobre a Prática como Componente Curricular (PCC) do Curso 
de Letras Português da Universidade Federal de Goiás-Regional Jataí. 

 
 
A Coordenação do Curso de Letras Português e a Coordenação da Prática como 

Componente Curricular do curso de Letras Português da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Regional Jataí (REJ), no uso de suas atribuições, tendo em vista Resolução CNE/CP 2 

(Conselho Nacional de Educação) e a Resolução CEPEC nº 680/2004, 

 
 
RESOLVEM: 

 
Art. 1º – Aprovar Nomativa Interna que regulamenta as atividades da Prática como 

Componente Curricular do Curso de Letras Português as quais passam a vigorar na forma desta 

Normativa. 

 
Art. 2o – O(a) aluno(a) do Curso de Letras Português deverá cumprir um total de quatrocentas 

(400) horas de Prática como Componente Curricular (PCC), conjunto de atividades a serem 

desenvolvidas em grupos ou individualmente, conforme preferência dos(as) docentes, que 

devem levar em conta, dentre outros fatores, o contato do(a) aluno(a) com a realidade do ensino, 

nas suas diversas instâncias, favorecendo, dentre outros aspectos, o conhecimento e a análise 

de situações pedagógicas, não dependendo de observação direta em ambientes escolares.  

 
§ 1º – As atividades de Prática como Componente Curricular serão orientadas e terão 

seus projetos e relatórios/artigos científicos avaliados pelo(a) docente do curso de Letras 

Português que for o(a) orientador(a) do(a) aluno(a). 
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§ 2º – Cada Prática como Componente Curricular compreenderá cinquenta (50) horas 

de atividades no primeiro semestre e cinquenta (50) horas de atividades no segundo 

semestre de cada ano letivo, sendo as primeiras cinquenta (50) horas referentes à 

elaboração do projeto e as cinquenta (50) horas restantes referentes à elaboração do 

relatório/artigo científico. 

 
I – No caso do(a) aluno(a) ingressante, as primeiras cinquenta (50) horas serão 

obtidas a partir da participação no curso sobre elaboração de projeto de pesquisa 

e as cinquenta (50) horas restantes do ano letivo de ingresso serão obtidas a partir 

da participação no curso sobre elaboração de relatório/artigo científico. 

 
§ 3º – Cada aluno(a), exceto ingressantes, deverá, ao longo do curso, ter elaborado três 

(3) projetos e três (3) relatórios/artigos científicos aprovados pelo(a) orientador(a). 

 
§ 4º – Cada aluno(a) poderá cumprir apenas e tão somente cinquenta (50) horas por 

semestre, exceto em casos particulares devidamente decididos pela Coordenação do 

Curso de Letras Português e pela Coordenação da Prática como Componente Curricular. 

 
§ 5º – As atividades da Prática como Componente Curricular que ocorrerem em grupo 

deverão ter no máximo cinco (5) integrantes por grupo. 

 

Art. 3º – O(a) aluno(a) ingressantes de cada ano letivo fica desobrigado(a) de elaborar o projeto 

e o relatório/artigo científico, sendo obrigado(a) a participar com frequência total do curso sobre 

elaboração de projetos e outro sobre elaboração de relatório/artigo científico oferecidos por 

algum(a) professor(a) do curso de Letras Português. 

 
Art. 4º – O(a) aluno(a) que atuar como professor(a) no Centro de Línguas poderá ter essa 

atividade validada como Prática como Componente Curricular mediante a apresentação de 

trabalho escrito, em até cinquenta por cento (50%) do total de horas da PCC (até 200 horas).  

 
§ 1º – O trabalho escrito a que se refere o Art. 4º deverá ser um relato de experiência, 

contendo, além da descrição propriamente dita, suporte teórico, procedimentos de 

realização das atividades, bem como reflexões acerca do contexto de realização das 

atividades e das experiências obtidas a partir disso, relatando resultados alcançados e 

dificuldades encontradas (se houver) 
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§ 2º – A avaliação do relato para validação das horas pretendidas pelo aluno será de 

responsabilidade da coordenação da Prática como Componente Curricular 

 
Art. 5º – O(a) aluno(a) com defasagem de horas poderá realizar a Prática como Componente 

Curricular em período de férias/recesso desde que haja algum(a) docente disponível para tal. 

 
Parágrafo único – Os(as) docentes que se dispuserem a oferecer a Prática como 

Componente Curricular em período de férias acadêmicas ou recesso não ficarão 

desobrigados de oferecê-la durante o semestre letivo em questão. 

 
Art. 6º – Compete à Coordenação do Curso de Letras Português registrar as horas de Prática 

como Componente Curricular de cada aluno(a), bem como arquivar as fichas de avaliação do 

projeto e do relatório/artigo científico, além de quaisquer outros documentos da PCC que 

houver. 

 
Art. 7º – A coordenação da Prática como Componente Curricular será de responsabilidade de 

um(a) docente do curso de Letras Português, efetivo, e terá duração de dois (02) anos, 

prorrogáveis por mais dois (02). 

 
§ 1º – A coordenação da Prática como Componente Curricular constitui-se numa 

atividade sem remuneração  

§ 2º – A carga horária anual referente à coordenação da Prática como Componente 

Curricular será de até 40 (quarenta) horas 

§ 3º – Compete à chefia da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e 

Letras a expedição da portaria de coordenação da Prática como Componente 

Curricular 

 

Art. 8º - Compete à coordenação da Prática como Componente Curricular propor normas, 

orientações e competências para o bom funcionamento da Prática como Componente 

Curricular. 

 
Parágrafo único – A coordenação da PCC deve, ainda, planejar o calendário anual, 

divulgar o calendário semestral e as ações a ele relacionadas, orientar alunos(as) com 

dúvidas em relação ao funcionamento da PCC, disponibilizar ficha na qual o 

professor(a) orientador(a) lançará a avaliação individual do(a) aluno(a) referente ao 

projeto e ao relatório/artigo científico.  
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Art. 9º – Os(as) docentes do curso de Letras Português deverão disponibilizar para os(as) 

alunos(as) os temas para orientação logo após o início do ano letivo. 

 
Art. 10º – Após divulgação dos temas de orientação, os(as) alunos(as) farão contato com os(as) 

docentes por cujos temas tiverem interesse. 

 
Art. 11º – Após os(as) docentes e alunos(as) entrarem em acordo a respeito da atividade de 

orientação, os(as) docentes deverão comunicar à coordenação da PCC quem são seus 

orientandos vinculados aos temas anteriormente apresentados. 

 
Art. 12º – Os(a) docentes temporários também orientarão a elaboração de projetos, o 

desenvolvimento da pesquisa e a elaboração do artigo/relatório científico, podendo ser 

responsáveis pelos cursos de elaboração de projeto e de relatório/artigo científico destinados 

aos ingressantes.  

 
Art. 13º – Os projetos e os relatórios/artigos científicos deverão ser encaminhados em versão 

digital pelo(a) aluno(a) à Coordenação da Prática como Componente Curricular, via e-mail, 

juntamente com os respectivos formulários de avaliação, preenchidos e assinados por todos os 

envolvidos, obedecendo o calendário em pauta. 

 
Parágrafo único – Para a coordenação do curso de Letras Português serão entregues 

apenas os formulários de avaliação do projeto e do relatório/artigo científico devidamente 

preenchidos e assinados por todos os envolvidos na atividade. 

 
Art. 14º – No formulário de avaliação do projeto e do relatório/artigo científico constarão 

informações, dadas pelo(a) orientador(a), sobre o desempenho do(a) aluno(a), bem como a 

auto-avaliação do(a) aluno(a), as impressões a respeito do(a) orientador(a) e a nota atribuída 

pelo(a) docente(a). 

 
Art. 15º – As atividades de orientação deverão ocorrer em horários alternativos aos das aulas. 

 
Art. 16º – Caso alguma atividade preveja participação de unidades escolares ou quaisquer 

outras instituições, o(a) docente orientador(a) deverá estabelecer contato com esses locais para 

programar as atividades. 
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Art. 17º – Os projetos e relatórios/artigos científicos deverão ser entregues respeitando as 

normas de trabalho acadêmico. 

 
Art. 18º – Considerando-se o prazo para integralização curricular, nos casos de reprovação, de 

não finalização do projeto ou do artigo/relatório científico no prazo determinado, ou de não 

participação da Prática no período a ela destinado, o(a) aluno(a) deverá elaborar outro projeto 

durante o período de férias/recesso, desde que haja docente disponível para a orientação, e 

seguir normalmente as atividades do segundo semestre (desenvolvimento da pesquisa e 

elaboração do artigo/relatório científico), ou continuar o projeto iniciado mas não finalizado, 

durante o mês de agosto seguinte, desde que haja concordância do(a) orientador(a). 

 
Parágrafo único – Em ambos os casos, o aluno interessado deverá enviar solicitação 

formal, com a assinatura do(a) orientador(a), à cordenação da PCC. 

 
Art. 19º – Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da Prática como Componente 

Curricular, pela coordenação do curso de Letras Português ou, se necessário, pela chefia da 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências Humanas e Letras. 

 

 

Jataí, 06 de julho de 2017. 

 

 

Silvio Ribeiro da Silva 
Coordenador da Prática como Componente Curricular 


