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PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR 

CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS E CLÁSSICAS 

CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS 

Ano letivo de 2021 

 

 

O Plano Especial de Matriz Curricular considera o contido na Resolução 

CEPE nº 032 /20211, de 01/07/21, que regulamenta as atividades acadêmicas 

de graduação, enquanto perdurarem as excepcionalidades decorrentes da 

pandemia de COVID-19, vinculadas aos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) 

na UEL, e está fundamentado em três princípios básicos, de acordo com o Art. 

2º da referida resolução: qualidade do ensino, inclusão social e segurança 

sanitária.  

Nesse sentido, considerando os termos da Resolução CEPE nº 23/20212, 

de 29/04/21, que estabelece o Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos 

de Graduação para o ano letivo de 2021, com início a partir de 02 de agosto de 

2021, o Curso de Letras-Português propõe a organização das atividades 

acadêmicas, no ensino remoto emergencial, atento aos princípios norteadores 

da Resolução CEPE nº 032/2021, que, em seu Art. 1º, regulamenta as atividades 

de graduação suspensas em decorrência da pandemia. 

 
1 http://www.uel.br/prograd/documentos/resolucoes/2021/resolucao_32_21.pdf . 
2 http://www.uel.br/prograd/documentos/resolucoes/2021/resolucao_23_21.pdf . 
 

http://www.uel.br/prograd/documentos/resolucoes/2021/resolucao_32_21.pdf
http://www.uel.br/prograd/documentos/resolucoes/2021/resolucao_23_21.pdf
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O Curso de Graduação em Letras-Português é caracterizado por um 

conjunto de atividades acadêmicas básicas e complementares que visam 

possibilitar ao aluno uma formação orientada para o domínio linguístico-

discursivo, pragmático-cultural e literário, com capacidade de reflexão crítica 

sobre as teorias de ensino-aprendizagem e sobre o papel da língua portuguesa 

na sociedade. Essa habilitação objetiva formar professores para atuar nas áreas 

de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, nos ensinos 

Fundamental e Médio para que sejam capazes de aliar a formação teórica à 

prática profissional de maneira crítica e reflexiva. Além disso, é objetivo do curso 

formar profissionais capacitados para atuar na área, em diferentes campos de 

trabalho, como: pesquisador, crítico literário, revisor de texto e/ou assessor 

cultural.  

Considerando as referidas resoluções, foi autorizada a realização de 

atividades acadêmicas não presenciais para o ensino de graduação, em 

decorrência da pandemia de COVID-19, permanecendo enquanto perdurarem 

os efeitos restritivos da pandemia e enquanto as autoridades governamentais 

não autorizarem o retorno às atividades acadêmicas presenciais na 

Universidade. Além disso, o retorno presencial seguro requer condições 

igualitárias no que diz respeito ao processo de vacinação da população 

acadêmica, sendo imprescindível que a Campanha de Vacinação atinja maior 

número possível de estudantes, docentes e técnicos. Ademais, o Art. 4º da 

referida Resolução destaca que “Fica autorizada a realização de atividades 

acadêmicas não presenciais para ensino de graduação, em decorrência da 

pandemia de COVID-19, permanecendo enquanto perdurarem os efeitos 

restritivos da pandemia e enquanto as autoridades governamentais não 

autorizarem o retorno às atividades acadêmicas presenciais na Universidade. 

 

Material, Carga Horária e Recurso digital 

Todos os materiais utilizados nas atividades devem ser disponibilizados 

pelo docente aos estudantes, levando em consideração as limitações de acesso 

impostas pelo período de pandemia de COVID-19, que poderão incluir, entre 

outros: 
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I. indicação de livros e material didático disponíveis nas bases e 
repositórios virtuais; 

II. textos digitalizados ou fotocopiados a depender do acesso aos 
recursos digitais; 

III. indicação de vídeos, podcasts, notícias e outros materiais disponíveis 
online; 

IV. videoaulas ou áudios/podcasts preparados pelos docentes; 
V. listas de exercícios objetivos e/ou subjetivos; 

VI. estudo dirigido, orientação de leituras e orientação de atividades; 
VII. elaboração de portfólios, resenhas e resumos. 

 

São atividades não presenciais aquelas utilizadas pelo professor para a 

interação com o estudante, de maneira remota e sem a presença do professor e 

do estudante no mesmo espaço físico, por meio de orientações impressas, 

estudos dirigidos, plataformas virtuais, correio eletrônico, redes sociais, chats, 

fóruns, diário eletrônico, videoaulas, áudio chamadas, vídeo chamadas e outras 

assemelhadas. 

Os materiais produzidos pelo docente devem ficar disponíveis aos 

estudantes durante todo o período da atividade acadêmica/disciplina/módulo, 

permitindo que o estudante consiga gerenciar seus horários de estudo e realizar 

as atividades, evitando restrição de acesso a dias e horários limitados. 

Nesse momento de excepcionalidade do processo de ensino-

aprendizagem, devem ser usadas metodologias por meio de recursos 

tecnológicos, inclusive softwares e hardwares, adotadas pelo professor ou pela 

instituição de ensino e utilizadas pelos estudantes com material ou equipamento 

particular, cedido pela instituição de ensino, ou mesmo público. 

As atividades não presenciais devem ser incluídas no planejamento do 

professor, no Programa de Disciplina, e contempladas no Plano Especial de 

Matriz aprovado pelo Departamento e Centro de Estudos. Conforme o Art. 7º da 

Resolução CEPE nº 032/2021, “os Programas de Atividades Acadêmicas 

deverão ser reformulados para constar a descrição das atividades não 

presenciais e presenciais que será proposta pelo Plano Especial de Matriz 

Curricular para o período da pandemia”. 

A contagem da carga horária da atividade acadêmica/disciplina/módulo, 

no ensino remoto emergencial, deve considerar, além da carga horária que 
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compõe o trabalho síncrono/assíncrono, também a carga horária prevista que 

será necessária para a execução das atividades propostas aos estudantes 

(horas de estudo), para o cômputo geral da carga horária da atividade 

acadêmica/disciplina/ módulo.  

 O número de avaliações exigidas para as disciplinas/módulos será de, no 

mínimo, 2 (duas).  

O Art. 9º da Resolução CEPE nº 032/2021 salienta que “Todo estudante 

regularmente matriculado poderá trancar matrícula durante o período de 

pandemia de COVID-19, por até 2 (duas) vezes no Sistema Seriado Anual ou 

Crédito Anual e por até 4 (quatro) vezes no Sistema de Crédito Semestral”. 

 

Fases de retorno 

São fases de retorno às atividades acadêmicas: 

Fase 1: atividades predominantemente não presenciais para todos os cursos 
e séries que tiverem condições de já iniciarem as atividades; 

Fase 2: retomada gradual e escalonada das atividades presenciais, associadas 
às não presenciais; 

Fase 3: retorno ampliado das atividades presenciais. 

 As fases previstas deverão considerar a determinação das autoridades 

sanitárias e a regulação por parte do Estado e Município e, ainda, a análise do 

Grupo de Trabalho Técnico para gerenciamento de questões relativas à COVID-

19 da UEL. Enquanto perdurarem os efeitos da pandemia de COVID-19, na 

pauta eletrônica constarão o início e o término do ano letivo, conforme 

Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação.  

 O Curso de Letras Vernáculas e Clássicas mantém-se na Fase 1, 

respeitando as determinações de autoridades sanitárias e aguardando as 

condições reais para migrar para a Fase 2 ou 3.     

 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

A instituição de ensino deve buscar amparo na experiência de seus 

professores que tenham habilitação em atividade não presencial e/ou 

disponibilizar meios e recursos pedagógicos e tecnológicos para oportunizar a 
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formação dos professores. Nesse sentido, o NDE deve dar suporte ao Colegiado 

de Curso e ao Departamento na busca de soluções para os obstáculos 

encontrados. 

 A atuação do NDE está em conformidade com a Resolução CU nº 

168/20073, que regulamenta a composição e atribuições do Colegiado de Curso 

e do Coordenador do Colegiado de Curso de Graduação, e com a Resolução 

CEPE/CA nº 142/20134, que regulamenta a constituição e atribuição do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE). 

 Em breve explanação, o Núcleo Estruturante está integrado ao Colegiado 

de Curso e tem por finalidade: assessorar e acompanhar o Colegiado nos 

trabalhos referentes ao Projeto Pedagógico do Curso; contribuir para a 

concretização do perfil profissional do egresso; fomentar a interdisciplinaridade; 

incentivar o desenvolvimento de pesquisa em ensino, pesquisa e extensão. 

 

Atividades Acadêmicas 

O Curso de Letras-Português estrutura-se em torno de um conjunto de 

atividades acadêmicas distribuídas em três grandes categorias: (i) atividades 

acadêmicas obrigatórias; (ii) atividades acadêmicas especiais de natureza 

obrigatória e (iii) atividades acadêmicas complementares, denominadas 

Formação Livre. 

As atividades acadêmicas obrigatórias subdividem-se em:  

(a) disciplinas anuais (Estágio Curricular Supervisionado no Ensino 

Fundamental: Teoria e Orientação; Estágio Curricular Supervisionado 

no Ensino Médio: Teoria e Prática);  

(b) disciplinas semestrais (todas, exceto as citadas no item “a”). 

  

As atividades acadêmicas especiais de natureza obrigatória 

compreendem os Estágios I e II de Ensino de Língua Portuguesa, além das 

disciplinas optativas. As disciplinas optativas compõem uma lista de disciplinas 

ofertadas especificamente pelas três áreas componentes (Linguística, Literatura 

e Metodologia), ao longo de todo o curso. Os estudantes terão, assim, uma 

 
3 http://www.uel.br/prograd/docs_prograd/resolucoes/resolucao_168_07.pdf. 
4 http://www.uel.br/prograd/docs_prograd/resolucoes/2013/resolucao_142_13.pdf. 

http://www.uel.br/prograd/docs_prograd/resolucoes/resolucao_168_07.pdf
http://www.uel.br/prograd/docs_prograd/resolucoes/2013/resolucao_142_13.pdf
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miríade de opções de atividades, as quais serão escolhidas conforme os 

objetivos acadêmicos e profissionais particulares de cada licenciando.  

Finalmente, as atividades acadêmicas complementares (Formação Livre) 

abrangem um rol diversificado de atividades, a saber: 

(i) monitoria acadêmica; 

(ii) projetos de ensino, de pesquisa, de extensão e integrados; 

(iii) programas de extensão e de formação complementar no ensino de 

graduação; 

(iv) cursos de extensão; 

(v) estágios curriculares não obrigatórios. 

Em suma, o sistema acadêmico do Curso prima pelo oferecimento de um 

curso sintonizado com as exigências da sociedade atual, que demanda um 

profissional de Letras criativo, versátil e autônomo. Isso só é possível com uma 

formação flexível, com conteúdo diversificado e com uma pedagogia orientada 

para a pesquisa e a autonomia do discente.  

Nesse momento especial de trabalho desenvolvido pela UEL, deve o 

Curso de Letras-Português garantir ao estudante formas de acesso às atividades 

acadêmicas complementares, como monitorias, inserção em projetos, entre 

outros, bem como proceder à oferta de disciplinas optativas e disciplinas 

especiais. 

 

Estágio curricular obrigatório 

O curso de Licenciatura em Letras, por objetivar a formação de docentes 

para a educação básica, requer a vivência experimental em sala de aula, com 

vistas a melhor preparar o futuro professor para as práticas relativas ao ensino. 

Dentre as diversas formas de inserção do licenciando na escola, como o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e a Residência 

Pedagógica (RP) –, o estágio curricular obrigatório figura como a mais relevante 

para a formação docente, sendo exigida sua realização para que se confira ao 

estudante a certificação do curso de licenciatura. Na UEL, os estágios 

configuram-se em obrigatórios e não obrigatórios.  

A Resolução CEPE nº 032/2021, no Art. 6º, salienta que o Estágio 

Curricular Obrigatório será regulado conforme as normativas do CNE (Conselho 
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Nacional de Educação) e do CEE (Conselho Estadual de Educação) propostas 

para o período de pandemia.  

Em seu § 1º, ressalta que as atividades de Estágio Curricular Obrigatório, 

durante a vigência do período de excepcionalidade da COVID-19, deverão ser 

regulamentadas por Instruções de Serviço dos Colegiados de Curso. E, no § 2, 

adverte que deverá ser assegurada a realização de Estágio Curricular 

Obrigatório, em temporalidade diferenciada, aos estudantes pertencentes ao 

grupo de risco ou amparados, conforme Art. 8º, isto é, estudantes com mais de 

60 anos, com deficiência, com comorbidades, gestantes ou pertencentes aos 

grupos de maior vulnerabilidade à COVID-19, pois estão dispensados das 

atividades acadêmicas presenciais, até segunda ordem, devendo, pois, solicitar 

amparo, diretamente, no Portal do Estudante. 

Dessa forma, o Colegiado, o NDE e a Chefia de Departamento devem 

analisar os casos individuais que surgirem para assegurar a realização do 

Estágio Curricular, desde que estejam em conformidade com o PPC e com as 

normas de estágio estabelecidas.   

A Resolução CEPE nº 023/2021, que reformula a Resolução CEPE n° 

23/2020, dispõe sobre o Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de 

Graduação, da Universidade Estadual de Londrina, referente ao ano letivo de 

2021, vigente para o momento da pandemia de COVID-19. Afirma a resolução, 

no Art. 2º, que os estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios dos 

estudantes concluintes serão encerrados no último dia do término do período 

letivo para os cursos de graduação.  

 

PROGRAMAÇÃO DE RETORNO – SEMANA DE ACOLHIMENTO: 

02/08 Recepção institucional 

03/08 Recepção do CLCH  

04/08 Atividades dos estudantes representantes do CA de Letras 

05 e 06/08 Recepção do Departamento e do Colegiado do Curso 
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PROJEÇÃO DE HORÁRIO para o 1º semestre letivo de 2021: 

 
PRIMEIRA SÉRIE  

 

PRIMEIRO SEMESTRE  

  Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

  
1º bimestre 

02/08 a 09/10 

  

Tarde  2LET022 2EDU023  2LET018 

 
 

2LET019  
  

  

2LET014 

Noite  2LET022  2EDU023 2LET018 

 
 

2LET019  
  

  

2LET014 

  

  

2º bimestre 

11/10 a 15/12 

Tarde  2LET016 2EDU023   2LET013 2LET017 

 

 

2LET020  

  
 

Noite  2LET016 

 

 

2EDU023  2LET013 2LET017 

 

 

2LET020  

  
  

 
2EDU023 – Didática: Mediação e a Práxis Educativa – 60h 

2LET013 – Linguística Aplicada I: Ensino – 30h 

2LET014 – Metodologia de Ensino I: Letramento – 45h  

2LET016 – Estratégias de Leitura – 45h 

2LET017 – Introdução à Linguística – 30h 

2LET018 – Morfossintaxe I – 30h 

2LET019 – Teoria Literária I – 45h  

2LET020 – Literatura Brasileira I – 30h  

2LET022 – Língua Brasileira de Sinais – Libras I – 30h 
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SEGUNDA SÉRIE  
 

PRIMEIRO SEMESTRE 

   Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

  

1º bimestre 

02/08 a 09/10 
 

Tarde  2LET057  2LET034  

 

 

2LET042  

  

  

2LET036  

 

 

2LET040  

  

  

Noite  2LET057  2LET034  

 

 

2LET042  

  

  

 2LET036 

 

 

2LET040  

  

  

        

  

2º bimestre 

11/10 a 15/12 

Tarde  

 

 

2LET041  

  

  

 

 

2LET052  

  

  

2LET038  2LET033  2LET037  

Noite  

 

 

2LET041  

  

  

 

 

2LET052  

  

  

2LET038   2LET033 2LET037  

 

2LET033 – Metodologia de Ensino III: Materiais Didáticos – 45h 

2LET034 – Metodologia de Ensino IV: Leitura no Ensino Fundamental – 45h  

2LET036 – Leitura e Produção de Textos Expositivo-argumentativos – 45h 

2LET037 – Linguística II: Morfologia – 30h 

2LET038 – Morfossintaxe III – 30h 

2LET040 – Teoria Literária III – 45h  

2LET041 – Literatura Brasileira III – 30h  

2LET042 – Literatura Portuguesa I – 30h  

2LET052 – Literaturas Africanas de Língua Portuguesa – 45h  

2LET057 – História do Português Brasileiro – 45h 
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TERCEIRA SÉRIE  
 

PRIMEIRO SEMESTRE 

   Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

1º bimestre 

02/08 a 09/10 
 

Tarde  

 
 

2LET058 
  

 
 

2LET060 
  

 

2LET055 

 

 

2EDU018 

 

 

2EST101 

Noite  

 
 

2LET060 
  

  

 
 

2LET058 
  

  

2LET055 

 

 

2EDU018 

  

 

2EST101 

      

  

2º bimestre 

11/10 a 15/12 

Tarde  2LET053  
 

2LET056 

 

 

2LET059  

  
  

  

 

2EDU018 

 

2EST101 

  

 

2EST102 

Noite  2LET053  
 

2LET056 

 

 

2LET059  

  
  

  

 

2EDU018 

 

2EST101  

 

2EST102 

 

2EDU018 – Políticas Educacionais – 60h 

2EST101 – Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Fundamental: Teoria – 

60h (anual) 

2EST102 – Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Fundamental: 

Orientação e Prática – 140h (anual) 

2LET053 – Metodologia de Ensino VIII: Literatura e Prática de Leitura Literária I 

– 45h 

2LET055 – Escrita Criativa – 45h 

2LET056 – Semântica I – 30h  

2LET058 – Teoria Literária V – 45h  

2LET059 – Literatura Brasileira V – 30h  

2LET060 – Literatura Portuguesa III – 30h  
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QUARTA SÉRIE  

 

  PRIMEIRO SEMESTRE    

   Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

  

1º bimestre 

02/08 a 09/10 
 

Tarde  

 

 

2PEP003  2LET069  

 

 

2LET073  

  
  

 

 

2LET072  

  
  

 

 

2EST103  

Noite  

 

 

2PEP003 
2LET069 

 

 

2LET073 

  

 

 

2LET072 

  

 

 

2EST103 

      

  
2º bimestre 

11/10 a 15/12 

Tarde  

 

 

 

2LET080 

  

2LET070 
 

2LET068 

 

 

 

2LET071 

  

 

2EST103 

   

 

2EST104 

 

Noite  

 
 

2LET080 
  

2LET070 2LET068 

 
 

2LET071 
  

  

2EST103  

 

2EST104 

 

 

2EST103 - Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio: Teoria – 60h 
(anual) 

2EST104 – Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio: Orientação e 
Prática – 140h (anual) 

2LET068 – Sociolinguística I – 30h  

2LET069 – Análise do Discurso I – 30h  

2LET070 – Linguística Textual II – 45h 

2LET071 – Teoria Literária VII – 45h  

2LET072 – Literatura Brasileira VII – 30h  

2LET073 – Literatura Infantil e Juvenil I – 45h  

2LET080 – Literatura Comparada – 30h  

2PEP003 – Psicologia da Criança e do Adolescente – 30h  
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DISCIPLINAS ESPECIAIS do 1º SEMESTRE: 

 
Código DISCIPLINA Carga 

horária 
Dia e horário Público 

4LET061 
Teoria Linguística: 

fundamentos 
conceituais 

60h  
(anual) 

terças-feiras 
17:35 às 19:15 

2ª a 4ª série (noturno e 
vespertino)  

dos cursos de: 
 

LETRAS-PORTUGUÊS  
LETRAS-ESPANHOL  

LETRAS-INGLÊS  
CIÊNCIAS SOCIAIS 

FILOSOFIA 
 

A ser 
definido 

Estudo do verbo e 
abordagens 
pedagógicas 

30h 
quartas-feiras 
17:35 às 19:15 

2ª e 3ª série  
(noturno e vespertino) 

do curso de: 
 

LETRAS-PORTUGUÊS  
 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Este PEMC apresentou o HORÁRIO previsto para o primeiro semestre do ano 

letivo de 2021. O segundo semestre letivo terá início em 24/01/2022. Levando 

em consideração as contratações docentes de nosso departamento e as 

condições sanitárias do período, será enviado o horário do segundo semestre 

assim que novas resoluções possam respaldar a continuidade de nosso 

trabalho, de modo remoto ou presencial.      

 

RECOMENDAÇÕES: 

1. Como as disciplinas semestrais estão blocadas em bimestres, cada dia de 

aula corresponderá a 4 horas-aula e deverá ter a duração de 90 a 120 

minutos síncronos. Esse limite de tempo somente será extrapolado em casos 

excepcionais e, para isso, recomenda-se que prevaleça o bom senso, 

buscando-se a concordância dos alunos e o estabelecimento de pausa, em 

razão do cansaço proporcionado pelo uso excessivo da tela. 

2. Lembramos que sábado é dia letivo e poderá ser utilizado pelo professor se 

necessário e com a concordância dos alunos; aqueles discentes que não 

puderem comparecer à aula nesse dia poderão requerer a gravação da aula 

ou combinar com o professor a melhor forma de obter retorno do conteúdo 

perdido.  

3. A disciplina do dia/turno tem, a seu dispor, todo o período previsto, a saber: 

das 14h às 17h35, quando do vespertino, e das 19h15 às 22h50, quando do 

noturno, não devendo, pois, nem o professor nem os alunos comprometer-se 

com outra atividade durante esse período. 
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4. Os dias 17, 20 e 21 de dezembro estão destinados, de acordo com a 

Resolução CEPE nº 032/2021, para os EXAMES. Recomendamos que, 

especificamente para as disciplinas ofertadas no primeiro bimestre, tais 

avaliações, se houver, ocorram logo após o término das aulas e não ao final 

do semestre. 

5. Quanto à atribuição de atividades, deve o professor ter bom senso, evitando 

que sejam exigidas em tempo reduzido e/ou concentradas num só momento. 

6. As atividades assíncronas fazem parte do planejamento das disciplinas, 

devendo o professor equilibrar sua duração e quantidade. 

7. O uso da câmera e do áudio é recomendado, mas não obrigatório nas aulas, 

salvo em circunstâncias de avaliação e sempre considerando as condições 

de uso. 

8. Quanto às avaliações, recomenda-se: evitar provas síncronas sempre que 

possível, haja vista os eventuais problemas de conexão; aplicar os 

instrumentos ao longo da disciplina, com disponibilização dos resultados aos 

alunos em tempo hábil, a fim de que possam rever conteúdos e 

procedimentos; justificar as notas aos alunos. 

9. Enfatiza-se a necessidade de se estabelecer o diálogo professor-aluno, de 

modo a aparar arestas e corrigir rumos. 
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