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I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES

1. Nome da Mantenedora
Associação Educacional Souza Graff S/S Ltda.

2. Base Legal da Mantenedora
A Associação Educacional Souza Graff S/S Ltda. é pessoa jurídica de direito privado,
constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, de caráter educacional,
cultural e de promoção humana, com inscrição no CNPJ sob nº 02.828.271/0001-65, desde 31
de agosto de 1998.
A mantenedora localiza-se na Rua Visconde de Itaúna, 2671, Paraíso, São Gonçalo,
CEP 24431-005/RJ, e possui Contrato Social devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas de São Gonçalo, cuja última alteração está registrada sob o nº 13227, nº 50,
Livro 114, em 28/10/2011.
A Associação Educacional Souza Graff S/S Ltda. é Integrada ao Grupo Lusófona,
maior grupo de ensino nos países de Língua Portuguesa, desde 2004, passando a usar a marca
ou nome fantasia “Grupo Lusófona”, com a logomarca “Grupo Lusófona Brasil”.
O Grupo Lusófona prossegue, em Portugal, os seus objetivos através da COFAC Cooperativa de Formação e Animação Cultural, Crl., da Escola Superior Ribeiro Sanches,
S.A., da Real Academia de Portugal SA., da FIDES - Cooperativa de Formação,
Desenvolvimento e Solidariedade, Crl., e da SESC – Sociedade de Estudos Superiores de
Contabilidade, S.A.
A COFAC é hoje a maior Instituição de Ensino Superior em Portugal, sendo os seus
estabelecimentos de ensino frequentados por cerca de 15 mil alunos, e contando com a
colaboração de 1000 professores e aproximadamente 300 funcionários.
A COFAC é a titular dos seguintes Estabelecimentos de Ensino Superior: a) ULHT Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; b) ULP - Universidade Lusófona do
Porto; c) ISCAD - Instituto Superior de Ciências da Administração; d) ESEAG - Escola
Superior de Educação Almeida Garrett; e) ISDOM - Institutos Superiores D. Dinis; f) ISPO Instituto Superior Politécnico do Oeste; g) ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira
Gomes.
Fora de Portugal, o Grupo integra as seguintes Instituições: a) ISPU - Instituto
Superior Politécnico Universitário – Maputo e Quelimane – Moçambique; b) Universidade
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Amilcar Cabral - Bissau - Guiné-Bissau; c) Colégio Paraíso e Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro – Rio de Janeiro – Brasil; d) Faculdade Mário Schenberg – São Paulo – Brasil; e)
Universidade Lusófona de Cabo Verde – Mindelo – Cabo Verde.
O Grupo Lusófona representa este conjunto de estabelecimentos mais aqueles que,
dentro e fora de Portugal, partilham dos mesmos princípios e orientações estratégicas, num
total de 22.000 alunos, distribuídos pelos mais diversos graus de ensino.
Na Universidade Lusófona, o Serviço de Apoio à Criação de Emprego e Estágios
(SACEE) está integrado na DRIE — Direção de Relações Internacionais, Estágios Emprego e
Empreendedorismo. Esta Direção gere toda a estratégia de Relações Internacionais, Emprego,
Estágios e Empreendedorismo em todas as Instituições do Grupo Lusófona (dentro e fora de
Portugal).

3. Nome da IES
Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RJ

4. Base Legal da IES
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ foi credenciada junto ao Ministério
da Educação (MEC), pela Portaria n° 605, de 3/5/2000, publicada no DOU nº 86-E de
05/5/2000, seção 1, p. 8, e tem sede na cidade de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro,
Região Metropolitana do Grande Rio. Está localizada à Rua Visconde de Itaúna, nº 2671, no
Bairro Paraíso, pertencente ao Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, CEP:
24431-005.
O processo de credenciamento institucional, sob o nº 605, de 3/05/2000, obteve
resultado favorável junto ao Conselho Nacional de Educação (CNE), cujo Parecer CES nº
308/2000 foi publicado no DOU em 11.04.2000.
Em 05/08/2019 fica aprovada a alteração de denominação e sigla da Faculdade Paraíso
– FL-RJ para Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RJ.

5. Perfil e Missão da IES
A definição da identidade estratégica institucional é o principal meio para a garantia
da execução da missão institucional e seu desenvolvimento. Pelas suas diretrizes e princípios
a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro possui uma identidade própria com ênfase no ser
humano, na sociedade, principalmente em São Gonçalo e entorno, e na educação. A

10

construção desta identidade vem sendo desenvolvida coletivamente, ao longo de sua
existência, e dando escuta aos objetivos da mantenedora, assim como, as expectativas da
comunidade em que a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro está inserida.

5.1 Missão
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro tem como missão promover o ensino
superior em todas as áreas do saber, dedicada à criação, transmissão, crítica e difusão da
cultura, ciência e tecnologia, formando profissionais para intervir em diferentes áreas de
atuação acadêmico profissional, tendo como princípios pressupostos humanísticos, da
inclusão social e da cidadania emancipada.

5.2 Visão
Tem como visão ser reconhecida por sua importância para o desenvolvimento
sustentável regional e, em especial, como instituição de referência e inovadora numa
perspectiva interdisciplinar e, especialmente, em ordem ao desenvolvimento dos países e
povos de língua portuguesa.

5.3 Valores
A instituição valoriza a excelência, a qualidade de vida, o protagonismo social, a
solidariedade, o bom atendimento, a competência, o respeito a si mesmo, ao outro e a toda a
forma de vida.

6. Breve Histórico da IES

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro, fundada em 3 de maio de 2000, data em que
obteve o credenciamento mediante Portaria do Ministro da Educação, representa a evolução
do Colégio Paraíso, que, assumindo sua vocação empreendedora, com responsabilidade social
e empresarial, assumiu os riscos de proporcionar à comunidade de São Gonçalo a
oportunidade de construir as competências e habilidades que o dinamismo do mundo do
trabalho exige.
A FL-RJ se apresenta à comunidade de São Gonçalo como opção de construção de
oportunidade de desenvolvimento. Seguindo a tradição de seriedade, trabalho e organização
do Colégio Paraíso, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro assume sua responsabilidade de
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vivenciar os valores de competência profissional, argumentação sólida, respeito a si mesmo e
ao outro e solidariedade. Sua marca e seu distintivo será a competência no ensino.
Em maio de 2000, a FL-RJ teve autorizados os cursos de administração, turismo e
sistemas de informação. Em 2005 foram autorizados, os cursos de letras-espanhol e
pedagogia. Em 2006 foram autorizados os cursos de tecnólogos em logística, gestão
financeira e gestão de qualidade. E em 2019 obteve sua denominação atual.

6.1 Área de Atuação Acadêmica
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ atua nas áreas do conhecimento de
ciências humanas; ciências sociais aplicadas, ciências exatas e da terra, e de linguística, letras
e artes, mediante o oferecimento de cursos de graduação.
Paralelamente ao ensino, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro desenvolve
atividades de pesquisa e extensão nas áreas de conhecimento relacionadas aos cursos
oferecidos, buscando assegurar ao egresso, competência que o credencie a responder aos
desafios da modernidade, à constante evolução do conhecimento, com competência técnica,
espírito investigativo e compromisso com a cidadania.
A partir do seu credenciamento para a oferta de educação a distância, a Faculdade
Lusófona do Rio de Janeiro passará a oferecer cursos nessa modalidade de ensino.

6.2 Objetivos

6.2.1 Geral
Consolidar-se como instituição de ensino superior, promovendo a formação integral
em todas as áreas do saber, dedicada à criação, transmissão, crítica e difusão da cultura,
ciência e tecnologia, formando profissionais que atendam às demandas sociais e empresariais
de São Gonçalo.

6.2.2 Específicos

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ, como instituição educacional, tem
por objetivos:
•

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
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•

Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores
profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar
na sua formação contínua;

•

Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

•

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais,
regionais e da comunidade em que se insere;

•

Prestar serviços especializados que atendam às demandas e aos interesses da comunidade
e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

•

Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas
e benefícios da criação cultural e da iniciação cientifica e tecnológica geradas na
instituição;

•

Prestar assistência ou consultoria técnica, em sua área de atuação, a entidades públicas e
privadas, por meio de convênios, contratos ou outros instrumentos de natureza
obrigacional;

•

Manter intercâmbio de informações, de pessoal docente e discente e de experiências, com
instituições congêneres, nacionais e estrangeiras;

•

Manter corpo docente e técnico-administrativo qualificados, atualizados, motivados e,
sobretudo, comprometidos com a missão institucional;

•

Organizar centro de informações técnicas para suporte das atividades de ensino, iniciação
cientifica e extensão, bem como para prestação de serviços à comunidade;

•

Empregar a avaliação institucional como estratégia de conhecimento da própria realidade
institucional, a fim de melhorar a qualidade de suas atividades e alcançar maior relevância
social;

•

Garantir a autossustentabilidade financeira.

7. Estrutura organizacional
Nos últimos anos, Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ transformou-se e
cresceu em alguns aspectos. As transformações sociais e econômicas bem como o atual
cenário da educação tornaram-se competitivas e fez com que a instituição adotasse um novo
posicionamento mercadológico. Foi possível reduzir sua estrutura organizacional implantando
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um novo modelo de gestão corporativa para gerir de forma unificada, participativa e
estratégica. Prosseguindo nesse caminho, houve uma nova revisão de sua estrutura
organizacional, com a finalidade de aprimorar a gestão dos processos e de reorganizar-se
estrategicamente, resultando em novo organograma:

8. Dados socioeconômicos e socioambientais da região
O processo de inclusão educacional conforme o PDI e o PPC possui caráter transversal
e articula o tripé “ensino, pesquisa e extensão” no desenvolvimento das ações e programas do
Curso. Ele é refletido nos processos avaliativos, metodológicos e na organização do trabalho
pedagógico como um todo, o que justifica a importância de que esse contemple como eixo
estruturante, o respeito às diferenças e a diversidade humana. Para que isto seja possível, é
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necessário contextualizar a região de São Gonçalo através de seus dados socioeconômicos e
socioambientais.

8.1 Dados Populacionais
A população de São Gonçalo carece de oportunidades de investimento em todos os
níveis e setores da economia, mas principalmente naqueles que têm o dom de contribuir eficaz
e decididamente para a elevação do patamar da cidadania.
São Gonçalo, a sede da Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, integra a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, o Grande Rio.

Fonte: http://www.emater.rj.gov.br/saogoncalo..

A região onde está situado o município era primitivamente habitada por índios tamoios
que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e franceses. São
Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu
desmembramento, iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, que instalaram
uma fazenda na zona conhecida como Colubandê no começo do século XVII, às margens da
atual rodovia RJ-104.
Em 1646, foi alçada à categoria de paróquia, já que, segundo registros da época, a
localidade-sede ocupava uma área de 52 km², com cerca de seis mil habitantes, sendo
transformada em freguesia. Visando à facilidade de comunicação, a sede da sesmaria foi
posteriormente transferida para as margens do rio Imboaçu, onde foi construída uma capela,
monumento atualmente restaurado.
No século XVIII, o progresso econômico atingiria proporções maiores e, ao lado das
fazendas, não eram poucos os engenhos de açúcar e aguardente, da mesma forma que
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prosperavam as lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz. O comércio desenvolvia-se na
mesma proporção das atividades agrícolas, e as dezenas de barcos de transporte de gêneros e
passageiros davam maior movimento ao litoral, em constante intercâmbio com outros portos
das diversas freguesias e com os do Rio de Janeiro
Em 22 de setembro de 1890, o Distrito de São Gonçalo é emancipado politicamente e
desmembrado de Niterói, através do decreto estadual nº 124. Em 1892, o decreto nº 1, de 8 de
maio, suprime o município de São Gonçalo, reincorporando-o a Niterói pelo breve período de
sete meses, sendo restaurado pelo decreto nº 34, de 7 de dezembro do mesmo ano. Em 1922, o
decreto 1797 concede-lhe novamente foros de cidade, revogada no em 1923, fazendo a cidade
baixar à categoria de vila. Finalmente, em 1929, a Lei nº 2335, de 27 de dezembro, concede a
categoria de cidade a todos as sedes do município.
Conforme IBGE (2019) São Gonçalo no último censo de 2010 possuía População de
999.728 habitantes com uma densidade demográfica de 4.035,90 hab / km2 e em 2018
estimou-se que sejam 1.077.687 habitantes, distribuídos em uma área total de 248,4 km²
(correspondentes a 5% da área da Região Metropolitana do Rio de Janeiro), São Gonçalo
encontra-se no lado oriental da Baía de Guanabara – chamado também de leste Guanabarino –
e é atravessado por três grandes vias de acesso: RJ-106 (estrada litorânea – direção Região
dos Lagos Fluminenses), RJ-104 (indo até Magé em direção as cidades serranas) e BR-101 (
Prefeitura de São Gonçalo /RJ,2019).

Nos Últimos anos, o município de São Gonçalo

apresentou um crescimento populacional maior que a média do Estado do Rio.

Ano

Evolução Populacional de São Gonçalo
São Gonçalo
Rio de Janeiro
Brasil

1991

779.832

12.807.706

146.825.475

1996

831.467

13.323.919

156.032.944

2000
2007
2010
2020

891.119
960.631
999.728
1.091.737

14.391.182
15.420.375
15.989.929
17.366.189

169.799.170
183.087291
190.732.694
211.755.692

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996,
Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 2007 e
Censo Demográfico 2019.

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo/RJ o município limita-se ao Norte, com Itaboraí
e a Baía da Guanabara. Ao Sul, com Maricá e Niterói. A Leste, com Itaboraí e Maricá a
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Oeste, com a Baía de Guanabara e Niterói. Seu clima é ameno e seco, variando entre a
temperatura máxima anual de 33º e a mínima de 12º. Seu ponto culminante é o Alto do Gaia
com 500m, na serra de Itaitindiba. A Pedra do Guaia fica na latitude 22º 52” 03.31’ Sul e
longitude 42º 53’ 08.95” Oeste. A cidade de São Gonçalo é dividida por cinco distritos, que
totalizam uma área de 248km²; são eles: 1º Distrito São Gonçalo (Sede); 2º distrito: Ipiba; 3º
distrito: Maniolos; 4ºdistrito: Neves e o 5º distrito: Sete Pontes. Com relação ao acesso para
São Gonçalo este pode e feito saindo da Ponte RioNiterói, pegando a Rod. Niterói-Manilha
(BR-101) e seguindo as placas que indicam o centro do município de São Gonçalo, que é
formado por cinco distritos

fonte: http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php

1º Distrito
(30 bairros)
1. Palmeira
2. Itaoca
3. Fazenda dos
Mineiros
4. Porto do Rosa
5. Boaçu
21. Zé Garoto
22. Brasilânda
23. Rosane
24. Vila Lara
25. Centro (Rodo de
S.G.)
26. Rocha
27. Lindo Parque
36. Tribobó
37. Colubandê
38. Mutondo

2º Distrito
(20 bairros)
55. Almerinda
56. Jardim Nova
República
57. Arsenal
58. Maria Paula
59. Arrastão
60. Anaia Pequeno
61. Joquei
62. Coelho
72. Amendoeira
74. Jardim
Amendoeira
75. Vila Candoza
76. Anaia Grande
77. Ipiíba
78. Engenho do
Roçado

3º Distrito
(17 bairros)
53.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
73.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Jardim Catarina
Raul Veiga
Vila Três
Laranjal
Santa Luzia
Bom Retiro
Gebara
Vista Alegre
Lagoinha
Miriambi
Tiradentes
Pacheco
Barracão
Guarani
Monjolo
Marambaia
Largo da Idéia

4º Distrito
(13 bairros)
6. Boa Vista
7. Porto da Pedra
8. Porto Novo
9. Gradim
10. Porto Velho
11. Neves
14. Vila Lage
15. Porto da
Madama
16. Paraíso
17. Patronato
18. Mangueira
19. Parada 40
20. Camarão

5º Distrito
(10 bairros)
12.
13.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Venda da Cruz
Convanca
Santa Catarina
Barro Vermelho
Pita
Zumbi
Tenente Jardim
Morro do Castro
EngenhoPequeno
Novo Méxi
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39. Galo Branco
40. Estrela do Norte
41. São Miguel
42. Mutuá
43. Mutuaguaçu
44. Mutuapira
45. Cruzeiro do Sul
46. Antonina
47. Nova Cidade
48. Trindade
49. LuizCaçador
50. Recanto das
Acácias
51. Itaúna
52. Salgueiro
54. Alcântara

79. Rio do Ouro
80. Várzea das
Moças
81. Santa Isabel
82. Eliane
83. Ieda
84. Sacramento

91. Guaxindiba

No que se refere ao Índice de desenvolvimento humano, vale ressaltar que o
desenvolvimento humano “é o processo de ampliação das liberdades das pessoas, com relação
às suas capacidades e as oportunidades a seu dispor, para que elas possam escolher a vida que
desejam ter”(Atlas Brasil 2020).
Esse desenvolvimento é centrado nas pessoas e na melhoria do seu bem-estar, sendo a
renda e a riqueza os meios para que as pessoas possam viver do modo que desejam. O
crescimento econômico não necessariamente se traduz em qualidade de vida, pior que isto,
muitas vezes, pode aumentar as desigualdades sociais, caso não seja distribuída de forma
igualitária entre os habitantes do país, estado e/ou municípios. (Atlas Brasil 2020)
O Brasil possui um IDH de 0,755, o Estado do Rio de Janeiro está classificado como, com
índice de 0,807. Já o município de São Gonçalo possui IDH 0,739, considerado médio, o que
representa um bom potencial de crescimento e desenvolvimento.

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2020/pt/o_atlas/desenvolvimento_humano/

São três as dimensões básicas reunidas pelo IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano): a condição de ter uma vida longa e saudável (saúde); o acesso ao conhecimento
(educação) e um padrão de vida digno (renda). Sendo a tríade do IDH a educação, saúde e
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renda percebe-se a necessidade de se atentar a estes fatores na busca por uma melhor
qualidade de vida das pessoas.
O Município de São Gonçalo (RJ), dentro deste prisma conseguiu uma considerável
evolução nas últimas três décadas. No entanto, este nível ainda não é o que se espera como
padrão de vida de uma cidade desenvolvida. Este padrão é medido pela renda municipal per
capita, que é a soma da renda de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas que
moram no município.
Assim, a Faculdade Lusófona do Rio do Janeiro, vem contribuindo significativamente
para o aumento do desenvolvimento local e regional, por meio de políticas educacionais bem
estruturadas, que ampliam consideravelmente o acesso à educação, centrada no
desenvolvimento humano pleno.

São Gonçalo
Rio de Janeiro
Brasil

Índice de Desenvolvimento Humano -IDHM
0,739
0, 807
0,755
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
PNUD 2019.

Há de se ressaltar a necessidade de São Gonçalo buscar índices melhores de
desenvolvimento humano é neste anseio que a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro busca
auxiliar no desenvolvimento regional, pois é uma instituição que contribui para o acesso à
educação de qualidade e acessível. A IES proporciona acesso educacional por suas diversas
formas de ingressos e bolsas, sejam elas de ordem pública ou privadas, propiciando o
desenvolvimento educacional da região
Com relação ao rendimento per capita dos cidadãos gonçalenses é muito baixo em
comparação com o Estado do Rio de Janeiro.
Rendimento Domiciliar per capita - 2010
Até ½ salário-mínimo
52151
De ½ a 1 salário-mínimo
99828
De 1 a 2 salários-mínimos
97476
De 2 a 5 salários-mínimos
48688
Mais de 5 salários-mínimos
9299
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

Entre as maiores do país, o município de São Gonçalo é atravessado por três grandes
vias de acesso, RJ-106, RJ-104 e BR-101.Com relação ao acesso para São Gonçalo, para os
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que vêm da Capital do Estado, este pode ser feito saindo da Ponte Rio-Niterói, pegando a
Rod. Niterói-Manilha (BR-101) e seguindo as placas que indicam o centro do município de
São Gonçalo. O município é formado por cinco distritos.
9. Desenvolvimento Socioeconômico
O crescimento da economia gonçalense é marcado pela diversidade de fábricas de
diferentes produtos agrícolas e por muitas empresas de comércio e de prestação de serviços.
A história nos revela quão intensa já era a economia gonçalense ainda nos tempos de
fundação do que viria a ser uma grande cidade. O pau-brasil foi o primeiro produto
explorado, seguido da cana-de-açúcar e do café. Na primeira metade do século XX,
nosso setor agrícola direcionou seu foco para a fruticultura, horticultura e
floricultura. Já na segunda metade do mesmo século, São Gonçalo ganha destaque
na economia regional pelo seu robusto parque industrial. Neste período a agricultura
e a indústria eram, juntas, as responsáveis pela metade da arrecadação de taxas e
impostos para a economia do estado do Rio de Janeiro, auxiliadas também pela
pesca, pecuária e avicultura. (Fonte:http://www.saogoncalo.rj.gov.br/economia.php)

A economia do município de São Gonçalo é baseada nos dados abaixo:
Produto Interno Bruto (PIB) - 2014
Valor adicionado bruto da agropecuária
46.346 mil reais
Valor adicionado bruto da indústria
2.028.103 mil reais
Valor adicionado bruto dos serviços (*)
6.830.393 mil reais
(*) Exclusive administração, saúde e educação públicas e seguridade social.
Fonte: IBGE,2016

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas, 2014
Número de empresas atuantes
12.080
Unidades
Número de unidades locais
12.619
Unidades
Pessoal ocupado assalariado
122.697
Pessoas
Salário médio mensal
2,2
Salários-mínimos
Salários e outras remunerações
2.540.852
Mil Reais
Fonte: Cadastro Central de Empresas, 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

Os principais pontos turísticos da cidade são: Parque Ecológico da Praia das Pedrinhas
Praia da Luz; Vulcão Maciço do Itaúna; São Gonçalo Shopping; Museu da Imigração - Ilha
das Flores; Museu de Artes; Fazenda do Colubandê; Estádio do Catarinão; Paróquia de São
Gonçalo do Amarante; Praça dos Ex-Combatentes, Piscinão de São Gonçalo.
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Paróquia São Gonçalo do Amarante

Praia das Pedrinhas

Teatro Municipal

Com relação ao cenário cultural, são promovidos regularmente, no município, feiras
literárias e circuitos esportivos. Em janeiro de 2020 foi inaugurado o centro de tradições
nordestinas. Segundo IBGE, um em cada três moradores de São Gonçalo é nordestino.

https://recordtv.r7.com/balanco-geral-rj/videos/sao-goncalo-rj-ganha-centro-de-tradicoes-nordestinas-18022020
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São Gonçalo tem duas datas comemorativas: a primeira é o aniversário da
emancipação do município, que é comemorado no dia 22 de setembro, quando é realizado o
desfile cívico no Centro; a segunda é o dia 10 de janeiro, em homenagem ao padroeiro do
município, São Gonçalo de Amarante, na Igreja Matriz

fonte: servicos.pmsg.rj.gov.br/noticiaCompleta.php?cod=6903&tipoNoticia=Governo

Na saúde, São Gonçalo, segundo dados do IBGE, possui um total 194
estabelecimentos de saúde - SUS.

Variável
Federais
Estaduais
Municipais
Privados

Estabelecimentos de saúde
São Gonçalo
Rio de Janeiro
2
54
1
59
134
2.243
191
4.101

Brasil
950
1.318
49.753
42.049

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010

Contudo, a morbidade hospital municipal ainda é baixa para os padrões das capitais
estaduais, mas encontra-se no mesmo patamar das cidades do entorno.

Morbidade hospitalar
Variável

São Gonçalo

Rio de Janeiro

Brasil

Homens
Mulheres

1.280
1.091

20.737
19.015

242.238
205.78

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde,
DATASUS - 2014.
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No cenário educacional, pode-se aduzir que o crescimento populacional e econômico
da microrregião trouxe a necessidade de melhor qualificar sua população.
A tabela abaixo apresenta os principais indicadores da educação básica na cidade de
São Gonçalo.

Segmento
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Dados Educacionais da cidade de São Gonçalo, RJ
Nº de Docentes
Nº de Escolas
Nº de Matrículas
2.580
295
14.261
6.265
389
102.390
958
123
26.515

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP
Censo Educacional 2017.

Vale destacar ainda, que a instituição de educação básica mais tradicional de São
Gonçalo e ainda a que recebe mais alunos das cidades do entorno é o Colégio Paraíso, que já
completou 59 anos de história. Esta escola funciona no mesmo prédio da Faculdade Lusófona
do Rio do Janeiro.
Na educação superior, segundo dados do Censo da Educação Superior de 2015, o Rio
de Janeiro possui uma equilibrada relação entre população e número de Instituições de Ensino
Superior- IES, 40% da população do município é atendida por 55% de IES e 60% da
população do interior é atendida por 45% de IES. A população de São Gonçalo é de 1.044.058
habitantes e número de IES é de 137 o que resulta em 7.620 habitantes/IES
Os cursos ofertados na IES são: Administração, Sistema da Informação, Turismo,
Direito, Letras, Pedagogia, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Gestão da Qualidade e
Tecnólogo em Gestão Financeira.

I.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO

1. Nome do Curso
Licenciatura em Letras
2. Nome da Mantida
Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ
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3. Endereço de Funcionamento do Curso
Rua Visconde de Itaúna, nº 2671, Paraíso, São Gonçalo, CEP 24431-005/RJ.
4. Justificativa para Mantença do Curso
Com a segunda maior população do Estado do Rio de Janeiro, estimada de 1.091.737
habitantes, o município de São Gonçalo tem investido na mudança socioeconômica da região
e, por isso, é hoje uma das principais cidades do estado.
A proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, da qual distância é apenas 20
quilômetros, e a ligação com outros municípios do Grande Rio, como Niterói, por exemplo,
fazem de São Gonçalo um ponto estratégico para negócios. São Gonçalo também é passagem,
quase obrigatória, para as áreas turísticas do estado, como a Região dos Lagos e parte da
Região Serrana, o que lhe garante grande circulação de pessoas, bens e serviços.
Entre as maiores do país, a cidade é atravessada por três grandes vias de acesso, RJ106, RJ-104 e BR-101.
Com o território dividido em cinco distritos, São Gonçalo abrigava grandes fazendas,
chácaras e sítios. Atualmente, cresce amplamente em todas as direções, e já é considerada um
grande pólo comercial e industrial da Região Metropolitana do Rio, abrigando importantes
fábricas e empresas e sendo responsável pela produção de diversos produtos agrícolas.
Além disso, São Gonçalo integra o Consórcio Intermunicipal do Leste Fluminense
(Conleste), composto por mais 16 (dezesseis) do município Leste Fluminense. O principal
objetivo do Conleste é traçar estratégias de atuação conjuntas, conquistando, por meio de
parcerias, atrativos que possam contribuir para o crescimento econômico, cultural e
sustentável das regiões consorciadas. Discutindo políticas públicas e buscando soluções para
áreas como mobilidade urbana, habitação, saúde, o consórcio busca desenvolver projetos
focados nas particularidades e nos potenciais de cada região. Fomentando articulação e a
integração entre as regiões, o Conleste facilita o planejamento, a gestão de políticas públicas e
a resolução de problemas comuns aos municípios consorciados. Além disso, através do
consórcio, a capacidade de diálogo das Prefeituras com os Governos Estadual e Federal é
ampliada.
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Fonte:http://conleste.com.br/sao-goncalo/
Por tudo isso, São Gonçalo demanda novas atividades profissionais necessárias ao
provimento de mão de obra especializada para atendimento à indústria naval, de petróleo e
gás e ao setor de serviços, em especial à frente das organizações que compõem este cenário.
As transformações sociais contemporâneas têm gerado mudanças profundas no mundo
do trabalho, que se refletem claramente na área educacional. Para acompanhar essas
alterações, governos e professores se empenham numa fundamentada reconstrução sobre a
concepção de professor na atualidade. Através desse contorno dado à educação e às
sucessivas mudanças em seu conceito, deixa de ser reservada a atuação de ensino
aprendizagem somente em espaços escolares formais, indo para o informal e não-formal, tais
procedimentos atravessam os muros da escola, para diferentes setores como: organizações não
governamentais, família, trabalho, lazer, igreja, sindicatos, clubes, empresas, hospitais, etc. Os
desafios também estão relacionados aos avanços tecnológicos e às novas expectativas no
âmbito educacional das empresas, que agora enfrentam mercados globalizados. Faculta-se
atualmente devido às mudanças ocorridas um novo cenário para a educação, dando uma
cartografia significante à educação não formal. O estudioso das letras, da filosofia e da
educação atua, na sociedade moderna, como um especialista em diversas áreas onde houver a
presença de práticas educativas, tais como: empresas, hospitais, ONGs, associações, igrejas,
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eventos, mídias, formando atualmente, um novo panorama de ação deste profissional, que ao
atravessar a divisória da escola, invalida preconceitos e ideias de que o licenciado em Letras
está apto somente para exercer suas funções na sala de aula. Este profissional atua em
diversas áreas relacionadas ao uso da linguagem, já que a formação tem como foco o
conhecimento da língua portuguesa, de línguas estrangeiras e de literatura, bem como noções
de lingüística. O profissional exerce atividades que possuem o idioma como base, como
tradução, redação, análise e revisão de textos e de documentos. Nos dias atuais o que está em
voga é de que onde houver uma prática educativa, se instala uma ação pedagógica e/ou uma
prática educativa. O processo de ensino- aprendizagem é vivenciado não somente dentro da
escola, mas é uma ação que acontece em todo e qualquer setor da sociedade, que se
caracteriza como “sociedade do conhecimento” ou “era da informação” (Castells, 1999),
porque a educação formal, informal e a não-formal caminham paralelamente e tornam a
educação o principal instrumento contra a desigualdade social. Profissional formado em
Letras é um estudioso do funcionamento da Língua Portuguesa, de idiomas estrangeiros e suas
respectivas literaturas. Quem se forma em Letras pode seguir a carreira acadêmica, tornar-se
tradutor, intérprete, pesquisador e muito mais. São diversas áreas de atuação para o profissional de
Letras, a saber, as principais atividades que poderá desenvolver: Tradução – Traduz textos em
português para outros idiomas ou vice-versa, ou tradução desde obras literárias até bulas de
remédio. Editoração – Edita textos dos mais variados tipos: obras literárias, acadêmicas,
anúncios, etc. Define o formato e adapta os textos para os diferentes tipos de mídia. Revisão –
Realiza revisões em textos, corrigindo tanto a ortografia e gramática como a estrutura dos
textos (divisão dos capítulos e parágrafos, citações, etc.) a fim de que, o texto esteja dentro
das normas exigidas. Interpretação em Língua Espanhola – Atua como intérprete e
estabelece a comunicação entre duas pessoas que não falam o mesmo idioma. Poderá ainda
traduzir simultaneamente reuniões, palestras e até transmissões ao vivo de eventos
internacionais. Produção Textual – Escreve os mais diversos tipos de textos: obras literárias
(romances, novelas, prosas, etc.), crônicas e colunas para jornais e revistas, textos
publicitários utilizados como peças de marketing, conteúdo para sites, blogs e muito mais. No
Ensino – poderá atua como professor de língua portuguesa, redação ou literatura no ensino
fundamental e médio. Ministrar aulas de outros idiomas no caso do curso em Língua
Espanhola. Realizar palestras e cursos sobre vários temas relacionados à língua falada e
escrita na Língua Portuguesa e Língua Espanhola. Portanto, o profissional de Letras
conhecerá novas culturas através das línguas e da literatura.
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Nesse contexto, a Faculdade Lusófona do Rio de janeiro – FL-RJ tem por finalidade
atender à comunidade de São Gonçalo e regiões vizinhas que carecem de profissionais
capacitados na área educacional de um curso de graduação em Letras, cujo setor atenderá às
demandas locais em sua microrregião.
O currículo atende ainda a Resolução CNE/CP nº 1/2012 que estabelece diretrizes
nacionais para a temática Direitos Humanos, contemplando na disciplina Psicologia Social e
interdisciplinar em eventos, discussões e abordagens diversas realizadas no decorrer do curso.
As disciplinas do curso estão em consonância com os instrumentos legais CES/CNE nº
492/2001 e 1363/2001 e a Resolução nº CNE/CES nº18/2002 estabelece diretrizes nacionais
para o curso de Letras, contemplando na disciplina História e Cultura dos Povos Afro e
Indígena na modalidade EAD com 60h, além de interdisciplinar em eventos, discussões e
abordagens diversas realizadas no decorrer do curso.

5. Atos Legais do Curso
Portaria de Autorização MEC nº 4585, de 28/12/2005, publicada no D.O.U em
29/12/2005.
Portaria de Reconhecimento MEC nº37, de 19/04/2012, publicada no D.O.U em
20/04/2012.

6. Número de Vagas Anuais
100 vagas totais anuais autorizadas, sendo 50 vagas diurnas e 50 noturnas. duração de
6 semestres, portaria de Renovação de Reconhecimento MEC nº 485, publicada no DOU em
23/12/2011.
7. Conceito de Curso – CC
O Curso de Letras/Espanhol possui conceito 3 (três) no (CC)/2012.
8. Conceito Preliminar de Curso – CPC
O Curso de Letras/Espanhol, possui conceito 2 (dois) no (CPC)/2012.

9. Resultados do ENADE
O Curso de Letras da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RJ obteve conceito
2, no ENADE 2015.
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10. Processo de Supervisão de Curso
Não há Protocolos de Compromisso, Termos de Saneamento de Deficiências, Medidas
Cautelares ou Termo de Supervisão para o curso.

11. Turnos de funcionamento do Curso
Período Diurno e Noturno.

12. Carga horária total do curso (em horas e em horas/aula)
A carga horária total do curso contempla 3.410 horas/aula.
São 2.880 horas/aula do conteúdo teórico “dedicadas às atividades formativas como
assistência as aulas, realização de seminários, participação na realização de pesquisas,
consultas, a bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e
culturais, atividades práticas de diferentes naturezas, participação em grupos cooperativos de
estudos”. Às 200 horas de Atividades Complementares “são atividades teórico-práticas de
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação
científica, da extensão e da monitoria” conforme diretrizes curriculares nacionais do curso de
pedagogia. E 300 horas das Atividades de Estágio Supervisionado prioritariamente em
Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa, Língua Espanhola e Literatura Espanhola.
A carga horária é disponibilizada em seis semestres. De acordo com o Parecer CNE/CES nº
223, de 20/09/2006, e o Parecer CNE/CP no.5/2009 para complementação de estudos em
Língua Espanhola, a carga horária mínima para o Curso de Letras é de 3.410 horas.
13. Tempos mínimo e máximo para integralização
O tempo de integralização do curso é de, no mínimo, 4 semestres e, no máximo, de 6
semestres.
14. Identificação do Coordenador do Curso
Professora MSc. Juliele Maria Ferreira

15. Perfil do Coordenador
O curso é coordenado pela Professora MSc. Juliele Maria Ferreira, que possui
Graduação em PEDAGOGIA pela Universidade Federal Fluminense, Especialista em
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Educação Especial/Inclusiva (UFF), Especialista em Tecnologia da Informação Comunicação
(PUC), Mestre em Ciência da Motricidade Humana (UCB). Membro de Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência e Doença Mental de São Gonçalo RJ.
Atua com Atendimento Educacional Especializado na APAE SG e Professora
Especialista em Orientação Educacional do Município de São Gonçalo. Foi docente do curso
de Pedagogia no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. FAETEC. Tem
experiência como Coordenadora Estadual do Programa de Autodefensoria e Programa de
Emprego e Renda da Federações das APAES RJ, Como Coordenadora de Projetos e Ações
Pedagógicas na APAE –SG e no Programa de formação de professores em serviço Centro de
Referência de Educação Continuada de SG (CREFCON).

16. Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem interrupção dos
integrantes do Núcleo Docente Estruturante - NDE
O NDE do Curso de Letras é composto por 5 (cinco) docentes, todos os membros
possuem titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e todos são
contratados em regime de trabalho de tempo parcial ou integral sendo, 60% em regime
integral.
Outrossim, a permanência e alteração dos membros do NDE serão verificadas
anualmente, no início de cada semestre letivo, com base no corpo docente alocado ao curso e
na legislação vigente. Os membros serão incentivados e estimulados pela Faculdade Paraíso,
por meio de ações de capacitação didático-pedagógica e de cunho financeiro, a permanecerem
no NDE para manter a qualidade do curso e o bom relacionamento entre o corpo social e os
dirigentes da instituição.
17. Tempo Médio de Permanência do Corpo docente no Curso
O corpo docente do curso de Letras é composto por 14 docentes. Do total de
docentes, 90% são mestres e doutores. 85% são professores nos Regimes de Trabalho Tempo
Integral e Tempo Parcial. Além disso, 95% possuem experiência no magistério superior de
mais de 3 anos.
18. Disciplinas ofertadas no curso em língua estrangeira
O Curso possui disciplinas ofertadas em língua estrangeira, no caso, Língua
Espanhola como complementação de estudos e também na oferta de cursos de extensão.
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19. Relação de convênios do curso com outras Instituições
A FL-RJ possui convênios e parcerias com várias instituições, quais sejam:

Agentes Integradores de Estágio
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola
IEL – Instituto Euvaldo Lodi Rio de Janeiro
MUDES - Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Econômico e Social
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Gonçalo/RJ.

Prefeituras Municipais
Prefeitura Municipal de São Gonçalo

Instituições Públicas
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Ordem dos Advogados do Brasil – Rio de Janeiro/RJ
Ministério Público do Trabalho da 1ª. Região – MPT
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Empresas Privadas
E-talent Editora e Gestão de Pessoas Ltda. – EPP
INOVE academia esportiva e cultural
Outras IES
Puc-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
ULHT - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
ULP - Universidade Lusófona do Porto
ISCAD - Instituto Superior de Ciências da Administração
ESEAG - Escola Superior de Educação Almeida Garrett
ISDOM - Institutos Superiores D. Dinis
ISPO - Instituto Superior Politécnico do Oeste
ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes;
ISPU - Instituto Superior Politécnico Universitário – Maputo e Quelimane –
Moçambique

30

Universidade Amilcar Cabral - Bissau - Guiné-Bissau
Faculdade MárioSchenberg – São Paulo – Brasil
Universidade Lusófona de Cabo Verde – Mindelo – Cabo Verde

III. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
1. Contexto Educacional
O Curso de Letras da FL-RJ, ministrado no município de São Gonçalo, Estado do Rio
de Janeiro, foi concebido com base na Resolução CNE/CES nº 1, de 15 de Maio de 2006, que
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Letras
Licenciatura e na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

1.1. Relevância Social do Curso na cidade de São Gonçalo e adjacências
O curso de Letras da FL-RJ oferece condições objetivas de oferta porque está
contextualizado geograficamente em uma região da área metropolitana do Rio de Janeiro, o
município de São Gonçalo, com a segunda maior população do Estado do Rio de Janeiro, com
índices socioeconômicos muito baixos e os índices de violência, inclusive contra autoridades,
muitos altos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2001, o município foi o terceiro lugar com
taxas de morte por homicídio (516 mortes). Pelo mapa do IBGE, a incidência de pobreza em
São Gonçalo é uma das maiores do Estado (quase 40%), enquanto na vizinha Niterói tem
apenas 12% desse índice. Com pouca infraestrutura para atender a população, São Gonçalo
tem altos indicadores de graves diferenças sociais, com alto índice de violência, baixo padrão
de proteção social e uma região na qual os trabalhadores recebem um salário bem abaixo dos
trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, com a exploração do trabalho percebida em baixos
índices salariais e baixa sindicalização.
No campo das relações do trabalho, a proximidade do complexo do COMPERJ
desenhou recentemente outro perfil ao município de São Gonçalo, que se encontra no seu
entorno, de instalação de pequenas indústrias e de revigoramento das existentes, que se
concentram na atividade marítima, de estaleiros e de metalurgia.
Não se pode deixar de considerar aqui, a complexidade das relações sociais oriundas
da realidade socioeconômica de São Gonçalo. Integrante da região metropolitana do Rio de
Janeiro, com uma acelerada modernização dos diversos segmentos da economia em virtude de
se localizar no entorno do COMPERJ, São Gonçalo integra o projeto com o Centro de
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Integração de São Gonçalo, que realizará a qualificação de cerca de 30 mil profissionais dos
11 municípios situados na área de influência do empreendimento, a base logística também
será em São Gonçalo com o duto de fornecimento de petróleo. Além disso, São Gonçalo é
privilegiado por se situar nas margens da Baía da Guanabara, o que favorece as atividades da
indústria naval.
Em meio a esta natureza circundante a política do curso espelha a missão institucional
que persegue um curso de graduação em Letras, levando em consideração as transformações
sociais contemporâneas que têm gerado mudanças profundas no mundo do trabalho, que se
refletem claramente na área educacional. Para acompanhar essas alterações, governos e
educadores se empenham numa fundamentada reconstrução sobre a concepção de educadores.
Através desse contorno contemporâneo dado à educação e às sucessivas mudanças em seu
conceito, deixa de ser reservada a atuação de ensino aprendizagem somente em espaços
escolares formais, esse procedimento atravessa os muros da escola, para diferentes e diversos
setores como: ONGs, família, trabalho, lazer, igreja, sindicatos, clubes, etc.Os desafios
também estão relacionados aos avanços tecnológicos e às novas expectativas no âmbito
educacional das empresas, que agora enfrentam mercados globalizados.
Faculta-se atualmente devido às mudanças ocorridas um novo cenário para a
educação, dando uma cartografia significante à educação não formal. O profissional de
Letras, na sociedade em que vivemos passa a atuar como um profissional cuja missão será
formar educadores com competência ética, cognitiva e científica, assim como habilidade para
relacionamentos interpessoais; a proposta visa formar cidadãos críticos, conhecedores de seus
deveres e direitos para que possam desenvolver-se nas organizações e na sociedade de um
modo geral, bem como contribuírem para a formação de profissionais interculturalmente
competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens – oral e verbal escritas nos mais variados contextos, conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com o
outro.
O Curso de Letras em Língua Espanhola da FL-RJ, ministrado no município de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, foi concebido com base no Projeto Pedagógico do Curso
de Letras da antiga FL-RJ idealizado para o um curso de Português e Espanhol,
considerando as respectivas literaturas aqui proposto, resultante, fundamentalmente, da
reflexão sobre sua missão, concepção e seus objetivos, bem como, sob o Parecer CES/CNE
nº 492/2001 e a Resolução nº 18/2002, que tratam das Diretrizes Curriculares para a área.
Também foram considerados os sinais do mercado para o tipo de profissional que se está
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requerendo das organizações e as características especiais do profissional que se pretende
formar, voltado para a área de formação em linguagens, línguas e literaturas.
O Curso de Licenciatura em Letras tem por objetivo, como preconiza os referidos
documentos supracitados, formar um aluno que deverá aprender a compreender os fenômenos
e não a memorizar elementos cujo alcance e significado dentro de um determinado domínio
do conhecimento desconhece. Não se está negando a importância das informações, mas se
está mostrando que sua aquisição deve estar direcionada para a compreensão. O professor não
é mais o depositário exclusivo da informação a ser apreendida pelo aluno, que, assim, deixa
de ser um passivo receptor de conteúdos. A renovação tecnológica acelerada e a velocidade de
produção e circulação de informações levam a pensar que, no momento, a educação deve
produzir no aluno uma capacidade de continuar aprendendo. Não se trata mais de acumular
informações, porque elas estão disponíveis a quase qualquer um, mas sim de desenvolver-se
individualmente, atingindo a maturidade necessária para operar com a abundância de
conteúdos de forma crítica e responsável. O Curso de Letras precisa ser pensado dentro desse
espírito de que a graduação deve ser prioritariamente formativa e não simplesmente
informativa. Comecemos por mostrar o que não deveria ser um Curso de Letras: não é um
curso que vise, exclusiva e prioritariamente, ao aprendizado• da norma culta da língua, em
sua modalidade escrita, nem ao aprendizado de compreensão de textos; não é um curso que
vise, exclusiva ou principalmente, à aquisição de• proficiência em línguas estrangeiras; não é
um curso destinado a promover a memorização de uma galeria• de autores e obras literárias.
Ainda conforme as Diretrizes Curriculares o curso de Letras em Língua Espanhola
da FL-RJ, um curso superior de Letras não poderia ter a finalidade de levar o aluno a
aprender a ler e a escrever, porque essa é (ou deveria ser) a finalidade do ensino de Língua
Portuguesa nos níveis fundamental e médio. Esses níveis de ensino têm a finalidade precípua
de tornar o aluno um produtor de textos competente e um leitor eficiente. Todos os que saem
desses níveis de ensino devem escrever com correção, com clareza, com progressão, com
coerência, com coesão etc. Por conseguinte, a menos que não tenhamos qualquer diferença
entre os distintos níveis de ensino, transformar os objetivos do ensino de Português nos níveis
fundamental e médio nas finalidades do ensino superior de Letras é tornar este nível, na
melhor das hipóteses, um curso colegial. Se, por outro lado, um curso de Letras torna-se um
curso de línguas estrangeiras ou de redação em português não se distinguirá de qualquer curso
livre de línguas ou por um curso de redação. Nesses casos todos, não será necessária a
existência de cursos superiores de Letras. A questão central é que um Curso de Letras é
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diferente de um curso de línguas estrangeiras e é diverso dos cursos dos níveis fundamental e
médio. O domínio adequado da norma culta, em sua modalidade escrita, e da língua
estrangeira em que o aluno se formará deveria ser pré-requisito indispensável para começar
um curso superior de Letras, sobretudo porque é o lugar onde se aprende a refletir sobre os
fatos linguísticos e literários, analisando-os, descrevendo-os e explicando-os. A análise, a
descrição e a explicação do fato linguístico e literário não podem ser feitas de maneira
empírica, mas devem pressupor reflexão crítica bem fundamentada teoricamente. Todos os
estudiosos da linguagem humana sabem que há uma distinção entre os estudos linguísticos e
literários e as demais ciências, na medida em que seu objeto, a linguagem, em todos os seus
níveis de formalização, só pode ser analisada, descrito e explicado, usando-se a própria
linguagem. Assim, há dois níveis de linguagem: a linguagem-objeto, que é o objeto da
análise, e a metalinguagem, que é a "ferramenta da análise". Enquanto o ensino de Português,
nos níveis fundamental e médio, visa, precipuamente, ao domínio da linguagem-objeto, um
Curso de Letras tem por objetivo prioritário o nível da reflexão, descrição e explicação dos
fatos da linguagem, ou seja, o nível metalinguístico. O Curso de Letras tem dois eixos, que
se delinearam claramente, ao longo da história da constituição dos estudos da linguagem:
* tem por objeto o estudo dos mecanismos da linguagem humana por meio do exame das
diferentes línguas faladas pelo homem;
*o outro tem por finalidade a compreensão de um fato lingüístico singular, que é a literatura.
Embora claramente distintos esses dois eixos mantêm relações muito estreitas. De um
lado, um literato não pode voltar as costas para os estudos linguísticos, porque a literatura é
um fato de linguagem; de outro, não pode o linguista ignorar a literatura, porque a literatura é
a arte que se expressa pela palavra. À literatura interessa tudo o que interessar ao espírito
humano; é a literatura que trabalha a língua em todas as suas possibilidades e nela
condensam-se as maneiras de ver, de pensar e de sentir de uma dada formação social numa
determinada época. A literatura é a súmula de toda a produção do espírito humano ao longo
da História. Esses dois eixos centram-se em duas disciplinas que, num currículo orgânico, têm
a finalidade de fornecer o arcabouço teórico para o estudo das diferentes línguas e literaturas:
a Linguística e a Teoria da Literatura.
Assim, o primeiro eixo organizar-se-ia com Linguística e a(s) língua(s) em que o aluno
vai formar-se (deve-se deixar claro ainda que, como um dos componentes, principalmente do
estudo de Língua Portuguesa, é sua evolução ao longo da História, é necessário que, nos
currículos de Língua Portuguesa, se estude também a Língua Latina).
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O segundo eixo conteria Teoria da Literatura e a(s) literatura(s) em que o estudante faz
seu bacharelado e sua licenciatura. Finalmente, é preciso ter em mente que não se podem
considerar apenas as atividades de pesquisa como atividades de criação e de inovação e as de
ensino como de reprodução. Marilena Chauí nota que o problema da relação entre ensino e
pesquisa: “foi inventado com a escolarização da graduação, e mesmo da pós-graduação, ou
seja, com a transformação do ensino num conjunto de técnicas de transmissão de informações
e conhecimentos. Não permitindo o surgimento de sujeitos de conhecimento, não propiciando
o aparecimento de pesquisadores a partir do próprio ensino, não fazendo da docência o modo
fundamental de trabalhar academicamente, evidentemente cria-se o problema da relação entre
ensino e pesquisa".
A questão é, portanto, fazer do ensino o lugar da pesquisa, levando os alunos a
tornarem-se sujeitos do conhecimento, a buscarem informações, iniciando-os aos clássicos,
aos problemas e às inovações da área; introduzindo-os ao estilo e às técnicas de trabalho
próprias da área. Insistiu-se no fato de que os cursos devem ser formativos e não apenas
informativos. Somente numa concepção de um curso de caráter informativo se pode pensar na
possibilidade de ensinar tudo, por exemplo, a respeito da morfologia e da sintaxe de uma
língua. Num curso baseado numa concepção formativa, é necessário treinar a sensibilidade do
aluno para o fato linguístico e literário. Assim, o aluno precisa aprender a observar o fato
linguístico e literário:
* a detectar um problema a ser analisado, descrito ou explicado;
*a formular hipóteses descritivas ou explicativas;
*a dialogar com a fortuna crítica; a procurar os meios para resolver o problema enunciado;
*a fundamentar um juízo crítico independente.
Em síntese, o que se quer é uma atitude investigativa e crítica diante da língua e da
literatura. Para isso, o estudante necessita ser introduzido em teorias linguísticas e literárias e
ser levado a um trabalho de análise, descrição ou explicação dos fatos, bem como de
interpretação das obras literárias.
A FL-RJ considera que as políticas institucionais devem nortear as ações nos
diferentes segmentos acadêmicos, estando em conformidade com a missão da instituição.
Dessa forma, destacam-se como políticas adotadas pela faculdade:
•

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
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•

Formar recursos humanos nas áreas de conhecimento em que atuar, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, promovendo ações para sua formação continuada;

•

Incentivar

o

trabalho

de

pesquisa

e

investigação

científica,

visando

ao

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura e o
entendimento do homem e do meio em que vive;
•

Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;

•

Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar
a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;

•

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado, e simultaneamente,
prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade; e Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e das práticas investigativas
geradas na instituição.

•

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo; Formar recursos humanos nas áreas de conhecimento em que
atuar, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, promovendo ações para sua formação
continuada; Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura e o
entendimento do homem e do meio em que vive;

•

Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;

•

Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar
a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
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geração; Estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado, e
simultaneamente, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta
uma relação de reciprocidade; e
•

Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios da criação cultural e das práticas investigativas geradas na
instituição.

Do ponto de vista da integração, entende-se que ao traçar uma diretriz estratégica com
o intuito de promover a capacitação da população gonçalense, busca-se a elevação do perfil
educacional e o nível de qualificação. Esta prática integra-se ao objetivo dos setores da
educação, trabalho, ciência e tecnologia que promovem e asseguram a inserção do Estado do
Rio de Janeiro e do país na sociedade do conhecimento.
Tendo em vista, as características da região de São Gonçalo e suas possibilidades de
crescimento econômico, a Faculdade Paraíso, vem manter o curso de Pedagogia, com vistas à
colaboração na formação de profissionais qualificados e integrados à realidade nacional;
oferecendo um ensino que conduza à cidadania e ao comprometimento com os desafios da
sociedade contemporânea.
Um esforço será articulado para intensificar e compatibilizar a qualidade, o
crescimento e a inovação, abordando uma visão sistêmica, considerando a interdependência
das partes e o entendimento de que o Projeto Pedagógico é parte de um sistema mais
abrangente.

2. Políticas institucionais no âmbito do curso
2.1. Política de Ensino
A política de ensino da licenciatura do Curso de graduação em Letras da Faculdade
Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ é norteada pelos princípios pedagógicos do PPI da IES,
que preconiza que o ensino de graduação fundamenta-se na integração do ensino com a
iniciação científica e a extensão, objetivando formação de qualidade acadêmica e profissional.
A FL-RJ dentro de seus objetivos de formação incentiva a transformação sóciopolítica da sociedade com o aperfeiçoamento cultural através do conhecimento técnico -
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cientifico o incentivo às reflexões para o desenvolvimento do pensamento crítico entrando,
em consonância com uma formação mais generalista e humanista.
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ adota como referencial pedagógico a
prática da “educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no
Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI.
O Curso de Letras tem a missão de criar, desenvolver, sistematizar e difundir
conhecimentos na área de educação com o objetivo de responder às necessidades do homem e
da sociedade contemporânea. Para tal, busca formar profissionais de educação autônomos e
cooperativos, capazes de pensar, investigar, decidir, planejar, realizar e avaliar as práticas
educativas em várias instâncias e níveis.
O objetivo geral do curso consiste em promover no estudante um processo contínuo de
reflexão sobre o papel da linguagem na constituição do homem e da sociedade. Tal reflexão
envolve a conscientização de que o professor de língua materna tem um papel transformador,
pois deve promover o desenvolvimento das habilidades referentes à compreensão competente
e transformadora, no aluno, da norma culta, propiciando o acesso profícuo e relevante à
modalidade escrita da língua e aos diferentes estratos sociais a partir dos diferentes meios e
instrumentos linguísticos e literários. Deste modo, o futuro profissional de Letras poderá
oferecer aos seus alunos condições indispensáveis ao exercício pleno da cidadania.
Quanto aos objetivos específicos do curso, a intenção é de: oferecer formação integral
do profissional de Letras para ampliar a sua visão crítica quanto ao papel do professor na
atualidade considerando a estrutura educacional brasileira; possibilitar a construção
permanente de saberes fundamentais à atuação do Pedagogo, articulando ensino, pesquisa e
extensão; estabelecer diálogo entre a Instituição, Educação e Trabalho, de forma que tal
integração possibilite uma avaliação/ transformação permanente do curso e da realidade
emergente; contribuir para a formação do professor, entendido como intelectual reflexivo, que
articule teorias e práticas do campo educativo, atuando com protagonista visando a formação
de profissionais críticos, reflexivos e participativos com a melhoria da realidade educacional
brasileira.
Para tal, buscará desenvolver um currículo que possibilite aos alunos e professores:
compreender o contexto econômico, político, social e educacional da sociedade brasileira,
tendo em vista uma atuação do profissional crítico e participativo e compreender a educação
como fenômeno social e cultural em seu dinamismo e diversidade.
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2.2. Ensino Híbrido
O ensino híbrido, ou blended learning, atualmente muito falado nesse momento de
pandemia, e considerado como tendência da Educação nesse século 21, já que promove a
integração entre o ensino presencial e o ensino online – ou seja, associando a Educação à
tecnologia, que já permeia a vida de muitos estudantes. Vale ressaltar que não basta apenas
disponibilizar computadores na IES sem orientação, é preciso qualificar os docentes no
sentido de entenderem que o ensino hibrido é uma metodologia já que impacta no processo de
ensino do docente e no processo de aprendizagem do discente.

Figura 05: Modelo de ensino híbrido.
Fonte: https://www.professorideal.com acessado em dezembro 2020.

Os discentes do ensino superior oferecem diversidades em várias categorias: muitos
vem de classes sociais menos favorecidas; frequentam salas de aulas com alunos de faixas
etárias heterogêneas; muitos têm interesses e objetivos diferentes pela busca do ensino
superior e o acesso ao mundo tecnológico ocorre em diferentes níveis de conhecimentos.
Nesse contexto, deve haver um olhar especial para o quadro docente e discente, pois
para alicerçar estes dois segmentos bem diferentes, é preciso construir um modelo de ensino
democrático e acessível, sendo esse o desafio da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro –
FL/RJ.
A educação híbrida não é considerada uma nova ferramenta para o ensino, na
verdade o entendimento e que espaços e tempo se misturam em interesses diversos, por isso
que o conhecimento deve levar em consideração cenários, pessoas e contextos, no sentido de
soma, não de rupturas.
Assim, podemos compreender a educação híbrida como uma realidade perante o
mundo atual, onde se deve fazer uma abordagem pedagógica, elaborar um programa funcional
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que associe atividades presenciais e atividades realizadas por meio da tecnologia. Salienta
Valente (2015), “a estratégia consiste em colocar o foco do processo de aprendizagem no
aluno e não mais na transmissão de informação que o professor tradicionalmente realiza”

Figura 06: Princípios de ensino híbrido.
Adaptado de CIPEAD, 2020

Neste sentido, o ensino híbrido ancora no ensino superior, pois consegue proporcionar
formas de ampliar o universo de aprendizagem dos alunos, acolhendo as diferenças e
conseguindo obter melhores resultados. Segundo dados do Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior (2020), 99,1% das instituições
privadas migraram para o ensino remoto - nas públicas, o porcentual é de 41,8%.
Baseado na construção coletiva do conhecimento, a Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro, oferece a aplicação de metodologias e práticas pedagógicas ferramentas que
enriquecem o processo ensino-aprendizado, bem como utiliza ferramentas que contribuem
para o acompanhamento do desempenho dos alunos. A inovação tecnológica e metodológica
também é fundamental em seu modelo, utilizando a Plataforma BlackBoard, onde são
fornecidos soluções de aprendizagem, através de fluxos de trabalho intuitivos e integrações
simplificadas, além da inclusividade e acessibilidade. A plataforma conta ainda com um dos
maiores acervos digitais. A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro também utiliza ferramentas
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da Microsoft, convênio firmado para oferecer maior diversidade de ferramentas (Microsfot
Teams, Microsfot Forms e outras).
A Instituição tem buscado novas linguagens e novos meios para se comunicar com os
alunos que hoje são “navegadores”, circulam por uma ampla gama de informações, fazem uso
de diversos meios de comunicação e interagem por meio das redes sociais. Sendo assim, a
oferta de educação híbrida da Instituição atinge os objetivos propostos para os cursos
presenciais ultrapassando-os, por ampliar em escala a sua capacidade de ensino e
aprendizagem com uma proposta pedagógica inovadora, ao fazer uso de fóruns de discussão e
de outras ferramentas de comunicação hoje existentes e tão bem recebidas pelos alunos.
O ensino híbrido possui componentes instrucionais (conteúdo digital e aprendizagem
adaptativa, por exemplo), componentes que favorecem a construção do conhecimento
(metodologias ativas e simuladores, por exemplo), componentes mais padronizados e
componentes mais personalizados, centrados no estudante. A composição de cada um destes
componentes determina a eficácia do modelo, considerando aprendizagem e satisfação dos
discentes.
A IES já tem tecnologia de ponta, metodologias altamente eficientes e conteúdo digital
de alta qualidade o que confere à nossa IES background para a ofertas de um processo de
aprendizagem realizado por meio de um ensino colaborativo e significativo mediado por
professores-tutores e por meio das TICs.
Dentro de sua política de inclusão e atendendo ao que recomenda a referida lei, a
Faculdade Lusófona do Rio de janeiro – FL-RJ incluiu na matriz curricular do Curso de
Licenciatura em Letras a disciplina Libras com carga horária de 30 horas voltadas para a
formação do profissional da área da Pedagogia de uma forma ampla e especificamente para a
linha da educação, foco principal do curso proposto, além disso, oferecer cursos de extensão
de Libras 120h (básico).
A Lei 10.436, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais em seu art. 4º diz que “o
sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito
Federal, devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de
Fonoaudióloga e de Magistério, em seus níveis: médio e superior, a disciplina Libras”.
O modelo de currículo que definimos para o curso pressupõe uma participação ativa
do aluno com a comunidade, numa relação teórica-prática (empírico) na construção de seu
trabalho de conclusão de curso, que consiste em um trabalho de pesquisa que abrange
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diferentes campos de estudo da educação, elaborado de acordo com as normas da ABNT, no
qual o acadêmico do curso dará enfoque ao aprofundamento de um tema escolhido no
decorrer da formação acadêmica onde se articulam diferentes conteúdos, esperando-se uma
participação ativa que reforça sua condição de sujeito de sua própria aprendizagem, na
modalidade teórico-empírico.
A pesquisa estimula uma transformação efetiva no que se refere à construção
individual e social, para isso, os projetos de pesquisa vislumbram as problemáticas
educacionais e sociais da comunidade, contextualizando com a realidade social.
O currículo do Curso de Letras abrange uma sequência de disciplinas e atividades
ordenadas semestralmente em uma seriação considerada adequada para o encadeamento
lógico de conteúdos e atividades. O currículo do curso inclui as disciplinas que representam o
desdobramento dos conteúdos inseridos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Licenciatura em Letras, e outras julgadas necessárias à boa formação do alunado.
Dentro desta política, o NDE do curso de Licenciatura em Letras da Faculdade
Lusófona do Rio de Janeiro, realiza a atualização semestral de seu PPC procurando adequarse para a solução de conflitos sociais. O processo de avaliação também é um tema importante
nas discussões do grupo na medida em que favorece o acompanhamento da aprendizagem dos
alunos, consequentemente, permitindo a reflexão sobre o trabalho docente e a formação
oferecida o que implica uma ação que necessariamente deve ser planejada, considerando as
reais possibilidades de aprendizagem dos alunos e buscando problematizar a prática
profissional, a realidade social a fim de proporcionar o avanço das reflexões.
O corpo docente da Licenciatura em Letras da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro
está envolvido com o curso, sendo que vários dos docentes contribuem na elaboração deste
projeto. Todo final e início de semestre há reuniões pedagógicas envolvendo o corpo docente
do curso, onde os professores pensam e repensam a sua contribuição nesta graduação.
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro tem como parte de seus valores, a formação
de cidadãos éticos, críticos, atuantes em seus entornos: social, cultural e político, de forma
autônoma e responsável.
Nesse contexto, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro estabelece como sua política
de ensino para os cursos de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia:
I. Atualizar, dinamizar e flexibilizar as estruturas curriculares dos cursos;
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II. Criar estratégias de aprendizagem, acionando novos conhecimentos significativos
aos futuros profissionais;
III. Capacitar os docentes para o papel mais ativo de facilitadores e orientadores da
aprendizagem, transformando-os em educadores;
IV. Incentivar os docentes na busca da qualificação profissional através da formação
continuada;
V. Oferecer aos professores cursos de inovações didáticas, implementando novas
formas de ensinar e educar;
VI. Incentivar os docentes no desenvolvimento de projetos interdisciplinares,
superando a fragmentação da informação, oportunizando um ensino integrado e a
proximidade da teoria e prática;
VII. Impulsionar o incentivo aos projetos de extensão;
VIII. Desenvolver programas de pós-graduação lato sensu, relacionando-os com os
cursos de graduação ofertados;
IX. Adaptar os projetos pedagógicos às legislações vigentes e ao mercado de trabalho;
X. Incorporar as novas tecnologias à educação, como recurso no desenvolvimento das
aprendizagens;
XI. Criar novas formas de relação interinstitucional seja através de redes virtuais e/ou
ensino a distância;
XII. Estabelecer parcerias nacionais e internacionais para a formação crítico-social,
através de intercâmbios de professores e alunos;
XIII. Ampliar a base de conhecimento da sociedade, principalmente de São Gonçalo e
entorno, para que seja transformadora da realidade, ao mesmo tempo em que preserva a
cultura e os valores sociais pré-existentes;
XIV. Implementar programas de monitorias e nivelamentos, de forma a dar apoio
pedagógico aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem nas disciplinas;
XV. Promover reuniões de colegiados para analisar, avaliar, informar e ajustar os
procedimentos pedagógicos de acordo com as necessidades educacionais, psicológicas e
culturais dos alunos;
XVI. Reformular critérios avaliativos, oportunizando avaliação diagnóstica e
formativa;
XVII. Orientar as Atividades Complementares através de critérios específicos.
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Os princípios básicos desta política para os cursos de bacharelado e licenciatura são:
I. Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a
superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do
conhecimento;
II. Estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno;
III. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências
adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência
profissional;
IV. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual
e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão;
V. Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar a
docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas.
Entretanto, para que o curso de Pedagogia não corra o risco de ficar ultrapassado e não
atenda as normas legais e de mercado, bem como antenado com o mundo e articulado com o
PDI da FL-RJ, existe uma estrutura de gestão acadêmica e institucional que funciona
harmonicamente.
Por fim, a FL-RJ assume, juntamente com o curso de Pedagogia, a finalidade de
contribuir para formação do cidadão e profissional competente, reflexivo e ético, capaz de
promover transformações na sua prática cotidiana e, desta forma, alcançar as políticas
institucionais estabelecidas no PDI.
2.3. Políticas de Pós-graduação
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro reconhecendo o importante papel social que
a educação continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade e
sendo este um componente importante na formação profissional, propõe uma política de pósgraduação que resulte em um ensino adequado e de acordo com as normas estipuladas pela
legislação vigente e órgãos federais responsáveis.
As atividades de pós-graduação desenvolvem-se como outro eixo dentro do qual a
Faculdade Paraíso afirma-se em qualidade do ensino e compromisso científico, observados os
seguintes balizamentos:
a) consolidação da pós-graduação lato sensu como instrumento de formação pós
universitária e de qualificação de recursos humanos para a formação de quadros
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especializados, seja para a docência, seja para a gestão de empreendimentos econômicos,
científicos e culturais;
b) implantação progressiva da pós-graduação stricto sensu, principalmente alicerçada
em convênios com instituições internacionais, como instrumento de viabilização de atividades
de pesquisa fundamental e aplicada, na medida em que essas atividades se tornarem possíveis
(dado o desenvolvimento dos recursos disponíveis), e exequíveis (enquanto demanda concreta
decorrente das relações interinstitucionais estabelecidas entre a Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro e o seu meio circundante);
c) articulação entre a expansão das atividades de ensino e pesquisa pós-graduadas e a
implantação de programas de iniciação científica e de monitoria para os alunos dos cursos de
graduação;
d) criação e manutenção de núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas, com
infraestrutura própria e recursos adequados para sustentação de projetos de pesquisas.
É projeto da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro a expansão da oferta de
oportunidades de formação de pós-graduação, especialmente nos níveis de aperfeiçoamento e
de especialização a partir da criação e consolidação de novos grupos e núcleos de estudos, de
ensino e de pesquisa intermultidisciplinar, com orientação para a formação de quadro de
docentes de ensino superior.
As atividades de pós-graduação devem ser tratadas de forma essencialmente
pragmática e caracterizadora de uma identidade própria para a Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro. Assim, tanto as atividades de ensino quanto às de estudos e pesquisas devem estar
diretamente associadas a um público definido e aos seus objetivos imediatos de formação,
adaptação, atualização e aperfeiçoamento, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de
vista de incorporação, no seu trabalho, de novas tecnologias.
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro, reconhecendo o importante papel social que
a educação continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade,
possui uma política de pós-graduação que resulta em um ensino pós-graduado de alto padrão
e de acordo com as normas estipuladas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior – CAPES e do Conselho Nacional de Educação e sua Câmara de Ensino
Superior.
Esta política de pós-graduação é consubstanciada em ações que possibilitem alcançar
metas de qualidade na iniciação científica, na capacitação de corpo docente e na qualificação
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dos cursos, em áreas definidas como estratégicas para o desenvolvimento regional e nacional,
prioritários para a própria instituição, na área dos cursos que oferece.
Focada nessas premissas norteadoras, são princípios básicos da política de ensino de
pós-graduação da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro:
I. Participar e contribuir com o desenvolvimento regional e nacional na formação de
recursos humanos qualificados;
II. Promover o ensino de pós-graduação em padrões internacionais de qualidade e de
acordo com as normas estipuladas pela CAPES/MEC/CNE;
III. Consolidar a pós-graduação integrando-a a graduação;
IV. Incentivar a pesquisa acadêmica, com vistas à formação de uma massa crítica e
capacitada profissionalmente;
V. Desenvolver pesquisas em áreas consideradas prioritárias pela Instituição, em
consonância com os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e dos cursos de pósgraduação;
Vl. Formar grupos permanentes de excelência em pesquisa científica e tecnológica.
A política de pós-graduação é implementada por órgão normativo, de planejamento e
executivo da Faculdade Paraíso.
O regulamento completo da Pós-graduação se encontra descrito no Anexo I deste PPC.
O curso de Letras possui projetos de Pós-graduação em Educação Infantil,
Alfabetização e Contação de Histórias para o segundo semestre de 2020.2 aprovados pelo
NDE.
2.5. Políticas de iniciação científica
A iniciação científica é um processo educativo fundamental para a criação e a cultura
de investigação no curso de Letras da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro, contribuindo
para a melhoria da qualidade do ensino e da extensão. Com base no exposto, a iniciação
científica busca promover ações para o envolvimento e articulação entre docentes e discentes,
entendendo que Letras é um campo de saber também inserido na área das ciências sociais e
aplicadas.
A Iniciação Científica é um programa que visa atender alunos do curso de graduação,
colocando-os em contato com grupos/linhas de pesquisa, no curso de Letras este ocorre
também através do Laboratório de Línguas. Busca, também, proporcionar ao aluno, orientado
por professores especialmente designados, a aprendizagem de técnicas e métodos científicos,
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bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade,
decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa.
Visando implementar uma política de iniciação científica a FL-RJ define como
princípios básicos:
I. Reafirmar a pesquisa como processo acadêmico definido e efetivado em função das
exigências da realidade na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio
com a sociedade, o que implica relações multidisciplinares, interdisciplinares ou
transdisciplinares e interprofissionais;
II. Priorizar os projetos voltados a questões relacionadas ao contexto regional,
principalmente de São Gonçalo e entorno, e às demandas da sociedade;
III. Valorizar os projetos de pesquisa interinstitucionais sob a forma de consórcios,
redes ou parcerias e as atividades voltadas para o intercâmbio nacional e internacional;
IV. Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de
conhecimentos, apoiando a produção acadêmica;
V. Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as
produções intelectuais de professores e alunos, mediante trabalhos, compêndios, anais,
monografias e livros;
VI. Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e debates
de temas ou de áreas específicas, bem como a participação em iniciativas semelhantes.
De acordo com o art. 32 do seu Regimento Geral, a Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro incentiva a pesquisa por todos os meios ao seu alcance, principalmente através: da
concessão de auxílio para a execução de projetos científicos; bolsas especiais; formação de
pessoal pós-graduado; promoção de congressos e seminários; intercambio com outras
instituições; divulgação dos resultados das pesquisas e outros meios ao seu alcance.
O financiamento das atividades de pesquisa inclui recursos próprios da Instituição ou
de terceiros, captados junto a organizações da região públicas e privadas.
A política de pesquisa da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro objetiva consolidar a
cultura de pesquisa na instituição. O principal e inovador mecanismo de operacionalização
instituído pela Instituição para o incentivo e apoio à formação de Trabalho de Conclusão de
Curso que estimula o processo de iniciação científica colaborativo entre docentes e discentes,
através da valorização da interdisciplinaridade, do incentivo à criação e apresentação de
trabalhos científicos em congressos e eventos relevantes, à publicação em revistas científicas
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indexadas, à integração do trinômio ensino – pesquisa – extensão e a avaliação das pesquisas
através de indicadores de qualidade e relevância científica e social.
Através das Coordenadorias de Cursos a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro busca,
por meio de Trabalho de Conclusão de Curso, soluções inovadoras para os problemas
enfrentados pela sociedade, principalmente de São Gonçalo e entorno, através de ações de
busca, descoberta, experimentação científica.
O curso de Letras da FL-RJ participará do Seminário de Iniciação Científica,
promovido pela IES, como um programa institucional anual, com a apresentação de trabalhos
pelos alunos de todos os cursos de graduação da Instituição. Serão desenvolvidas pesquisas
relacionadas à área das ciências sociais e aplicadas com a supervisão de um Professor
Orientador Pedagógico, responsável pela orientação e elaboração da pesquisa, visando sempre
o incentivo a publicações referentes aos artigos produzidos.
2.6. Políticas de Extensão
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro desenvolve atividades de extensão visando
promover a sua articulação com a sociedade, principalmente de São Gonçalo e entorno,
transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e
pesquisa; e captando as demandas sociais para orientar a produção e o desenvolvimento de
novos conhecimentos, melhorando assim, a qualidade de vida e de atuação da comunidade.
A extensão é entendida como um processo educativo, cultural e científico, que articula
o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza uma relação transformadora entre a
instituição de ensino e a sociedade. As atividades de extensão se caracterizam pela
viabilização prática e compartilhamento com a comunidade do conhecimento sistematizado
pelo saber humano e daquele produzido na Faculdade Paraíso.
Assim, a FL_RJ, como instituição de ensino superior comprometida com o
desenvolvimento da região, a partir de ações educativas, tem como princípios desenvolver a
extensão acadêmica, comunitária, ambiental, artística e cultural e desportivas da seguinte
forma:
I. Extensão Acadêmica: organizada por projetos de estudos e disseminação de
conhecimento, vinculado aos cursos que ministra, visando o estímulo à produção acadêmica.
II. Extensão Comunitária: organizada por meio de projetos de atuação comunitária,
visando compreender e se aproximar da realidade em que está inserida para melhor
desempenhar seu papel educativo.
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III. Extensão Ambiental, Artística, Cultural e Desportivas: promoção de atividades
com vistas à defesa do meio ambiente, produção artística, culturais e de projetos que visam à
preservação e exploração de acervos e do patrimônio cultural material e imaterial.
Para a consecução de tais atividades, promovendo a articulação entre o ensino, a
iniciação científica e a extensão, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro em conjunto com
sua mantenedora, também, realiza palestras e workshops destinados ao seu público interno e
extensivo à sociedade, principalmente de São Gonçalo e entorno, cria e disponibiliza cursos
presenciais ou à distância, de acordo com a demanda do seu entorno, estimula a publicação
pelos docentes e discentes de artigos, dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso, em
revistas da mantenedora ou em periódicos.
O financiamento das atividades de extensão inclui recursos próprios da Instituição ou
de terceiros, captados junto a organizações da região públicas e privadas.
As extensões no curso de Licenciatura em Letras da FL-RJ, abrangem:
a)

Mostra Literária - organizado pelos acadêmicos do 1º. Período ao 8º. Período

do curso de Letras da FL-RJ. Cuja proposta consiste na promoção de um espaço literário in
lócus aberto ao público em geral, inclusive com doação de livros, exposição, convidados
externos da região como escritores e aspirantes ao mundo literário. O projeto funciona como
fomento a participação na leitura.
b)

Projeto Nome Próprio, que consiste numa proposta pedagógica de

alfabetização de adultos, realizado pelos alunos do curso como extensão das práticas das
atividades docentes em Didática Geral (disciplina oferecida em sala de aula), cujos alunos são
colocados como docentes de jovens e adultos analfabetos ou semianalfabetos,ou ainda os
analfabetos funcionais através da aplicação de metodologias de ensino sob supervisão dos
docentes das referidas disciplinas, com a participação da comunidade à Instituição.
c)

Não Jogue lixo, jogue sementes, afinal você colhe o que planta! é um

projeto de conscientização e informação para os moradores e freqüentadores do bairro Paraíso
e Gradim localizado no entorno da FL-RJ, criado e realizado pelos alunos do curso que
consiste na Educação Social Ambiental.
d)

Curso de Extensão AEE-Atendimento Educacional Especializado é uma

formação oferecida aos Acadêmicos e outros para atender a RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE
OUTUBRO DE 2009 (*) Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Esse trabalho visa
fortalecer as ações em prol da inclusão social realizado em parceria com a APAE-SG.
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e)

Curso de Extensão em Libras é uma formação oferecida on-line gratuitamente

e também como extensão de nível básico 120h que consiste em inserção da língua de sinais de
nível básico.
f)

Projeto Bora para Guiné trata-se de uma ação integradora entre os alunos da

faculdade do Brasil com os alunos de Guiné Bissau, através de cartas eletrônicas entre os
alunos, a respeito do universo acadêmico e suas aspirações, que proporciona conhecimento e
troca de informações entre os discentes brasileiros e guineenses.

A política de extensão é implementada por órgão normativo, de planejamento e
executivo da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro, conforme regulamento disciplinado no
Anexo I deste PPC.

2.7. Políticas de Educação a Distância (EAD)
A educação a distância (EAD) vem passando por profundas mudanças, estando o seu
significado contextualizado na construção dos saberes e conhecimentos, assumindo um papel
de destaque na sociedade digital, onde a comunicação e a informação são essenciais e sem
fronteiras.
A EAD promove uma política de inclusão social que proporciona a grupos
historicamente excluídos as condições de acesso ao ensino superior, criando uma perspectiva
de direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos, onde a democratização do direito ao
saber é consolidada.
Esta modalidade de ensino também propicia que os muros das instituições escolares
sejam extrapolados e que o ensino e a aprendizagem, mediados por recursos didáticos
sistematicamente organizados em ambientes virtuais de aprendizagem, promovam a
construção e a reconstrução do conhecimento em qualquer tempo e lugar.
Considerando a nossa extensão territorial, a EAD promove o encurtamento das
distâncias e se destaca no panorama atual da educação que busca a expansão do ensino
superior para todo o Brasil e, especificamente para a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro, e
para toda a África.
Como instituição que cresce e se desenvolve na medida em que a sociedade da
Informação se modifica e se reinventa, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro amplia a sua
atuação através do Programa de Educação a Distância, criado e regido pelo Conselho Superior
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de Ensino Pesquisa e Extensão desta instituição e por uma Instituição parceira especializada
em Educação à Distância.
Dessa forma a sua política de EAD consiste na utilização efetiva das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC’s) em toda a organização didático-pedagógica e curricular,
seja para oferta de disciplinas em EAD dentro do limite de até 40% da carga horária
permitido para o Ensino Superior ou para os cursos totalmente a distância.
A utilização das TIC’s se concretiza por meio de um ambiente virtual de
aprendizagem que tem como benefício principal facilitar o acesso ao conhecimento e
possibilitar a interação entre professor e aluno e entre os próprios alunos por meio de canais
como fóruns, bate-papo em tempo real (chat), videoconferências, entre outros.
A interação possibilitada pelo ambiente virtual de aprendizagem será complementada
através do apoio presencial em pólos devidamente estruturados, destinados a um atendimento
personalizado ao aluno, orientando-o na apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) e nas avaliações, essa última em cumprimento às determinações legais do Ministério
de Educação.
Para o desenvolvimento dos projetos educacionais em EAD, a Faculdade Lusófona do
Rio de Janeiro conta com uma instituição parceira que tem uma equipe multidisciplinar
composta por profissionais da área de educação, com especialização em EAD, docentes
especializados em diversas áreas do conhecimento, profissionais das áreas de tecnologia da
informação e comunicação.
Para suporte e apoio a estes profissionais serão desenvolvidas ações de
acompanhamento e orientação técnica e didático-pedagógica que colaborem na capacitação e
desenvolvimento no que se refere ao Programa de EAD, e na utilização das tecnologias de
informação e comunicação nas disciplinas presenciais como apoio pedagógico.
Dessa forma, nas disciplinas do curso de Letras da Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro, na modalidade a distância, utiliza como estratégias aulas interativas em ambiente
virtual de aprendizagem, atividades de autodesenvolvimento, atividades colaborativas,
verificação de aprendizagem, comunicação via meios virtuais de relacionamentos que
promovam a efetiva participação dos alunos com seus grupos e seus tutores. Além disto, há
atividades de autoestudo supervisionadas pelo tutor presencial.
A ampliação do Programa de EAD, no que se refere a abertura de novos cursos de
Pós-Graduação e Extensão e de novos pólos de apoio presencial, prevê investimentos em
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infraestrutura, em tecnologias voltadas para a educação e em capital intelectual com a
contratação de um corpo docente especializado e pessoal técnico-administrativo capacitado.
3. Objetivos do Curso
A formação humana e a consciência social do cidadão são fundamentais para que o
Curso atinja sua finalidade. E para que isso seja realizado, nosso licenciado deverá
desenvolver características próprias.
O curso visa o desenvolvimento das atividades de ensino, de extensão, e de pesquisa,
para formar um futuro profissional com o perfil proposto, atento ao que preconizam as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), em sintonia com as características estruturais e
acadêmicas que se alinham, em perfeita sintonia, aos objetivos educacionais estabelecidos
pela FL-RJ, instituição de ensino superior pluridisciplinar, confessional, destinada a formar
discentes com valores humanos elevados, capazes de perceber e interpretar os paradigmas
atuais; vislumbrar novas possibilidades e propor a criação de caminhos alternativos, face às
demandas da contemporaneidade.
O Curso de Letras em seu integral engajamento ao Plano de Desenvolvimento
Institucional da FL-RJ vem se empenhando de modo a manter o reconhecimento padrão de
qualidade. Vislumbra‐se aqui o objetivo de aumentar o seu índice de qualidade no quesito de
Conceito Preliminar de Curso (CPC), cujo indicador tem como órgão gestor o
INEP/Ministério da Educação, perseguindo o grau máximo dessa avaliação.
Para tanto, implantou o processo contínuo de acompanhamento e autoavaliação do
Curso e das atividades docentes, com a participação do corpo discente nesse processo.
O atual Regimento Geral ampliou o diálogo e os propósitos do protagonismo
estudantil no âmbito da instituição, garantido participação discente nos Conselhos da IES e a
reestruturação do Acadêmico. Movido por essa diretriz, o Curso de Letras, com o apoio do
Núcleo de Pós-Graduação e Extensão, incentiva, e incentivará mais e continuamente, a
aquisição e a produção de conhecimentos gerados pelo próprio estudante de Pedagogia.
Sob orientação do corpo docente, estimula‐se sempre a prática e a realização de
projetos de iniciação à pesquisa, a difusão dos grupos de estudos e a firme sedimentação dos
grupos temáticos.
Dessa forma, muitos são os objetivos a alcançar, mas, em resumo, pode ser dito que o
objetivo primordial do curso de Letras da FL-RJ é que os seus licenciados estejam prontos
para atuar em um Estado Democrático de Direito, de maneira socialmente útil, inspirados nos
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valores eternos do ideal de justiça, e que possam contribuir, como profissionais éticos e
qualificados, para o permanente aperfeiçoamento e harmonia da convivência humana, sob os
pilares de uma sociedade livre, justa e solidária.
Além disso, o Curso de Letras também objetiva prestar sua solidária e firme
cooperação às políticas institucionais de extensão, de responsabilidade social, de
responsabilidade ambiental, de cultura e de filantropia da IES. Podemos citar como exemplo,
as ações desenvolvidas pelos grupos de pesquisa e extensão, promovendo estudos sobre
Acessibilidade, aprofundamento dos temas educacionais pertinentes a pessoa com deficiência,
além de campanhas em educação social para ajudar discentes e instituições que carecem de
algum tipo de apoio.
Em seus objetivos gerais e específicos, além das estruturas organizacional e acadêmica
disponibilizadas pela Faculdade Paraíso, seu corpo diretivo e a congregação de docentes,
coesamente irmanados pelo espírito cívico e confessional de suas ações, executam fielmente a
aplicação de matriz curricular composta de disciplinas teóricas e práticas que dão
sustentabilidade ao projeto educacional global, moderno, qualificado e que atende as
expectativas da comunidade estudantil e de seus familiares.

4. Perfil Profissional do Egresso
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro manterá um Programa de Acompanhamento
dos Egressos, com o objetivo de ter uma linha permanente de estudos e análises sobre os
egressos, a partir das informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação
da formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho.
O Programa de Acompanhamento dos Egressos contará com uma base de dados, com
informações atualizadas dos egressos; mecanismos para a promoção de um relacionamento
contínuo entre a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro e seus egressos; e mecanismos para
avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho.
No tocante à avaliação da adequação da formação do profissional para o mercado de
trabalho, o Programa de Acompanhamento dos Egressos contará com mecanismos para
conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, para
saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a ocupação e a formação
profissional recebida. Serão aplicados questionários para obter avaliações sobre o curso
realizado (pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades
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encontradas na profissão, interesse em realizar outros cursos de graduação e pós-graduação.
Além disso, é coletada a opinião dos empregadores dos egressos, sendo esta utilizada para
revisar o plano e os programas.
O retorno dos egressos e de seus empregadores sobre a formação recebida será
fundamental para o aprimoramento da Instituição. Os dados obtidos serão analisados pelos
Colegiados de Curso, que deverão revisar o plano e programas do curso de forma a obter uma
melhor adequação do Projeto Pedagógico do Curso às expectativas do mercado de trabalho.
Em seguida, os dados e as considerações dos Colegiados de Curso serão
encaminhados à Comissão Própria de Avaliação e o Conselho de Administração Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSAEPE), a quem compete adotar as medidas necessárias para
correção de eventuais distorções identificadas.
No que se refere às atividades de atualização e formação continuada para os egressos,
a Faculdade Paraíso oferecerá cursos de pós-graduação lato sensu, visando à educação
continuada para os egressos de seus cursos de graduação.
Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro
promoverá diversas ações no sentido de promover a atualização e aperfeiçoamento de seus
egressos. Nesse sentido, serão realizados seminários e outros eventos congêneres de interesse
dos egressos. Além disso, serão realizados cursos de curta duração, todos elaborados de
acordo com os interesses profissionais dos egressos.
Nesse sentido, a construção dos objetivos do curso de Letras leva em consideração as
capacidades, competências e habilidades estabelecidas para o futuro profissional. O perfil
profissional desejado do formando do Curso de Letras da Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro comporta uma formação geral, de base humanista, para as carreiras públicas e
privadas, revelando-se condizente com a realidade deste Estado e em harmonia com o
programa de qualidade de ensino que a instituição se compromete a manter com a Educação
Superior.
O profissional em Letras terá domínio do uso das línguas que sejam objeto de seus
estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além de ter
consciência das variedades linguísticas e culturais. Será capaz de refletir teoricamente sobre a
linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e de compreender sua formação profissional
como processo contínuo, autônomo e permanente. A pesquisa e a extensão, além do ensino,
articular-se-ão neste processo. O profissional terá, ainda, capacidade de reflexão crítica sobre
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temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos e literários. Portanto, deve
apresentar um perfil com as seguintes características:
✓ Capacidade de organizar, expressar e comunicar o pensamento em situações formais e
em língua culta;
✓ Capacidade de analisar criticamente as diferentes teorias que fundamentam as
investigações sobre a linguagem;
✓ Domínio de diferentes noções de gramática e (re)conhecimento das variedades
linguísticas existentes e dos vários níveis e registros de linguagem; capacidade de
analisar, descrever e explicar, diacrônica e sincronicamente, a estrutura e o
funcionamento de uma língua, em particular da língua portuguesa e espanhola;
✓ Domínio ativo e crítico de um repertório representativo de literatura em língua
portuguesa e capacidade de identificar relações intertextuais com obras de literatura
universal;
✓ Domínio do conhecimento histórico e teórico necessário para refletir sobre as condições
sob as quais a expressão linguística se torna literatura; domínio de repertório de termos
especializados com os quais se pode discutir e transmitir a fundamentação do
conhecimento da língua e da literatura;

capacidade de desempenhar papel de

multiplicador, visando à formação de leitores críticos, intérpretes e produtores de textos
de diferentes gêneros;
✓ Atitude investigativa que favoreça o processo contínuo de construção do• conhecimento
na área e a utilização de novas tecnologias. Além disso, o graduado em Letras, tanto em
língua materna quanto em língua espanhola, será identificado por múltiplas
competências e habilidades adquiridas durante sua formação acadêmica convencional,
teórica e prática, ou fora dela.
Nesse sentido, visando à formação de profissionais que demandem o domínio da
língua estudada e suas culturas para atuar como professores, pesquisadores, críticos literários,
tradutores, intérpretes e revisores de textos, o curso de Letras contribuirá para o
desenvolvimento das seguintes competências e habilidades:
✓ Domínio do uso da língua portuguesa e da língua espanhola, nas suas manifestações
oral e escrita, em termos de recepção, tradução e produção de textos;
✓ Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno psicológico,
educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico;
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✓ Domínio de textos literários e identificação das relações de intertextualidade entre
obras da literatura em língua portuguesa e da literatura espanhola;
✓ Percepção das relações dos textos literários com outros tipos de discurso e com os
contextos em que se inserem; interpretação de textos de diferentes gêneros e registros
linguísticos e explicitação dos processos ou argumentos utilizados para justificar tal
interpretação;

visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações

linguísticas e literárias, que fundamentam sua formação profissional;
✓ Preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do mercado de trabalho;
✓ Percepção de diferentes contextos interculturais;

utilização dos recursos da

informática;
✓ Domínio dos conteúdos básicos (fonológicos, morfológicos, lexicais, sintáticos,
semânticos e pragmáticos) que são objeto dos processos de ensino e aprendizagem no
ensino fundamental e médio;
✓ Domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos
conhecimentos para os diferentes níveis de ensino.

O resultado do processo de aprendizagem será a formação de profissional que, além da
base específica consolidada, estará apto a atuar, interdisciplinarmente, em áreas afins. Terá,
também, a capacidade de resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e
comunicar-se dentro da multidisciplinaridade dos diversos saberes que compõem a formação
em Letras. O profissional de Letras, ainda, estará compromissado com a ética, com a
responsabilidade social e educacional, e com as consequências de sua atuação no mundo do
trabalho. Finalmente, ampliará o senso crítico necessário para compreender a importância da
busca permanente da educação continuada e do desenvolvimento profissional.
O profissional de Letras exercerá atividades em estabelecimentos de ensino público
ou privado e em empresas; em setores de ensino e de pesquisa, a saber:
✓ Na difusão artística e cultural na área, atuando: na área de docência, tanto particular
quanto pública; na revisão de textos diversos nas línguas portuguesa e espanhola; na
assessoria e consultoria de empresas;
✓ Na organização de sistemas, unidades, projetos e experiências educacionais escolares
e não-escolares, que envolvam o aprimoramento das línguas em questão; na produção
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e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional, registrando
artigos, elaborando livros, dando pareceres, entrevistas e aulas;
✓ Nas áreas emergentes do campo educacional, as quais necessitam da língua culta como
conquista social; no desenvolvimento de conhecimentos sistematizados voltados para
o crescimento da educação em geral e principalmente em Letras, cuja atuação pode
ampliar-se para outras áreas que necessitem de profissional capaz de reconhecer um
texto bem elaborado (pode ser na correção gramatical e textual), sugerir propostas de
construção de orações, parágrafos e textos (pode ser na assessoria e/ou consultoria de
diversos setores, departamentos de empresas privadas e públicas).

5. Estrutura Curricular
Como já demonstrado, a estrutura curricular do curso de Letras da Faculdade
Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ pretende formar licenciados, habilitados em Língua
Portuguesa, Língua Espanhola e respectivas literaturas, com competências teóricas e
metodológicas necessárias ao exercício de suas atividades profissionais e formação cultural
para compreender e intervir criticamente na sociedade.
Os componentes curriculares do curso de Letras contemplam articulação entre teoria
e prática, flexibilização e interdisciplinaridade, estando coerentes com as necessidades e
demandas atuais do mercado de trabalho, visando à formação do profissional do século XXI.
As experiências serão vivenciadas pelos alunos em contexto fora e dentro do ambiente
acadêmico tornando o conhecimento flexível e aberto para adaptação.
Na operacionalização do currículo do curso busca-se desenvolver competências que
são: saber agir e reagir com pertinência; saber combinar os recursos e mobilizá-los em um
contexto; saber transportar; saber aprender e aprender a aprender; saber se engajar,
contribuindo para que os egressos possam selecionar criticar, comparar e elaborar novos
conceitos, contribuindo para renovação e criação de conhecimentos significativos e relevantes
para sua atuação profissional, engajamento social e cidadão.
A coerência dos conteúdos curriculares com o perfil delineado para o egresso está
calcada em competências, habilidades e atitudes relacionadas à compreensão da dinâmica do
curso em questão.
Outro aspecto importante é o incentivo que a Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro
oferece aos professores para desenvolverem-se além das competências técnicas específicas,
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ampliando sua conscientização em relação ao processo de inclusão social das pessoas
portadoras de necessidades especiais, inclusive na reflexão sobre o uso da Língua Brasileira
de Sinais, utilizadas pelos surdos, inseridos em sala de aula comum. Destaca-se também que o
currículo do curso está em consonância com o Decreto nº 5.626/2005, incluindo a disciplina
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como componente curricular obrigatório com 30h.
O atendimento à Resolução CNE/CP nº 1/2004, que estabelece os estudos sobre
educação das relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e indígena são contemplados
diretamente nas disciplinas Introdução às Ciências Sociais e História e Cultura dos Povos
Africanos e Indígenas Brasileiros. Entretanto, essa temática abrange um caráter transversal,
estando implícito nas discussões e reflexões, por meio das atividades complementares,
projetos integradores, de iniciação científica, de extensão, seminários, palestras, entre outras.
Da mesma forma, o currículo do curso atende as exigências do Decreto nº 4.281/2002
que regulamenta a Lei nº 9.795/1999, que instituiu a Política Nacional de Educação
Ambiental. A organização curricular contempla especificamente na disciplina de Educação
Ambiental com 30h.
Outrossim, estes temas relacionados à Educação Ambiental e Sustentabilidade também
são trabalhados de forma transversal, possibilitando aos alunos a integração interdisciplinar,
via eventos com foco na respectiva temática, promovendo um diálogo entre a comunidade
local e os representantes dos setores público e privados, sobre a questão ambiental global,
nacional e regional.
Vale ressaltar que os critérios norteadores para definição do perfil do egresso tomaram
como base a necessidade de formação voltada para a visão humanística, científica e social, de
maneira que integram os conhecimentos, competências, habilidades, atitudes e valores na
formação do futuro profissional.
O currículo atende ainda a Resolução CNE/CP nº 1/2012 que estabelece diretrizes
nacionais para a temática Direitos Humanos, contemplando também como discussão na
disciplina Psicologia da do Desenvolvimento e da Aprendizagem e interdisciplinar em
eventos, discussões e abordagens diversas realizadas no decorrer do curso.

PLANILHA CURRICULAR HIBRIDA 2021
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1º Semestre

Componente Curricular

Pres

EAD

Ext

Raciocínio Logico

60

0

0

Adaptação Pedagógica

0

40

10

10

60

Fundamentos do Direito

0

50

0

10

60

Português Instrumental

60

0

0

0

60

Introdução as Ciências Sociais

0

40

0

20

60

Introdução à Pedagogia

0

50

0

10

60

Atividades Complementares(AC)

0

0

0

20

20

120

180

10

70

380

AC

Total

Carga Horária Semestral

2º Semestre

Componente Curricular

AC

Total
60

Carga Horária
Pres

EAD

Ext

Fonética e Fonologia

60

0

0

60

Educação Ambiental

0

30

30

60

Didática Geral

60

0

0

60

História Geral e da Educ. Brasileira

0

50

0

10

60

Organização da Educação Brasileira

0

60

0

0

60

Língua Espanhola I
Produção Textual I
Seminário Integrador I
Atividades Complementares(AC)

60

0

0

0

60

0

60

0

0

60

Carga Horária Semestral

180

Componente Curricular

3º Semestre

Carga Horária

41
200

71

41
62

62

72

523

Carga Horária
Pres

EAD

Ext

AC

Total

Teoria da Literatura e Crítica Textual

0

40

0

20

60

História e Cultura dos Povos Afro e Indígenas

60

0

0

0

60

História da Língua e Latim
Linguística
Psicologia do Desenv e da Aprendizagem
Língua Espanhola II
Produção Textual II
Seminário Integrador I
Atividades Complementares(AC)

0

60

0

0

60

60

0

0

0

60

0

30

20

10

60

60

0

0

0

60

0

50

0

10

60

Carga Horária Semestral

40
180

180

60

40
62

62

102

522
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4º Semestre

Componente Curricular

Carga Horária
Pres

EAD

Ext

AC

Total

Morfosintaxe

60

0

0

0

60

Literatura Portuguesa I

60

0

0

0

60

Literatura Africana

0

60

0

0

60

Literatura Espanhola I

60

0

0

0

60

Literatura Hispano-Americana I

60

0

0

0

60

Língua Espanhola III

60

0

0

0

60

Produção Textual III

0

60

0

0

60

Estágio Supervisionado I – 150h

0

40

90

20

150

62

62

82

632

Atividades Complementares(AC)
Carga Horária Semestral

5º Semestre

Componente Curricular

300

160

90
Carga Horária

Pres

EAD

Ext

AC

Total

Semântica

60

0

0

0

60

Metodologia da Pesquisa Científica

0

60

0

0

60

Literatura Portuguesa II

0

50

0

10

60

Literatura Espanhola II

0

50

0

10

60

Literatura Hispano-Americana II

0

50

0

10

60

Língua Espanhola IV

60

0

0

0

60

Produção Textual IV

60

0

0

0

60

Informática Aplicada a Educação

0

60

0

0

60

Estágio Supervisionado II – 150h

0

40

90

20

150

62

62

112

662

Atividades Complementares(AC)
Carga Horária Semestral

6º Semestre

Componente Curricular

180

310

60
Carga Horária

Pres

EAD

Ext

AC

Total

Análise do Discurso

60

0

0

0

60

Metodologia da Literatura e do Espanhol

60

0

0

0

60

Libras

0

30

30

0

60

Metodologia da Literatura e do Português

60

0

0

0

60

Literatura Brasileira

0

60

0

0

60

Literatura Infanto Juvenil

0

30

0

0

30

Língua Espanhola V

60

0

0

0

60

Produção Textual V

0

60

0

0

60

Seminário II e III

0

30

20

10

60

Trabalho de Conclusão de Curso TCC

0

60

0

0

60

60

Eletiva - Poesia e Cultura

0

60

0

0

60

63

63

73

693

Carga Horaria Total Curso

3.410

%

Carga Horária Presencial (35,2%)

1.200

35%

Carga Horária Ead (39,9%)

1.360

40%

Carga Horária Extensão (10%)

341

10%

Carga Horária Atividades Complementares (15%)

511

15%

Atividades Complementares(AC)
Carga Horária Semestral

240

330

50

Total Após 3412,00

5.1. Flexibilidade
As diretrizes pedagógicas adotadas para o curso de Letras conduzem à
flexibilização dos componentes curriculares, ou seja, o projeto pedagógico busca contemplar
as inovações que possibilitem essa flexibilidade, sob a égide do regime seriado, adotado pela
FL-RJ, o que permite a oferta, em cada período letivo, de um bloco fixo de disciplinas e
uma disciplina eletiva (flexível), com disciplinas ofertadas para a escolha do aluno, sob a
forma de disciplina eletiva. O currículo do curso de Letras está de acordo com as diretrizes
curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da Educação, que permite essa flexibilidade.
Outra forma de flexibilização são as Atividades Complementares, as quais se
apresentam como integrantes de espaço curricular propício ao desenvolvimento e atendimento
das individualidades do educando.
Para melhor aproveitamento dessas estratégias, articula‐se, no processo de formação
do discente, maior comunicação e permeabilidade entre diferentes áreas disciplinares,
buscando eixos comuns, conteúdos e questões que permitam a formação ampla dos
graduandos. Neste sentido, as disciplinas Raciocínio Lógico, Fundamentos do Direito,
Introdução às Ciências Humanas e Sociais, Adaptação Pedagógica e Português Instrumental
promovem este Eixo Universal de integração e flexibilidade de forma transversal com todos
os cursos.
Com a progressão na matriz curricular, o discente vai adquirindo maturidade
acadêmica, o que permite a concessão de uma margem de liberdade que venha agregar valores
subjetivos em sua formação.
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100%

A flexibilidade também pode ser mensurada pela capacidade de construção e
utilização de diferentes referenciais e modelos pedagógicos no curso, particularmente os
referentes aos trabalhos coletivos.
5.2. Interdisciplinaridade

A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro entende ser de fundamental importância à
aplicação do conceito da interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem, já que o
termo significa uma relação de reciprocidade, de maturidade, que pressupõe uma atitude
diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento, ou seja, corresponde à
substituição de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do ser humano.
Além disso, é importante que os estudantes percebam como os conteúdos escolhidos
para o curso se combinam e se relacionam, caracterizando uma aprendizagem que prevê o
desenvolvimento de múltiplos raciocínios e interpretações sobre um mesmo objeto de estudo.
Neste sentido, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade caracteriza-se pela
intensidade das trocas entre especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas do
curso, no interior do projeto pedagógico da instituição de ensino superior.
Assim, este projeto pedagógico de curso propõe as seguintes ações para efetivação da
interdisciplinaridade: a) Construção, em equipe interdisciplinar, de conteúdo para atividades
integradoras e de auto estudo; b) Organização de espaços de discussão docente para
estabelecer o inter-relacionamento entre as diversas disciplinas que compõem o currículo
deste curso e discutir a elaboração dos seus planos de ensino e aprendizagem; c) Implantação
do programa de Eixos de Integração Temática para fixação de conteúdos e atividades
integradoras e de auto estudo; d) Integração teoria e prática por meio de programas como:
iniciação científica, monitoria, estágio supervisionado e atividades complementares. Destas
atividades, apenas o estágio supervisionado deve ser presencial e sob supervisão dos
tutores/orientadores presenciais do curso.
Destacamos também, a intradisciplinaridade como o processo de desdobramento do
conhecimento a ser adquirido, dando ênfase aos campos de saber necessários à formação do
indivíduo.

Contudo

é

fundamental

que

tanto

a

intradisciplinaridade,

como

a

interdisciplinaridade sejam integradas, para não haver um excessivo perigo de
compartimentalizarmos e distanciarmos os saberes.
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E dentro deste contexto, a transversalidade apresenta-se como um caminho possível de
integração e interação do conhecimento, sendo um modo de reflexão-ação, capaz de
desconstruir e reconstruir a relação entre os diversos saberes, ou seja, atribuindo um novo
significado. Portanto, a intradisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transversalidade estão
presentes nas ações didático-pedagógicas da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro estando
estas integradas de maneira harmônica em todo o processo de ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Letras da Faculdade
Lusófona do Rio de Janeiro tem liberdade para inovar e usar a criatividade na elaboração e
revisão do Projeto Pedagógico, atentos para sempre propiciar a inserção de disciplinas novas,
voltadas

para

produção

de

efeitos

educacionais

acima

visados,

bem

como

o

redimensionamento das Atividades Complementares e do protagonismo estudantil como
forma de estímulo à interdisciplinaridade, que deve ser praticada em termos de realização do
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
5.3. Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal
A Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RJ procura continuamente aprimorar a
acessibilidade para além da estrutura física, buscando promover a inclusão de estudantes com
deficiência, por meio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAIN.
A FL-RJ é comprometida com o processo de inclusão social e preocupa-se em
proporcionar acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida (permanente ou temporária)
e à pessoa com deficiência, que apresente completo ou parcial comprometimento de suas
capacidades motoras, visuais, auditivas ou quaisquer outras que necessitem de auxilio na
busca por condições igualitárias, bem como aos portadores do Transtorno do Espectro Autista
(TEA) conforme dispõe a Lei nº 12.764, de 27 de setembro de 2012.
Na FL-RJ a estrutura e a análise da acessibilidade é feita com base nos seguintes
eixos:
a) infraestrutura: A FL-RJ possui espaço físico com adequação de sanitários,
alargamento de portas e vias de acesso, construção de rampas, instalação de corrimão e
colocação de sinalização tátil e visual.
b) currículo, comunicação e informação: A FL-RJ procura constantemente informar à
comunidade sobre os projetos e ações que promovam a acessibilidade, seja divulgando cursos
gratuitos de libras, seja por meio da instalação em todos os computadores o programa
DOSVOX para portadores de deficiência auditiva disponibilizado pela UFRJ. Além disso, a
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FL-RJ mantém uma colaboradora intérprete de libras em seu corpo funcional e busca ampliar
sua forma de se comunicar com a sociedade.
c) programas de extensão: A participação da comunidade nos projetos de extensão é
assegurada a toda a sociedade, de modo que constitui-se compromisso institucional a
construção de uma sociedade inclusiva. O corpo funcional da FL-RJ está preparado e é
capacitado para suprir as barreiras de acesso à informação para os portadores de deficiência.
A inclusão e a participação são essenciais à dignidade humana e ao pleno exercício da
cidadania. Dentro do campo da educação, isto se reflete no desenvolvimento de estratégias
que procuram promover a genuína equalização de oportunidades. A educação inclusiva
proporciona um ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidades e participação
total dos indivíduos com necessidades especiais no processo de aprendizagem. O sucesso
delas requer um esforço claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais da
educação, mas também por parte dos colegas, pais, famílias e voluntários. A educação
inclusiva deve reconhecer e responder às necessidades diversas do educando, acomodando
ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos,
por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos
diversificados e parceria com as organizações especializadas.
Atenta à sua responsabilidade social e aos indicadores e padrões de qualidade,
estabelecidos pelo Ministério da Educação, nos manuais de avaliação institucional e das
condições de ensino, esta instituição adota as seguintes políticas para as pessoas com de
necessidades especiais para estudantes com deficiência visual, auditiva e física.
Para estudantes com deficiência visual, a instituição pode proporcionar, caso seja
solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: sistema de síntese
de voz, impressora Braille acoplada a computador ou máquina de datilografia Braille;
gravador e fotocopiadora que amplie textos; aquisição gradual de acervo bibliográfico em
fitas de áudio; software e rede ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para
atendimento a estudante com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a
computador; e aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.
Para estudantes com deficiência auditiva, a instituição pode proporcionar, caso seja
solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: intérpretes de língua de sinais/língua
portuguesa, especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a
avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento
do estudante; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;
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aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para o uso de
vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado.
Para estudantes com deficiência física há no campus a eliminação de barreiras
arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo;
a reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços; rampas
com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas;
portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de
apoio nas paredes dos banheiros; e lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura
acessível aos usuários de cadeira de rodas.
Para os professores e pessoal técnico há um programa de capacitação para a educação
inclusiva, constando, especialmente, da oferta de informações sobre os portadores de
necessidades sociais; cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas;
cursos para o entendimento da linguagem dos sinais.
Para a comunidade social há a oferta de campanhas de sensibilização e de motivação
para a aceitação das diferenças parcerias com as corporações profissionais e com as entidades
de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.) com o objetivo de ações
integradas Escola/Empresa/Sociedade civil organizada para o reconhecimento dos direitos das
pessoas com necessidades especiais como direitos humanos universais; integração
Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais com adequadas condições de atuação
para os indivíduos com necessidades especiais.
5.4. Compatibilidade da carga horária total (em horas)

O currículo do Curso de Letras da FL-RJ possui carga horária total de 3410 horasrelógio, desenvolvido em sistema seriado no mínimo, em 6 semestres.
Na estrutura curricular, pode ser observada que as disciplinas possuem cargas horárias
de 30 e 60 horas teóricas, sem mencionar as aulas práticas. Além disso, a estrutura curricular
do curso também contempla estágio supervisionado com 300 horas, 60 horas de trabalho de
conclusão de curso e 200 horas de atividades complementares, demonstrando pleno
dimensionamento das horas e a contemplação de atividades extraclasse.
A estrutura curricular prevê disciplinas de conhecimentos básicos indispensáveis ao
entendimento das disciplinas específicas, onde se inicia mais densamente os conteúdos
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complementares e profissionalizantes. A implantação da estrutura curricular do curso de
Pedagogia é gradual, de forma a facilitar os ajustamentos caso forem necessários.
5.5. Articulação da teoria com a prática

No curso de Letras a articulação teoria-prática baseia-se na tese segundo a qual o
conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar mediado pela reflexão teórica. Trata-se
de enfatizar o estudo e a reflexão epistemológica sobre a construção do conhecimento no
contexto social do educando e dos desafios presentes.
Para isto as metodologias ativas sócioconstrutivistas contribuem com esta articulação,
estimulando no curso de Letras a aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensinoaprendizagem como instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando também a
cultura da iniciação científica, da discussão, do debate, do levantamento de situaçõesproblema para análise crítica. Essa ação atende ao desenvolvimento dos conteúdos, às
estratégias de aprendizagens, ao contínuo acompanhamento das atividades, à acessibilidade
metodológica e a autonomia do discente, coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulam
a ação discente em uma relação teoria-prática, e é claramente inovadora e embasada em
recursos que proporcionam aprendizagens diferenciadas dentro da área.
6. Conteúdos Curriculares

A definição dos conteúdos desenvolvidos no curso de Letras da FL-RJ partiu de
premissas teóricas, onde a elaboração curricular leva em conta a análise da realidade, operada
com referenciais específicos, tais como: a) socioantropológico, que considera os diferentes
aspectos da realidade social em que o currículo será aplicado; b) psicológico, que se volta
para o desenvolvimento cognitivo do aluno; c) epistemológico, que se fixa nas características
próprias das diversas áreas do saber tratadas pelo currículo; d) pedagógico, que se apropria do
conhecimento gerado na sala de aula em experiências prévias, bem como, por meio da
ressignificação dos conteúdos.
O desenvolvimento metodológico dos conteúdos pautados na problematização requer
estratégias que mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas básicas, como a
observação, compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, comunicação de
ideias, planejamento, memorização entre outras.
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Ao selecionar os conteúdos os professores trabalham conforme suas visões de mundo,
ideias, práticas e representações sociais.
6.1. Atualização dos Conteúdos Curriculares e Adequação da Bibliografia

A adequação e atualização dos planos de ensino levam em consideração os objetivos
do curso, o perfil do egresso e o mercado de trabalho em harmonia com a matriz curricular.
Nesse sentido, a elaboração dos planos de ensino das disciplinas do currículo do Curso
de Pedagogia é feita com base nas ementas do projeto pedagógico do curso, de modo que os
conteúdos programáticos das disciplinas abrangem completamente os temas constantes nas
suas respectivas ementas.
Quanto à atualização dos planos de ensino das disciplinas, a Coordenação do Curso de
Letras e o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a cada período, recebem propostas dos
professores solicitando alterações e justificando-as. Uma vez analisadas e aprovadas pelo
Colegiado do Curso passam para homologação do Conselho Superior e a vigorar no período
letivo seguinte.
Para aprovação das propostas de alterações no plano de ensino, o Colegiado do Curso
leva em consideração a sua fundamentação e a sua adequação às diretrizes constantes do
projeto pedagógico do curso.
As bibliografias básicas e complementares das disciplinas são renovadas durante o
processo periódico de atualização dos planos de ensino, conforme projeto pedagógico do
curso e a política de atualização do acervo bibliográfico.
6.2. Coerência do Currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs e demais
legislações acadêmicas

O curso mantém coerência com os valores expressos na Constituição Federal,
particularmente os preconizados no art. 205 que ressalta como finalidade primordial da
Educação (considerada como Direito Social Fundamental), o pleno desenvolvimento da
pessoa humana e seu preparo para a cidadania.
Esta finalidade não só é respeitada pelo curso, como também é a diretriz orientadora
da matriz curricular, objetivando compreender o fenômeno educativo e compreender as
complexas relações humanas e sociais que envolvem o processo da aprendizagem e seus
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desdobramentos na pessoa em desenvolvimento, ou seja, busca-se compreender como os
fenômenos educativos indicam e condicionam a estrutura humana e social para a vida.
Todas as disciplinas que integram os Eixos de Formação de Base, Formação
Profissional e Formação Complementar são contempladas na Matriz curricular. Além disso,
resta absolutamente clara e detalhada a concepção estrutural do Curso de Letras, que foi
elaborada de modo a abranger todas as circunstâncias previstas na DCN, com a estruturação
no PPC dos seus respectivos Eixos da Formação conforme detalhadamente se expõe no
presente Projeto Pedagógico.
No Projeto Pedagógico do Curso de Letras da FL-RJ, sem prejuízo de outros, estão
explicitados os seguintes elementos estruturais: “I – concepção e objetivos gerais do Curso,
contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social; II –
condições objetivas de oferta e a vocação do curso; III – cargas horárias das atividades
didáticas e da integralização do curso; IV – formas de realização da interdisciplinaridade; V‐
modos de integração entre teoria e prática; VI – formas de avaliação do ensino e da
aprendizagem; VII – modos da integração entre a graduação e pós‐graduação; VIII –
incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade de ensino e
como instrumento para a iniciação científica; IX – concepção e composição das atividades de
estágio curricular supervisionado, suas diferentes formas e condições de realização, X –
concepção e composição das atividades complementares; XI – inclusão do Trabalho de
Conclusão de Curso.
6.3. Matriz Curricular

Antes de apresentar o currículo do curso de Letras destacamos a seguir alguns pontos
relevantes que têm influência direta na matriz curricular:
O egresso da FL-RJ, vindo de uma região metropolitana de São Gonçalo e suas
adjacências, além da região apresentar altos índices de desigualdade social e econômica, que
os últimos governos vem corrigindo e investindo na concessão de bolsas públicas, também
apresenta uma baixa aquisição de capital cultural adquirida ao longo de seus estudos e
trajetória de vida, necessários para dar continuidade aos estudos universitários.
Assim, o primeiro período, como núcleo comum, ou período propedêutico para todos
os cursos da FL-RJ, incluído Pedagogia, é uma estratégia de diminuição da evasão nos cursos
superiores do Brasil que verifica-se nos vários estudos científicos sobre evasão e nos dados do
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MEC que apontam uma evasão média de 22% (vinte e dois por cento), na década passada, o
que faz com que o Brasil ainda tenha um baixo índice da população com formação de nível
superior.
Por outro lado, as disciplinas do eixo formação de base também possibilitam que o
aluno do curso de Letras tenha uma sólida formação humanística, atendendo aos objetivos
das diretrizes curriculares do curso, que incluiu disciplinas obrigatórias como ciências
humanas e sociais e psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, para que o futuro
profissional de letras tenha um perfil preparado para a complexidade da realidade social
local, regional e do país, e consciência do papel que um profissional em educação no Brasil
deva ter em consonância com aspectos éticos e sociais adquiridos na sua formação
universitária.
Outro aspecto que cabe ressaltar é que as alterações implementadas no novo currículo,
que atendem plenamente as diretrizes curriculares do MEC, também atendem as novas
diretrizes do Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 e expressos no seguinte item:

Artigo 2º: III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; V - formação
para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se
fundamenta a sociedade; X - promoção dos princípios do respeito aos direitos
humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

Como medida de fortalecimento e valorização do ensino prático oferecido pela FL-RJ
no Laboratório de Língua, realiza-se projetos de extensão em sustentabilidade, inclusão dando
ênfase a LIBRAS e a Direitos Humanos através da Educação Social e áreas afins, focando na
linguagem social (lingüística) e análise do discurso.
A FL-RJ atenta as necessidades contemporâneas do profissional de letras e promove
a difusão destes mecanismos de forma interdisciplinar permeando o presente Projeto
Pedagógico nos seus três pilares (Ensino, Pesquisa e Extensão) com a referida temática.
Dessa forma, a matriz curricular do Curso foi organizada para oferecer unidades de
estudo com conteúdos básicos articulados e atualizados, ao lado das atividades
complementares e das atividades práticas, para que possibilitem a formação integral e
atualizada do profissional.
6.3.1. LIBRAS
Em atenção ao Decreto nº 5.626/2005, no curso de Letras da FL-RJ a disciplina de
LIBRAS é disponibilizada na estrutura curricular, em caráter obrigatório, no 6º período, com
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carga horária de 30 horas. Além de oferecer extensão de 150h para os alunos e a comunidade
no entorno, nível básico e intermediário.
6.3.2. Educação das Relações Étnico-Raciais e Indígenas
Consoante o previsto na Lei nº 9.394/96, com a redação dada pela Lei nº 10.639/2003
e Lei nº 11.645/2008, e a Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004, os conteúdos de relações
étnico-raciais e de ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena são
disponibilizados na disciplina obrigatória de Introdução às Ciências Sociais e História e
Cultura dos Povos Africanos e Indigenas, esta última oferecida na modalidade em EAD
com 60h. Além disso, a FL-RJ trabalha a educação das relações étnico-raciais de forma
institucional e transversal, ou seja, envolvendo a comunidade acadêmica nas disciplinas e
atividades com o objetivo de promover a consciência acerca dessas questões sociais, em
projetos de iniciação científica e extensão.
6.3.3. Educação Ambiental
A educação ambiental é uma atividade de cunho institucional e transversal na FL-RJ,
ou seja, anualmente são desenvolvidos eventos que envolvem todos os cursos da instituição.
Tais eventos são direcionados para palestras que abordem temas sobre o meio ambiente,
educação ambiental e o papel do curso de Letras neste processo.
A integração do curso de Letras com as políticas de educação ambiental também
acontece por meio da disciplina Educação Ambiental com 30h, oferecida na modalidade
EAD, onde os alunos interessados, que estiverem cursando estas disciplinas, fazem parte da
equipe responsável pelos eventos direcionados ao meio ambiente, cumprindo assim, o que
determina a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, o Decreto nº 4.281 de junho de 2002 e a
Resolução nº 14, de 15 de junho de 2012.
6.3.4. Educação em Direitos Humanos
Em atenção ao disposto na Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012, a educação em
Direitos humanos é trabalhada por meio de conteúdos dispostos na disciplina de Direitos
Humanos, da Criança, Adolescente e Idoso. Também está presente nas atividades acadêmicas
de extensão, pós-graduação e iniciação científica, além de percorrer de forma transversal nas
atividades complementares onde essa temática esteja envolvida. O curso de Letras se articula
a educação em Direitos humanos através também da disciplina Ciências humanas e sociais e
discussões pertinentes.
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6.3.5 Disciplinas Optativa – Eletiva I
Não há optativa. O curso de Letras possui uma Eletiva I – com duas sugestões em
Poesia e Cultura Clássica na modalidade em EAD.
6.3.6. Atividades de Extensão
As atividades permanentes de extensão e sua articulação com as atividades de práticas
profissionais, desenvolvidas sob a forma de estágios curriculares (supervisionados) ou
extracurriculares, estão articuladas com a função ensino, por intermédio do Laboratório de
Línguas e ocorre também através da integração das aulas, conforme necessidades a serem
desenvolvidas.
O curso mantém o Laboratório de Línguas, o qual realiza pesquisa e extensão. Entre as
ações de extensão do curso incluem-se ainda, a realização de palestras periódicas em escolas,
sobre temáticas envolvendo a educação e seus processos, metodologias ativas e outros
assuntos de interesse com relação ao fenômeno educativo.
A participação efetiva dos discentes nas práticas investigativas e nas atividades de
extensão é assegurada pela implementação dos programas de trabalho de conclusão de curso,
estágios, monitoria e de iniciação científica, com a concessão de bolsas ou horas
complementares. Essas atividades são supervisionadas por docentes, prioritariamente, que
atuem em regime de Tempo Integral ou Tempo Parcial. O acompanhamento e a supervisão
das atividades acadêmicas são desenvolvidos no nível da administração básica, pelas
coordenadorias de curso e por outros órgãos competentes.
Todavia, no curso de Letras da FL-RJ, tanto nas instalações da FL-RJ quanto na
comunidade local e regional, são promovidas atividades de extensão semestralmente, como
por exemplo a Mostra Literária, que atualmente encontra-se como projeto idealizado para
execução, com temas relevantes cujos projetos são realizados na comunidade local próxima a
FL-RJ.
Dentre tanto outros eventos e programas que serão realizados, bem como aqueles que
possuem relevância porque garantem o papel de instituição e do curso responsável
socialmente, destaca-se o Seminário de Meio Ambiente e Responsabilidade Social que tem
como objetivo conscientizar a comunidade acadêmica e a sociedade civil sobre a importância
da preservação do meio ambiente e sobre a responsabilidade socioambiental das organizações.
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6.3.7. Atividades de Iniciação Científica

O curso de Letras apoia a participação de seus alunos em atividades de iniciação
científica, nos programas de extensão e em eventos diversos, de natureza educacional, cultural
e científica, como estratégia do processo ensino-aprendizagem.
A participação dos alunos em projetos e programas de iniciação científica e de
extensão, sempre é sob a orientação docente, fazendo parte da estratégia de aprendizagem e
objetivando o estreitamento da relação professor-aluno.
A FL-RJ estimula e incentiva os alunos do curso de Letras a produzirem artigos
científicos para, posteriormente, serem publicados em revista acadêmica, da IES ou de outras
instituições, conforme critérios estabelecidos pelo órgão competente.
6.3.8.1. Planos de Ensinos (Ao final do Item III – Organização didático-pedagógica –
seguem anexados os planos de ensino do Curso de Letras atualizados em formato padrão da
Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RJ em conforme com o 1º. Período (único) entre
todos os cursos ofertados pela instituição, após segue os demais períodos do curso de
licenciatura em letras em conformidade com as prerrogativas da DCN em vigor e outros
instrumentos normativos, com a bibliografia básica que conta com o acervo físico e digital
(Biblioteca SAGAH).

7. Aspectos Metodológicos Aplicados à Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal

Existirá sempre por parte da FL-RJ a preocupação com os estudantes que possuem
necessidades educacionais especiais, principalmente porque a inadequação metodológica se
transforma em um dos principais fatores que podem desfavorecer e até mesmo inviabilizar a
participação e aprendizagem desse grupo de pessoas.
Desta forma, a acessibilidade se concretiza com a diversificação metodológica em
razão da necessidade de atendimento especial de algum estudante em função de sua situação
de deficiência.
Para conseguir alcançar o êxito na promoção da aprendizagem e na maior participação
de estudantes que possuem necessidades educacionais especiais no processo educativo, a FLRJ, por meio do Curso de Letras, não poupará esforços para implantar recursos e estratégias
metodológicas que auxiliarão nesse desenvolvimento pedagógico.
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Quanto ao aspecto atitudinal, a busca metodológica estará concentrada na
materialização de ações e projetos relacionados à importância da acessibilidade em toda a sua
amplitude, constituindo-se num espaço de qualidade da educação para todos e transformandose num elemento estruturante da inclusão educacional na FL-RJ.
Outro ponto importante a ser trabalhado, em prol da acessibilidade atitudinal, é a
preparação da comunidade universitária para a sensibilização e o reconhecimento dos
benefícios da convivência na diversidade e do ambiente acessível a todos.
Ao dar a visibilidade às ações de inclusão e sistematizar informações acerca do tema
como elementos facilitadores para articulação e acompanhamento de discentes, docentes,
técnicos administrativos e terceirizados com necessidade de atendimento diferenciado no
interior da FL-RJ, tais ações garantem a existência de acessibilidade atitudinal.
Com relação ao aspecto pedagógico, a remoção de barreiras metodológicas e técnicas
de estudo está relacionada diretamente com à concepção subjacente à atuação docente, ou
seja, a forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e
inclusão educacional.
Sendo assim, no curso de Letras da FL-RJ, o desenvolvimento da aprendizagem dos
estudantes que possuem necessidades educacionais especiais será garantido por meio da
atuação docente na promoção de processos de diversificação curricular, flexibilização do
tempo e utilização de recursos para viabilizar o processo de ensino de alunos com deficiência.
A FL-RJ tem se orientado pela NBR 9050 (atualizada em setembro de 2004) da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas com
Deficiência a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos; pela Portaria nº
3.284, de 07 de novembro de 2003, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas
com deficiência para instruir os processos de autorização, credenciamento e reconhecimento
de cursos; e, ainda, no Decreto n° 5296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta a
legislação existente sobre o tema e define os tipos de deficiência e seus níveis.
7.1. Estratégias de Ensino para EAD
A oferta de disciplinas comuns na modalidade EAD, está em conformidade com a
Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016.
As disciplinas EAD são ofertadas ao longo do semestre letivo, conforme calendário
acadêmico da FL-RJ, com mediação das atividades em Ambiente Virtual de Aprendizagem
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(AVA), sendo que a frequência é medida pela participação e realização das atividades
propostas.
Desta forma, na modalidade à distância, serão utilizadas como estratégias aulas
interativas em ambiente virtual de aprendizagem (plataforma AVA), atividades de
autodesenvolvimento, atividades colaborativas, verificação de aprendizagem, comunicação
via meios virtuais de relacionamentos que promovam a efetiva participação dos alunos com
seus grupos e seus tutores virtuais. Além disto, há atividades de autoestudo supervisionadas
pelo tutor presencial.
8. Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Supervisionado está inserido na matriz curricular como prática obrigatória.
As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, são desenvolvidas,
preferencialmente, ao abrigo de termos de compromisso celebrados, resguardados os direitos
dos alunos quanto à segurança e à integridade e impedido o desvio de objetivos e finalidades.
O estágio supervisionado I e II será realizado nos 4º, 5º semestres, com 150 horas
cada, totalizando 300 horas.
O Laboratório de Línguas do curso de Letras da Faculdade Lusófona do Rio de
janeiro – FL-RJ é a unidade responsável pela condução do estágio supervisionado, tendo por
função precípua contribuir para a formação acadêmica de qualidade do estudante de Letras,
propiciando-lhe os recursos e os meios necessários para o aprendizado, o exercício e o
aperfeiçoamento da prática educacional.
O Regulamento do Estágio Supervisionado encontra-se no Anexo III deste PPC.

8.1. Orientação, supervisão e coordenação

Todas as atividades desempenhadas no Estágio Curricular são acompanhadas e
avaliadas exclusivamente pelos Professores Orientadores, sob a Supervisão do Coordenador
do curso, nas diversas etapas que compõem o cronograma de Estágio Supervisionado I e II
por meio de relatórios disponíveis no site da faculdade.
A Coordenação através do Laboratório de Línguas orienta, esclarece dúvidas e dar
outras orientações relacionadas ao Estágio em encontros agendados com os períodos, ou em
atendimento pessoal com o aluno em processo de estágio. No site da faculdade os relatórios
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disponíveis para cada etapa do Estágio Supervisionado I – Língua Portuguesa, possui
inicialmente um relatório explicativo de como se devem preencher os formulários e dá outras
providências para o aluno. O mesmo ocorre no Estágio Supervisionado II – Língua Espanhola
todos com 150h de carga horária conforme DCN do curso de Letras.
8.2. Convênios e Parcerias

O Laboratório de Línguas, visando o cumprimento dos estágios curriculares
supervisionados é conveniado com a Instituições de Ensino, cujo encaminhamento ocorre
através da coordenação do curso no NAE, portanto as atividades de estágio supervisionado
poderão ser computadas como estágio profissional.
Outrossim, a celebração de parcerias com empresas públicas e privadas assume
relevância na missão de formar profissionais capacitados a operar de acordo com as
peculiaridades e necessidades regionais. As parcerias da FL-RJ são estabelecidas com base
em termos de convênio, caracterizando a intenção de realizações de interesses comuns. As
informações relacionadas a estágios, convênios e parcerias está disponível no site da
faculdade para os alunos.
9. Atividades Complementares

Além das disciplinas teóricas e práticas obrigatórias, os alunos deverão cumprir, ao
longo do curso, carga horária de 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares no
curso de Letras, as quais visam incentivar e proporcionar ao aluno a oportunidade de
participar de experiências diversas, bem como uma trajetória autônoma e particular,
contribuindo assim, para sua formação humana e profissional.
Essas Atividades são componentes curriculares enriquecedores e complementadores
ao perfil do formando. Possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades,
conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico,
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de trabalho e com as ações
de extensão junto à comunidade. O discente é responsável pela comprovação das atividades
complementares realizadas.
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Por fim, o regulamento das Atividades Complementares, define o conjunto de
atividades válidas que poderão ser realizadas, os critérios de aproveitamento, validação e
comprovação, dentre outros requisitos necessários à sua realização.
Para o registro acadêmico, o estudante deve apresentar, ao Núcleo de Apoio ao
Estudante, relatório discriminando as atividades complementares realizadas com a respectiva
carga horária, devendo apresentar original para verificação do cumprimento de tais atividades.
Os itens que integram as Atividades Complementares devem ser desenvolvidas ao longo do
curso, devendo-se evitar a realização das atividades em um único ano ou período.
O regulamento das atividades complementares encontra-se no anexo IV deste PPC.

10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
A atividade científica é parte integrante e fundamental da formação do profissional
que se dedica a área jurídica, pois a sociedade contemporânea requer profissionais com
conhecimento de métodos científicos que auxiliem na produção de novos saberes e busquem
as resoluções de problemas. A FL-RJ entende que a correta formação do estudante está
relacionada não só ao aprendizado de matérias técnicas e teóricas, mas também ao
desenvolvimento das suas capacidades de raciocínio, crítica e reflexão. Assim, inseriu em sua
prática acadêmica o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de modo a aferir o quanto tais
capacidades foram corretamente desenvolvidas.
O TCC tem sua estrutura composta por elementos obrigatórios e visa o estudo de um
tema delimitado, objetivando o aprofundamento do conhecimento, como importante
contribuição para o segmento em que se insere. É realizado individualmente, no decorrer do
5º e 6º semestres do curso de Letras. Tem como responsável um coordenador e a orientação
discente fica a cargo de professores do curso escolhidos para este fim, além das disciplinas
Produção Textual I, II, III, IV e V que busca o aprimoramento da escrita e o preparo do
trabalho de conclusão de curso.
O regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) encontra-se no Anexo II.
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11. Apoio ao Discente
Estamos buscando construir um processo contínuo no qual se possa não só avaliar o
ser humano em sua totalidade (afetiva, social, motora-corporal e cognitiva) como também
orientá-lo na busca dessa profissionalização.
Atualmente o setor da Psicopedagogia da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FLRJ realiza trabalhos paralelos ao ETALENT, como atendimentos individuais e a implantação
do projeto FL-RJ Carreira que será desenvolvido em 2020.2, uma iniciativa para
microempreendedores na região.
11.1. Formas de Acesso ao Curso
São modalidades de ingresso no curso, a saber:
a) Candidatos com curso de Ensino Médio, ou equivalente, concluído e que tenham
sido classificados em Processos Seletivos (vestibulares) ou outro processo da qual a FL-RJ
participa;
b) Portadores de diploma de Ensino Superior, devidamente registrado;
c) Acadêmicos vinculados a outras Instituições, através do processo de transferência
ou de aluno em regime especial;
d) Solicitantes de rematrícula, através do processo de reingresso previsto em
Regimento da Instituição;
e) Estrangeiros, com curso de Ensino Médio ou equivalente, por meio de processo
seletivo especial, regido por convênios de Cooperação Internacional firmados com a FL-RJ.

11.2. Apoio Pedagógico e Atendimento Extraclasse aos Discentes
A FL-RJ mantém uma política que assegura o atendimento individualizado do aluno
pelo seu Coordenador. Assim sendo, desde o início e durante todo o curso, o Coordenador
orientará os alunos sobre qualquer assunto ligado ao curso e ao desempenho discente.
Além disso, o apoio pedagógico é realizado por todos os setores da FL-RJ (Secretaria
Acadêmica, membros do Núcleo de Atendimento ao Estudante – NAE, Ouvidoria,
Professores em TI e TP, Biblioteca etc.), a fim de proporcionar ao discente ambiente
adequado ao êxito da aprendizagem.
Os laboratórios podem ser utilizados pelos discentes, fora do horário de aulas, com a
participação de técnicos ou auxiliares, para o reforço da aprendizagem prática.
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A biblioteca está aberta durante o horário de funcionamento da instituição, sempre
com profissionais habilitados para o melhor atendimento, para que os discentes possam
realizar suas pesquisas bibliográficas, leituras ou trabalhos em grupo sem prejuízo da presença
em sala de aula.
O Regulamento do Núcleo de Atendimento ao Estudante – NAE encontra-se no Anexo
V deste PPC.

11.3. Apoio Financeiro
A FL-RJ oferece bolsas de estudos ao corpo discente. São 06 (seis) os tipos de bolsas
previstas, podendo-se optar por: bolsa Carente ou Portador de Necessidades Especiais, Bolsa
Família (concedida para dois ou mais membros da mesma família), Bolsa funcionário e seus
dependentes, Bolsa Convênio Empresa, Bolsa por Vestibular e Bolsa Monitoria.
A Bolsa Carente ou Portador de Necessidades Especiais é destinada aos alunos que
apresentam hipossuficiência econômica, limitando sua capacidade de custear parcial ou
integralmente as mensalidades, e para aqueles portadores de algum tipo de necessidades
especiais.
A Bolsa Família é concedida aos alunos que possuam algum parente com ascendência
ou descendência direta (pais, filhos, irmãos e cônjuges), matriculados na Faculdade Paraíso.
A Bolsa Funcionário e seus dependentes é concedida aos funcionários e aos seus
dependentes legais conforme estipulado em Convenção Coletiva.
A Bolsa Convênio Empresa é dirigida aos funcionários das empresas com as quais a
Faculdade Paraíso possui convênio nesse sentido. A bolsa conferida ao funcionário,
independentemente do cargo ou função, conforme termos do convênio garante um desconto
de 20% a 40% no valor das mensalidades. Esta bolsa é fornecida com recursos financeiros
próprios da Instituição não havendo por parte da empresa conveniada nenhum custo ou ônus.
A Bolsa por Vestibular é concedida aos alunos que obtiverem as três primeiras
colocações no processo seletivo (vestibular) a cada período, sendo: 40% para o 1º colocado, 2
25% para o 2º e 3º colocados.
A Bolsa Monitoria é concedida aos alunos que exercem a função de monitor de
estudos participando de atividades designadas pelo Coordenador de Curso.
As bolsas oferecidas pela Instituição são concedidas apenas aos alunos que cumprem
os seguintes requisitos: a) pagamento rigorosamente nas datas dos vencimentos; b) bom
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desempenho acadêmico apurado pelo CR (Coeficiente de Rendimento); c) frequência igual ou
acima de 90%; d) cumprimento das normas disciplinares e de convivência conforme o
Regimento Geral. O não atendimento a qualquer destes itens implica no cancelamento da
bolsa.
Os pedidos de bolsa devem ser efetuados nos prazos estipulados pela Instituição
divulgados nos murais e na internet. Os pedidos indeferidos são respondidos por escrito no
prazo máximo de 15 dias, após a data final de entrega dos pedidos. Para a concessão de
qualquer das bolsas o aluno deve assinar o comunicado de Ciência de Bolsa.
As bolsas não podem ser aplicadas cumulativamente. Contudo, seus percentuais
poderão ser acrescidos ou reduzidos de acordo com o desempenho acadêmico do aluno,
expressamente caracterizado pelo CR (Coeficiente de Rendimento) igual ou superior a 7
(sete), apurado a cada semestre.
Além das bolsas de estudo concedidas pela Instituição, se for do seu interesse
providenciará o seu cadastro no Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior,
permitindo que os seus alunos possam ser beneficiados com o financiamento concedido.

11.4. Estímulo a Permanência
A FL-RJ tem como compromisso promover a atenção integral ao discente, visando
garantir sua permanência na Instituição e oportunizando a interface entre o conhecimento
teórico e a experiência prática, assim como a inserção em atividades de iniciação científica e
extensão.
Portanto, proporciona ao corpo discente adequado e eficiente atendimento de apoio ou
suplementar, às atividades de sala de aula. Proporciona ainda atendimento individual ao
aluno, buscando identificar os obstáculos estruturais e funcionais ao pleno desenvolvimento
do processo educacional, prestando informações aos órgãos competentes, aos quais solicita
providências e propõe soluções.

11.4.1. Mecanismos de Nivelamento
Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação e preparar os alunos
ingressantes para o Ensino Superior, por meio de uma visão de ensino progressista,
motivacional e construtivista, os conteúdos e as abordagens curriculares dos cursos de
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graduação da FL-RJ estão estruturados de modo a contemplarem, em sua organização e
dinamização, as diversidades cognitivas dos discentes.
Deste modo, o processo de nivelamento da FL-RJ consiste em subsidiar os discentes
de elementos básicos em disciplinas de uso fundamental aos seus estudos universitários.
Após o ingresso inicial, os alunos são submetidos, regularmente, a avaliação, em cada
disciplina, para identificação de possíveis falhas na formação no ensino médio. As
necessidades identificadas são objetos de análise para a definição do programa a ser ofertado
ao aluno ou grupo de alunos.
A FL-RJ apresenta como programa permanente de nivelamento o(s) curso(s) de
Matemática Básica e Língua Portuguesa, ofertados gratuitamente aos alunos matriculados nos
cursos de graduação.

11.4.2. Monitoria
A monitoria é um programa de apoio pedagógico ao discente praticada pela FL-RJ
como incentivo à participação dos acadêmicos em atividades teóricas e práticas, bem como o
desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente, como parte de um conjunto
de estratégias e oportunidades oferecidas com a finalidade de proporcionar uma formação
mais qualificada, além de dar condições de continuidade dos estudos e aprofundamento de
conhecimentos.
Os alunos do curso de Letras podem participar do Programa de Monitoria destinado a
propiciar aos alunos interessados a oportunidade de desenvolver suas habilidades para a
carreira docente, nas funções de ensino, iniciação científica e extensão.
Os monitores auxiliam o corpo docente na execução de tarefas didático-científicas,
inclusive na preparação de aulas; de trabalhos didáticos e atendimento a alunos; de atividades
de iniciação científica e extensão e de trabalhos práticos e experimentais.
Ao corpo discente, os monitores auxiliam, sob a supervisão docente, na orientação em
trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros compatíveis com seu grau de
conhecimento e experiência, conforme regulamento disciplinado no Anexo VI deste PPC.

80

11.4.3. Apoio Psicopedagógico aos Discentes
Durante o curso podem ocorrer situações em que o estudante se depare com
dificuldades no processo de aprendizagem que podem estar relacionadas com fatores
cognitivos e/ou emocionais, sociais, entre outros.
A quantidade crescente de informação exige uma dedicação por parte do aluno em que
é necessária a capacidade de concentração. Por outro lado, o trabalho com diferentes sujeitos,
que trazem experiências distintas requer do professor um conhecimento acerca da necessidade
de utilização de metodologias diversificadas que possam atender as demandas de
aprendizagem por parte dos alunos.
Dessa forma, os estudantes recém-ingressantes, assim como os demais já
matriculados, muitas vezes apresentam dificuldades de adaptação ao ambiente acadêmico.
Para tanto, o serviço de apoio psicopedagógico, propõe-se a estar atento a estas questões e a
atuar nesta área, procurando examinar e orientar os alunos em seus eventuais tropeços no
processo de ensino-aprendizagem.
Sob uma perspectiva mais preventiva, os alunos que apresentam excessivo número de
faltas, ou persistente aproveitamento deficiente são convidados a comparecer a este setor,
onde está à sua disposição a possibilidade de acompanhamento profissional para investigar as
dificuldades que eventualmente possam estar comprometendo o processo educativo.
Com esta mesma ótica preventiva serão entrevistados os alunos que solicitarem
trancamento ou cancelamento de matrícula. Também serão realizadas orientações
profissionais para o desenvolvimento de postura empreendedora, crítica e ético-humanística
na tarefa educacional. Deste modo, os estudantes se adaptarão à sua nova situação por meio
de estratégias, de direcionamento e defesas psicodinâmicas, comportamentais e afetivas.
A todos os alunos, o apoio psicopedagógico assegura atendimento individual e/ou
grupal para a busca de orientações quanto ao abuso de drogas, álcool, tabagismo e demais
problemas sociais e comportamentais que venham a influenciar no processo de ensinoaprendizagem, como também para solucionar problemas resultantes da interação alunoprofessor.
Durante o processo de ensino e aprendizagem podem ocorrer problemas que venham
desencadear baixo desempenho nas disciplinas por parte dos alunos, influenciados por fatores
didáticos e metodológicos.
Neste caso, a intervenção deve acontecer com o professor, por meio de ação conjunta
entre o apoio psicopedagógico e a coordenação de curso.
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O apoio psicopedagógico também trabalha com os pais dos alunos, principalmente
aqueles que solicitam esclarecimentos sobre as questões relacionadas a seus filhos.
Por fim, este serviço é coordenado por profissional com formação na área.
11.4.4. Programas de apoio à realização de Eventos Internos, Externos e à Produção
Discente

O curso de Letras apoia a participação de seus alunos em atividades de iniciação
científica, nos programas de extensão e em eventos diversos, de natureza educacional, cultural
e científica, como estratégia do processo ensino-aprendizagem.
A participação dos alunos em projetos e programas de iniciação científica e de
extensão, sempre é sob a orientação docente, fazendo parte da estratégia de aprendizagem e
objetivando o estreitamento da relação professor-aluno.
A FL-RJ incentiva os alunos do curso de Letras a produzirem artigos científicos para,
posteriormente, serem publicados em meios de comunicação impresso ou digital, conforme
critérios estabelecidos pelo órgão competente.

11.5. Atividades Extracurriculares não computadas como Atividades Complementares
O aluno do curso de Letras tem acesso periódico a atividades variadas, que agregam
conhecimento à sua formação e permitem o ingresso empírico a conhecimentos que
enriquecem sua área de atuação, proporcionando um aprendizado propedêutico e multifocal.
Essas atividades são consideradas extracurriculares, não devendo ser computadas
como Atividades Complementares:
a) Palestras que ocorrem dentro das disciplinas obrigatórias do curso e que
acrescentam valor cognitivo a estas, sem o caráter avaliativo dos conteúdos oficiais;
b) Visitas orientadas/técnicas que acontecem no horário de aula não serão computadas
como atividades complementares, pois estão vinculadas aos conteúdo das disciplinas.

11.6. Participação em Centros Acadêmicos
O corpo discente tem como órgão de representação os representantes de turma
diretamente eleitos por seus pares para representação e intermediação de questões de interesse
coletivo do grupo discente.
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A FL-RJ dá apoio aos estudantes no processo de organização de suas representações.
A representação tem por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica e o
aprimoramento da FL-RJ, vedadas atividades de natureza político-partidária, em entidades
alheias à instituição.
O exercício da representação nos órgãos colegiados não exime o aluno do
cumprimento de suas obrigações escolares. Compete aos representantes de turma indicar os
representantes discentes, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados da FL-RJ, vedada a
acumulação.
A convivência estudantil na FL-RJ é estimulada pela oferta de atividades científicas,
extensionistas, artísticas, culturais, desportivas e de lazer, na sede da instituição ou em
instalações cedidas, mediante convênio.

11.7. Participação em Intercâmbios
A FL-RJ tem como meta iniciar o Programa de Intercâmbio no curso de Pedagogia,
que tem como objetivo geral estimular a elaboração e a implementação de estratégias de
melhoria do ensino, da iniciação científica e da extensão da instituição, de modo a apoiar
esforços institucionais para a capacitação e para o aprimoramento da qualificação dos seus
discentes, pesquisadores e docentes, bem como a consolidação de programas de iniciação
científica e extensão em nível de graduação.

11.8. Acompanhamento de Egressos
Avaliar os alcances do processo de formação do profissional e a melhoria na qualidade
de vida e sua inserção no mundo do trabalho na área de formação constituem/constituirão
numa ação importante para a avaliação dos processos pedagógicos do curso de Pedagogia.
Para realizar o acompanhamento dos egressos do curso de Letras, a Faculdade
Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RJ mantém um serviço de consulta e análise dos resultados
socioeconômico dos egressos através de coleta de informações com o uso de formulários a
serem preenchidos pelos alunos no início e final do curso, bem como, entre seis meses e um
ano após sua formação.
Este

processo

objetiva

fazer

um

estudo

comparativo

entre

os

aspectos

socioeconômicos dos alunos desde o ingresso no curso até o alcance do mercado de trabalho,
mapeando as melhorias promovidas pela formação conquistada e as necessidades para
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continuar enfrentando as mudanças advindas do mundo globalizado. Além disso, visa
também, avaliar qual o percentual de egressos que efetivamente estão trabalhando na área de
sua formação, bem como sua inserção profissional local e regional.
Também será coletada a opinião dos empregadores dos egressos, sendo esta utilizada
para revisar o plano e os programas.
O retorno dos egressos e de seus empregadores sobre a formação recebida será
fundamental para o aprimoramento da FL-RJ. Os dados obtidos serão analisados pelos
Colegiados de Curso, que deverão revisar o plano e programas de curso de forma a obter uma
melhor adequação do Projeto Pedagógico do Curso às expectativas do mercado de trabalho.
Em seguida, os dados e as considerações dos Colegiados de Curso serão encaminhados à
Comissão Própria de Avaliação e ao Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão, a
quem compete adotar as medidas necessárias para correção de eventuais distorções
identificadas.
No que se refere às atividades de atualização e formação continuada para os egressos,
a Faculdade Paraíso oferecerá cursos de pós-graduação lato sensu, visando a educação
continuada para os egressos de seus cursos de graduação.
Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, a FL-RJ promoverá diversas ações no
sentido de promover a atualização e o aperfeiçoamento de seus egressos. Nesse sentido, serão
realizados seminários e outros eventos congêneres de interesse dos egressos. Também serão
oferecidos cursos de curta duração, todos elaborados de acordo com os interesses
profissionais dos egressos.

12. Ações decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso
O Curso de Letras está integrado ao processo de avaliação institucional da FL-RJ.
Cabe à Comissão Própria de Avaliação (CPA) organizar e implementar o processo de
avaliação institucional. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FL-RJ está organizada
para cumprimento do que determina a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e possui
regulamento específico para orientar, sistematizar, operacionalizar, realizar diagnósticos,
apresentar resultados e atuar de forma propositiva junto aos cursos no que se refere às ações
necessárias para a melhoria destes.
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Para organizar, implementar, desenvolver e acompanhar o processo de autoavaliação,
a CPA da FL-RJ conta com a Coordenação de Avaliação Institucional, vinculada à Diretoria,
com a finalidade de coordenar todos os trabalhos envolvidos neste processo.
O processo de autoavaliação conta com a participação de toda a comunidade
acadêmica. São aplicados diversos instrumentos, particularmente, os destinados à avaliação
do desempenho individual (questionários abertos, fechados e entrevistas), com a participação
dos professores, dos alunos, do pessoal técnico-administrativo e da sociedade civil
organizada. A avaliação do desempenho individual não pode ser divulgada, exceto para os
próprios interessados e, reservadamente, para os dirigentes institucionais.
A CPA encaminha à direção superior da Faculdade Paraíso os resultados das
avaliações periódicas, nelas incluindo as avaliações das condições de ensino, realizadas pelo
MEC, bem como os resultados do ENADE, para posterior indicação de ações corretivas de
pontos fracos e de fortalecimento dos aspectos positivos do ensino, da iniciação científica, da
extensão, dos recursos humanos e das instalações, por parte dos órgãos/núcleos da instituição.
A CPA também emite relatório anual, para a Diretoria, sobre o monitoramento do
Plano de Desenvolvimento Institucional.
No exercício de suas atividades, a CPA mantém articulação permanente com todos os
setores acadêmico-administrativos da Faculdade Paraíso, interagindo permanentemente com
todos os atores do processo institucional e de aprendizagem. Também mantém articulação
com os órgãos do MEC responsáveis pelo desenvolvimento do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES).

13. Atividades de Tutoria
As disciplinas do Curso de Letras são desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar
com funções de planejamento, implementação e gestão. Para a realização destas funções e
para a garantia de oferta de disciplinas com qualidade e do suporte ao aluno, esta equipe é
composta por professor, tutor e corpo técnico-administrativo, conforme detalhamento a
seguir:
1) Professor
O professor é um profissional qualificado na área específica da disciplina ofertada e
com conhecimento e experiência no uso de novas tecnologias na educação. Este profissional
deve ser capaz de: a) Estabelecer os fundamentos teóricos do projeto; b) Selecionar e preparar
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todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas; c) Identificar
os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes; d) Definir
bibliografia, videografia, audiografia, tanto básicas quanto complementares; e) Elaborar o
material didático para a disciplina à distância; f) Trabalhar em equipe multidisciplinar que
contenha profissionais especialistas em desenho instrucional, diagramação, ilustração,
desenvolvimento de páginas web, entre outros; g) Avaliar-se continuamente como
profissional participante do projeto de ensino a distância.
A FL-RJ pode compor esta equipe, denominando como professores coordenadores de
disciplinas ou conteudistas, ou os profissionais do seu quadro docente. Em razão das
contingências, realizou contratação de serviços externos para esta função respeitando as
especificidades das disciplinas e o perfil profissional exigido. Esta equipe deve ser
supervisionada pelo pessoal de gestão acadêmica, que fica alocado na sede.
2) Tutor
O tutor exerce um papel fundamental na prática pedagógica, contribuindo para o
desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. Para cada disciplina há tutoria
presencial e à distância.
Os tutores devem desenvolver as seguintes funções: a) Auxiliar os estudantes no
desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo; b) Incentivar o hábito de
iniciação científica; c) Esclarecer dúvidas em relação a conteúdos específicos e ao uso das
tecnologias disponíveis no curso; d) Participar de momentos presenciais obrigatórios, tais
como avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios, quando se aplicam; e) Manter
permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a equipe pedagógica do curso;
f) Responder aos e-mails com dúvidas sobre o ambiente do curso; g) Verificar constantemente
se os alunos estão acessando e participando ativamente e, caso seja necessário, entrar em
contato com os ausentes; h) Conhecer o conteúdo, as atividades propostas para a disciplina e a
metodologia de aprendizagem; i) Incentivar a participação dos alunos em fóruns e auxiliar os
alunos na superação de dificuldades; j) Conhecer o perfil do egresso do curso e as
competências e habilidades atribuídas à sua disciplina; l) Participar ativamente das ações de
capacitação promovidas pela instituição de ensino e preocupar-se constantemente com sua
atualização profissional.
O tipo de tutoria adotado pela FL-RJ, no curso de Letras, será o modelo bimodal,
onde acontece a mescla da tutoria à distância com a presencial. Os tutores, tanto presenciais
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quanto a distância, devem conhecer o projeto pedagógico do curso, o material didático e os
conceitos específicos dos conteúdos sob sua responsabilidade.
O tutor à distância tem como principal função a mediação pedagógica junto aos
estudantes.
Faz parte desta mediação o esclarecimento de dúvidas por meio de fóruns de discussão
e e-mail. Além disso, ele deve selecionar material de apoio e complementação aos conteúdos,
bem como participar dos processos avaliativos.
O tutor presencial tem como principal função atender aos estudantes nos pólos, em
horários pré-estabelecidos e auxiliá-los no desenvolvimento de suas atividades e no uso das
tecnologias. Para isso, ele deve ter boa fluência tecnológica, conhecer o projeto pedagógico
do curso, o material didático e o conteúdo específico sob sua responsabilidade, fomentando
nos alunos o hábito da iniciação científica. O tutor deve estar presente nos momentos
presenciais obrigatórios, como: avaliações, aulas práticas em laboratórios e estágios.
3) Corpo Técnico-Administrativo
Os profissionais do corpo técnico-administrativo têm por função oferecer o apoio
necessário à realização das disciplinas, atuando na sede junto à equipe docente responsável
pela gestão e apoio presencial.
Estas atividades envolvem duas dimensões: a administrativa e a tecnológica. A
dimensão tecnológica diz respeito à atuação desses profissionais nos pólos de apoio presencial
em atividades de suporte técnico para laboratórios e bibliotecas e nos serviços de manutenção
e zeladoria de materiais e equipamentos tecnológicos. Na dimensão administrativa, os
profissionais devem atuar em funções de secretaria acadêmica e no apoio ao corpo docente e
aos tutores nas atividades presenciais e/ou à distância, na distribuição e recebimento de
material didático e atendimento a estudantes usuários de laboratórios e bibliotecas.

14. Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo ensino-aprendizagem
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são recursos didáticos
constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e assíncronas, as quais são
adotadas no curso de Letras da FL-RJ com o intuito de enriquecer e qualificar o processo de
ensino-aprendizagem, principalmente o desenvolvimento dos conteúdos e atividades
propostos pelo curso.
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Dentro de uma proposta pedagógica que abrange teoria e prática, o curso de Pedagogia
aborda o uso das TICs como ferramentas para auxílio a docentes e discentes no sentido de
estimular o uso de metodologias de ensino inovadoras e dinâmicas.
Em um processo de troca de informações e conhecimentos, que permeia tanto o
contexto da disciplina quanto incentiva a interdisciplinaridade, o uso das TICs na FL-RJ é
motivado e incentivado como ferramenta dentro e fora da sala de aula, a partir de
funcionalidades que permitem a interação por meio de atividades e materiais didáticos dentro
de uma perspectiva pedagógica que envolve docentes e discentes.
Desta forma, o uso das TICs constituí um desafio constante, que depende de ambas as
partes do processo de ensino e aprendizagem e, ao mesmo tempo, as estimula a desempenhar
constantemente suas funções. Estas práticas devem estar alinhadas com as definições
pedagógicas do curso, servindo como uma extensão das mesmas no contexto de um ambiente
virtual de aprendizagem.
Os docentes e discentes utilizam um sistema de gestão acadêmica que permite a troca
de informações sobre as disciplinas, conteúdo didático e a realização de atividades
extraclasse, avisos e recados. Por meio desta ferramenta, docentes cadastram/cadastrarão e
consultam/consultarão planos de ensino, bem como gerenciam/gerenciarão o material
didático, mantendo o registro do semestre atual e anteriores. Os materiais didáticos são:
arquivos, links ou textos simples, cadastrados pelo professor diretamente pelo sistema.
Além de fornecer funcionalidades para os professores, o sistema de gestão das
informações acadêmicas permite que os alunos consultem as informações cadastradas. Ao
acessar o sistema, o aluno visualiza a lista de suas turmas no semestre atual e, ao escolher
uma, tem acesso a informações de atividades extraclasse, material didático e plano de ensino
da turma.
Além disso, a FL-RJ fornece, como conjunto de ferramentas de TICs, à comunidade
acadêmica e geral um portal institucional (https://faculdadeparaiso.edu.br) que apresenta
notícias e informações atualizadas sobre a instituição e suas atividades, bem como, permitem
ao público a leitura de notícias relacionadas ao curso e o acesso as informações acadêmicas.
Contudo, as principais tecnologias de informação e comunicação utilizadas no curso
de Direito são: a) Ambientes virtuais e suas ferramentas; b) Redes sociais e suas ferramentas;
c) Fóruns eletrônicos; d) Tecnologias de telefonia; e) Programas específicos de computadores
– softwares; f) Conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais – livros; g) Conteúdos
disponibilizados em suportes eletrônicos.
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14.1. Ambiente Virtual de Aprendizagem na EAD
Para fortalecer o sistema de comunicação e potencializar a aprendizagem dos alunos e
a prática dos estudos independentes, a FL-RJ utiliza um ambiente virtual de aprendizagem
(AVA). Esta ação visa à progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno, que é
desejada pelo mercado de trabalho e estimulada pelo Ministério da Educação.
O ambiente virtual de aprendizagem é desenvolvido em uma plataforma de LMS
(Learning Management Systems), que serve para armazenar um conjunto de atividades que
serão trabalhadas pelo aluno, durante o oferecimento da disciplina.
Dentre os fatores positivos para a utilização de um ambiente virtual de aprendizagem
destacam-se:
a) Facilidade com relação a tempo e espaço para acesso às atividades da disciplina;
b) Possibilidade de interação e comunicação entre os participantes;
c) Facilidade de acesso às informações;
d). Favorece a formação de equipes interdisciplinares de professores e alunos;
e). Favorece a elaboração de atividades que visem à superação de desafios ao conhecimento;
f). Favorece a articulação do ensino com a realidade em que os alunos se encontram;
g). Agrega recursos e ferramentas que tornam viável a elaboração e disponibilização de
materiais didáticos, acompanhamento e gerenciamento de conteúdo;
h) Possibilidade de integrar diversas mídias, linguagens e recursos que permitem potencializar
i) Atividades que estimulem e proporcionem aprendizado;
j). Favorece a flexibilidade na navegação;
l). Disponibiliza formas síncronas e assíncronas de comunicação que permitem aos estudantes
definirem seus próprios caminhos às informações desejadas.

A metodologia pedagógica a ser adotada para o desenvolvimento das disciplinas em
EAD é o cognitivismo, no qual os processos internos de percepção, representação,
armazenamento e recuperação dos conhecimentos são gerados a partir da interação entre o
estudante x professor/tutor x ambiente de aprendizagem on-line.
O conhecimento adquirido pelo discente será fruto dessa interação. As disciplinas
serão desenvolvidas por meio de um processo permanente e contínuo de construção e
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reconstrução, que resultará na formação de estruturas mentais, também chamadas de
assimilação.
Serão disponibilizados para os estudantes os seguintes recursos educacionais:
a) Material didático;
b) Ferramentas de aprendizagem desenvolvidas no ambiente on-line;
c) Ferramentas de comunicação e interação desenvolvidas no ambiente on-line;
d) Tutoria de dúvidas via ambiente on-line, de forma assíncrona, realizada pelo
professor/tutor da disciplina;
e) Encontro presencial.

15. Material Didático Institucional
Para garantir ao aluno segurança em relação ao seu processo de aprendizagem e
adesão e motivação em relação ao seu curso e à metodologia de educação à distância, são
necessários alguns recursos. Além de um sistema de comunicação integrador, recursos
humanos capacitados e infraestrutura física adequada, são imprescindíveis materiais didáticopedagógicos de qualidade e de apoio ao estudante e ao professor que contenha todas as
informações essenciais sobre o curso.
O material pedagógico utilizado na instituição é desenvolvido por profissionais
qualificados com experiência profissional e docente. A construção dos materiais, recursos,
atividades e a estruturação no ambiente virtual serão realizadas pela empresa parceira da FLRJ de acordo com a natureza dos componentes curriculares ministrados, dentro de
especificações e padrões definidos pelas Coordenadorias de curso e do Núcleo Docente
Estruturante.
Será disponibilizado para os discentes um livro digital com o conteúdo da disciplina,
atividades de fixação e material multimídia.
A FL-RJ fomenta o desenvolvimento de novos materiais didáticos para os cursos que
são ministrados. Tal iniciativa tem fundamento na lacuna entre o tradicional processo de
produção de material didático e as exigências inovadoras dos cursos.
De uma maneira geral, a literatura existente apresenta-se extremamente necessária,
porém é insuficiente às crescentes demandas do ensino de graduação e pós-graduação. Isso
ocorre porque as inovações propostas para os cursos, tais como a interdisciplinaridade, o
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caráter prático da educação e atualização permanente, não encontram respaldo nos materiais
didáticos tradicionais.

16. Mecanismos de Interação entre Docentes, Tutores e Estudantes
Ao longo do curso os estudantes vão interagir nas suas turmas, dentro do ambiente
virtual de aprendizagem, por meio de várias ferramentas, favorecendo a aprendizagem
colaborativa e a troca de informações, tanto de modo síncrono como de modo assíncrono.
Para auxiliar a interação entre docentes, tutores e estudantes, a FL-RJ disponibilizará
um canal de diálogo permanente com o professor/tutor da disciplina, de forma assíncrona no
ambiente virtual de estudo. Em relação a interação estudante x estudante, será disponibilizado
um módulo de “bate-papo” com os colegas de turma, para trocar informações, de forma
assíncrona (mensagens no ambiente). E, via Chat, pelo “Troca de Ideias On-line”, no qual
poderá conversar com os seus colegas em tempo real. O estudante poderá entrar em contato
com a coordenação de EAD, sempre que precisar.
A interação entre tutores presenciais e à distância é mediada pelo coordenador de
curso por meio de ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, com
destaque para fóruns e chats. Estes espaços são importantes para trocas entre tutores e
professores, de modo que a aprendizagem do aluno seja potencializada e o perfil do egresso
desenvolvido de acordo com o projeto pedagógico do curso. As ferramentas disponibilizadas
permitem reuniões e avisos.
17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem

A avaliação pedagógica praticada na FL-RJ institui a necessidade de se realizar
práticas avaliativas condizentes com o perfil do egresso desejado, o que reflete a importância
de enfrentar o desafio. Assim, para romper com o processo de seleção excludente e
controlador, o desafio está em identificar os critérios a serem adotados, seus fins e a relação
desses com o perfil do egresso. Portanto, a avaliação é também um processo que repensa as
aproximações e os distanciamentos na concretização do perfil do egresso.
O sistema de avaliação não deve incidir sobre elementos a serem memorizados, mas
na verificação da capacidade de refletir sobre o conhecimento, de questioná-lo e de (re)
construí-lo dos pontos de vista científico, metodológico e político.
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O que se pretende avaliar não é só o conhecimento adquirido, mas a capacidade de
acioná-lo e de buscar outros para realizar o que é proposto. Avaliar competências e
habilidades dos alunos significa verificar não apenas se adquiriram os conhecimentos
necessários, mas também se, quanto e como fazem uso deles para resolver situações-problema
(reais ou simuladas) relacionadas, de alguma forma, com o exercício da profissão.
Dessa forma, a avaliação é realizada mediante critérios explícitos, compartilhados com
os alunos, uma vez que o que é objeto de avaliação representa uma referência importante para
quem é avaliado, tanto para a orientação dos estudos como para a identificação dos aspectos
considerados mais relevantes para a formação em cada momento do curso.
O Regimento Geral da FL-RJ dispõe o seguinte sobre a avaliação da aprendizagem:
a) O aproveitamento escolar é verificado mediante avaliações parciais, durante o
período letivo, e mediante um eventual exame final, expressando-se, o resultado de cada
avaliação;
b) A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento nas Avaliações Parciais;
c). Cabe ao docente a atribuição das notas das Avaliações Parciais e Finais, em graus
de zero a dez, e a responsabilidade do controle de frequência dos alunos, devendo a
Coordenação do Curso fiscalizar o cumprimento desta obrigação, intervindo em caso de
omissão e comunicando à Diretor Acadêmico as disfunções;
d). Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)
e demais atividades escolares, o aluno é aprovado independentemente da prova final, o aluno
que obtiver média de aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete), correspondentemente à
média aritmética simples, com arredondamento, da média das avaliações parciais, ao final do
período letivo;
e). Mediante prova final, o aluno que tenha obtido média de aproveitamento final
inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 4,0 (quatro), obtendo nota final igual ou superior a
10,0 (dez), correspondente à soma da média de aproveitamento à nota da prova final;
f) O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento nas datas
fixadas, poderá realizar até uma “Segunda Chamada” de cada disciplina, a ser realizada
conforme o Calendário Acadêmico. Poderá ser concedida revisão de nota, por meio de
requerimento, dirigido à Coordenação que está vinculado, no prazo de cinco dias úteis após a
divulgação do resultado (consultar valores na Secretaria);
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g) O aluno reprovado por não ter alcançado, seja a frequência, sejam as notas mínimas
exigidas, deverá cursar novamente a disciplina, de acordo com as normas fixadas pelo
CONSEPE;
h). É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do período
letivo cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência em até 03 (três) disciplinas,
computadas as dependências das séries anteriores;
i) O aluno promovido ao ano letivo seguinte, em regime de dependência, deve
matricular-se obrigatoriamente na nova série e nas disciplinas de que depende, salvo se não
estiverem sendo oferecidas, observando-se, na nova série a compatibilidade de horário e
aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas exigências de frequência e de aproveitamento.
j). É considerado reprovado na série o aluno reprovado em 4 (quatro) disciplinas ou
mais.
l) O aluno reprovado na série, ou seja, em dependência em 04 (quatro) ou mais
disciplinas, computadas as das séries anteriores, deverá cursá-las prioritariamente no período
letivo subsequente, podendo, entretanto, cursar outras da série subsequente, em função de um
plano de estudos definido de acordo com as normas emanadas pelo CONSEPE, ficando
dispensado de cursar aquelas em que já obtivera aprovação.
m) A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas em
horários especiais, com metodologia adequada para os alunos em dependência ou adaptação,
como forma de recuperação, em períodos especiais e na forma que se compatibilizem com as
suas atividades regulares, aprovadas pelo CONSEPE.
n) As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da não
aplicabilidade de provas escritas ou de avaliações finais, terão sua forma de avaliação definida
em norma específica.

17.1. Avaliação da Aprendizagem na modalidade EAD
Na modalidade à distância, os procedimentos de avaliação da aprendizagem sempre
levam em consideração os dispositivos estabelecidos no Regimento da FL-RJ e na legislação
da educação superior para EAD, sendo completados pelos critérios destacados abaixo.
A avaliação da aprendizagem é feita de modo contínuo e utilizando mais de uma
forma. Neste aspecto, a avaliação é entendida como um processo e deve prever mecanismos
permanentes de acompanhamento dos estudantes. Para tanto, a avaliação é composta de
atividades individuais e em grupos de aprendizagem, estimulando a prática da autoavaliação.
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Os tutores presenciais e à distância, alinhados com o coordenador de curso, vão
atribuir notas, acompanhar o desempenho dos estudantes, identificar suas dificuldades e
propor ações para saná-las durante a ocorrência de cada disciplina do curso.
A diversidade e a quantidade de atividades avaliativas para a composição da nota final,
bem como as funcionalidades do ambiente virtual de aprendizagem e o desenho do sistema de
comunicação,

interatividade

e

de

gestão

acadêmico-administrativa,

garantem

o

acompanhamento permanente dos estudantes.
As avaliações vão acontecer à distância e nas instalações da FL-RJ, onde
necessariamente é feita a prova. Todas as datas de entrega de atividades e de realização da
prova estão preestabelecidas nos manuais e guias do aluno.
A nota é composta de acordo com o estabelecido no Regimento Geral da FL-RJ,
respeitando as condições de aprovação do estudante e mecanismos de dependência e
recuperação.
São instrumentos de avaliação, na disciplina: atividades integradoras e de autoestudo,
portfólio, atividades de autoavaliação, atividades de grupos de aprendizagem e prova.

CORPO DOCENTE E TUTORIAL
Os professores da FL-RJ possuem qualificações adequadas às atividades que
desenvolvem e foram selecionados, levando-se em consideração as características regionais
em que está inserido o curso, bem como a concepção pedagógica proposta.
A competência global dos docentes pode ser inferida de fatores como qualificação
acadêmica, experiência profissional e de magistério superior, habilidade para a comunicação,
entusiasmo para o desenvolvimento de estratégias educacionais mais efetivas, participação em
sociedades educacionais e técnico-científicas, exercício efetivo de atividades educacionais,
em áreas compatíveis com as do ensino nos programas do curso.
1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE
O NDE do curso de Letras possui atribuições acadêmicas de acompanhamento e
atuação na concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico.
A alteração e permanência dos membros do NDE são verificadas anualmente, no
início de cada semestre letivo, com base no corpo docente alocado ao curso e na legislação
vigente.
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O Coordenador do Curso tem o papel de proporcionar adequada articulação do NDE
com o Colegiado do Curso, com o objetivo de aprimorar o processo de oferta do curso e o
cumprimento das normas legais aplicáveis. Cabe ao Coordenador de curso oferecer apoio
técnico-administrativo ao NDE para o seu pleno funcionamento.
Os membros são incentivados e estimulados pela FL-RJ, por meio de ações de
capacitação didático-pedagógica e de cunho financeiro, a permanecerem no NDE para manter
a qualidade do curso e o bom relacionamento entre o corpo social e os dirigentes da
instituição.
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é composto por cinco docentes,
conforme estabelece a Resolução do CONAES nº 1/2010. Além disso, os membros atendem
aos requisitos de titulação e regime de trabalho, exigidos pela referida legislação.

2. Regime de trabalho do corpo docente do curso
A soma de docentes destacados na tabela acima, com titulação em programas de pósgraduação stricto sensu é de 14 professores, equivalente a 85%.O percentual de doutores em
relação ao total de docentes indicados é de 25%. O percentual de mestres em relação ao total
de docentes indicados é de 75%.
O regime de trabalho do corpo docente do curso de Letras, distribuído em tempo
integral (TI), tempo parcial (TP) e horista (H), está destacado no quadro abaixo:
A soma dos docentes em regime de tempo integral e parcial, informados na tabela
acima, é de 14 professores, equivalente a 75%. A comprovação do vínculo empregatício e da
carga horária do regime de trabalho poderá ser aferida pela comissão avaliadora na época da
avaliação in loco.

Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PROFESSOR
Ana Maria Nunes El Achkar
Aristides Teixeira
Felipe Blanco
Jacqueline Barros
Joao Carlos Torres De Farias
João Daniel
Jorge Paes
Juan Magalhães
Juliana Garcia

TITULAÇÃO R.T.
Doutor
T.I.
Doutor
T.P.
Mestre
T.P
Doutor
T.I.
Mestre
T.P.
Mestre
T.P.
Mestre
T.I.
Mestre
T.I.
Doutor
T.P.

CH
41
28
12
41
9
18
33
48
7

A
24
27
12

G
16

N
1
1

33

16

1

9
18
33
48
6

1

95

10.
11.
12.
13.
14.

Juliele Ferreira
Marcio Barbosa
Marcos Vinicius Andrade
Pedro Viana De Freitas Junior
Rafael da Silva Piran

15.
16.

Roberta Viegas
Roberto Monteiro Litento

17.
18.

Ronaldo Sant’anna
Rosane Pires Fernandes

Mestre
Mestre

Doutor
Doutor
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre

T.P.
T.I.
T.I.
T.I
T.I.

6
39
33
12
39

T.P.
T.I.

13
66

T.P.
T.I.

45
60

6
39
33
12
39
12
66
45
60

1

3. Experiência profissional do corpo docente
Ao selecionar o corpo docente do curso de Letras, a FL-RJ levou em consideração o
tempo de experiência profissional não acadêmica (fora do magistério) como estratégia para
compor o quadro do curso, bem como uma das formas de facilitar o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem, em razão de conteúdos específicos das disciplinas.
O percentual de docentes destacados na tabela acima com experiência profissional,
fora do magistério superior, igual ou superior a 2(dois) anos, é de 100%.

4. Experiência de magistério superior do corpo docente
Ao selecionar o corpo docente do curso de Letras, a FL-RJ levou em consideração
também o fator temporal no magistério superior, além da titulação e da experiência
profissional, como estratégia para o desenvolvimento didático-pedagógico dos conteúdos das
disciplinas, visando alcançar com esta atitude maior integração e participação dos alunos
durante sua vida acadêmica.

5. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente
O Colegiado de Curso é órgão superior deliberativo, consultivo e normativo em
matéria didático-científica e disciplinar, com a seguinte constituição: Coordenador do Curso,
que o preside; pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelos demais docentes do curso; e
dois representantes dos discentes, eleito por seus pares.
O Colegiado de Curso se reúne ordinariamente, uma vez a cada semestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador do Curso, ou por convocação de
2/3 de seus membros.
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Compete ao colegiado de curso:
I)

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e

respectivos programas;
II)

Refletir sobre a matriz curricular do curso e suas alterações com a indicação

das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais e
projeto pedagógico do curso;
III)

Promover a avaliação do curso em conjunto com a CPA – Comissão Própria de

Avaliação;
IV)

Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação;

V)

Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas

pelos demais órgãos colegiados.
As decisões concernentes ao curso de Pedagogia são registradas em Atas das reuniões
e arquivadas para consulta. Quando não dependem exclusivamente da atuação do coordenador
do curso, o encaminhamento das referidas decisões se dá por meio de comunicação
transmitida aos destinatários responsáveis pela execução das providências.

IV.

INFRAESTRUTURA
O modelo pedagógico praticado requer, para a sua adequada implementação,

ambientes acadêmicos, físicos e tecnológicos relevantes para o desenvolvimento dos cursos e
programas.

1. Instalações físicas gerais
As instalações físicas da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro – FL-RJ é
compartilhada com o Colégio Paraíso que estão localizadas na Avenida Visconde de Itaúna,
2671, Paraíso – São Gonçalo. Todas as dependências estão adequadas ao atendimento e
desenvolvimento das atividades e programas da FL-RJ.
As especificações de serventias obedecem aos padrões arquitetônicos recomendados
quanto à ventilação, iluminação, dimensão, acústica e destinação específica.
As salas de aula, laboratórios, biblioteca e outras dependências são de uso privativo
dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, permitido o acesso de pessoas sem
vínculos institucionais quando da realização de eventos, encontros culturais, seminários ou em
casos de expressa autorização da Diretoria.
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A infraestrutura física está à disposição dos alunos para atividades extraclasses, desde
que pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente reservados. As salas
de aula estão aparelhadas por turmas para possibilitar melhor desempenho docente e discente.
A FL-RJ prima pelo asseio e limpeza mantendo as áreas livres varridas e sem lixo,
pisos lavados, sem sujeira e móveis sem poeira. Os depósitos de lixo são colocados em
lugares estratégicos, como próximos às salas de aula, na biblioteca, nas salas de estudo etc.
As instalações sanitárias gozarão de perfeitas condições de limpeza com pisos, paredes
e aparelhos lavados e desinfetados. Para isso a FL-RJ mantém pessoal adequado e material de
limpeza disponível.
Dispõe ainda de instalações apropriadas para o processo de ensino-aprendizagem,
disponibilizando recursos audiovisuais e equipamentos específicos aos cursos ofertados.
Os locais de trabalho para os docentes estão adequados às necessidades didáticopedagógicas, tanto em termos de espaço, quanto em recursos técnicos, mobiliários e
equipamentos e acessibilidade.
As instalações possuem nível de informatização adequado, com as dependências
administrativas e acadêmicas servidas de equipamentos.
As plantas das instalações encontram-se na instituição, à disposição das autoridades
educacionais, as quais comprovam a existência dos ambientes a seguir detalhados:

ESPAÇO FÍSICO ATUAL
Térreo
Quantidade
1
1
1
1
1
1

Espaços
Biblioteca
NPJ
NPES
Laboratório de Informática
Sala de Professores
Gabinetes de trabalho das coordenações

M²
258
48
30
13
42
50

1
2
1
1
1
1
1

Gabinete da direção
Banheiros
Copiadora
Atendimento
Secretaria Acadêmica
Arquivo
Gabinete Secretaria Acadêmica

24
129
12
3
14
9
12

1

Tesouraria/RH

8
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1
1
1
16
1
1
2

CPA
Sala de atendimento psicopedagógico
Depósito
Sala de aula
Centro Esportivo Polivalente
Restaurante
Estacionamento
Total térreo

15
15
50
560
1200
60
113,0
2.665

1º Pavimento
Quantidade
6
1
2
1

Espaços

Total 1º Pavimento

M²
288
24
48
160
520

Total 2º Pavimento

M²
480
24
0
504

Total 3º Pavimento

M²
672
32
704

Total Mezanino

M²
60
2
62

Sala de aula
Área de circulação
Banheiros
Auditório
2º Pavimento

Quantidade
10
1
0

Espaços
Sala de aula
Área de circulação
Banheiro
3º Pavimento

Quantidade
14
Sala de aula
1
Área de circulação

Espaços

Mezanino
Quantidade
1
Área de circulação
1
Elevador

Espaços

1.1. Infraestrutura de Segurança
Atenta às condições de segurança aos seus usuários, a FL-RJ tendo em vista que as
instalações são espaços destinados às funções acadêmicas, planejou suas edificações para
atenderem todas as condições de segurança com saídas de evacuação sinalizadas para o caso
de emergência e com equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente
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distribuídos, conforme normas legais.

1.2. Manutenção e Conservação das Instalações Físicas
A política de infraestrutura que a FL-RJ adota, é a da manutenção preventiva, a qual
ocorre todo fim de semestre letivo e início do próximo, preparando os ambientes e
equipamentos para uso seguro e com qualidade, e também adota a política de manutenção
corretiva, sob demanda, ou seja, em qualquer necessidade de reparo, adequação ou instalação
que necessitem rápida implantação, a FL-RJ realiza.

2. Ambientes Físicos utilizados no Desenvolvimento do Curso
No curso de Letras, além da infraestrutura apresentada acima, destacam-se como
ambientes acadêmicos, físicos e tecnológicos diretamente relacionados com a integração
coordenador-docente-aluno, as instalações físicas detalhadas a seguir.

2.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI
Os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral (TI), tempo parcial (TP)
e membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Pedagogia da FL-RJ possuem
infraestrutura necessária no que tange a equipamentos de informática e obedecem as normas
de acessibilidade, acústica, conservação, comodidade, iluminação, limpeza, segurança e
ventilação. Contam também com sala de reunião para o desenvolvimento das atividades
administrativas e didático-pedagógicas conforme detalhamento abaixo:
Quantidade

Ambiente

1

Sala compartilhada
com mesas individuais
de trabalho TI e TP
Sala de reunião

1

Área
M²
84

32

Equipamento
mobiliário
6 mesas de trabalho, 5 computadores
com acesso à internet e impressora
compartilhada
Acesso à internet, mesa de reunião e
cadeiras

2.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos
A FL-RJ possui infraestrutura necessária no que tange a equipamentos de informática
e pessoal de apoio e obedecem às normas de acessibilidade, conservação, salubridade e
segurança. O gabinete de trabalho para o Coordenador do curso de Letras é uma sala
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compartilhada de trabalho para desenvolvimento das atividades de gestão e condução do
curso, bem como atendimento de alunos e docentes, com as seguintes especificações:

Quantidade

Ambiente

1

Sala
compartilhada
com mesa individual de
trabalho

1

Sala de reunião

Área
M²
84

32

Equipamento
mobiliário
Mesa em L, mesa auxiliar, armário de
madeira com chave, computador
com acesso à internet e impressora
compartilhada
Acesso à internet, mesa de reunião e
cadeiras

Quanto aos serviços acadêmicos, a FL-RJ e o curso de Letras contam com a
Secretaria Geral, Diretoria Geral e o NAE para esclarecimentos e apoio pedagógico. Os
ambientes possuem as especificações:

Quantidade

Ambiente

Área
M²

Equipamento
mobiliário

1

Sala da direção

24

1

Gabinete interno da
secretaria acadêmica

24

1

Hall de atendimento de
secretaria
Atendimento do NAE

16

Mesa em L, mesa auxiliar, armário com
chave, estante, computador com acesso
à internet e impressora
Mesa em L, cadeiras, estante, armários,
sistema
acadêmico,
arquivos,
computador com acesso à internet e
impressora
Recepção com cadeiras

Sala de Psicopedagogia
Sala do NAIN
Sala da CPA,
Ouvidoria

15

1

1
1

8

15

Mesa, cadeiras, sistema acadêmico, 2
computadores, acesso à internet e
impressora
Mesa, cadeira, acesso à internet e
computador e impressora compartilhada
Mesa, cadeiras, mesa redonda, arquivo,
computador, acesso à internet e
impressora compartilhada

2.3. Sala de professores
A Sala de Professores atende aos padrões exigidos quanto à acessibilidade, acústica,
dimensão, limpeza, luminosidade e ventilação, bem como quanto ao estado de conservação
dos mobiliários e equipamentos e a comodidade dos envolvidos às atividades planejadas.
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Oferece infraestrutura de informática para o preparo de atividades e é de uso
exclusivo dos docentes.
Quantidade

Ambiente

1

Sala de professores

Área
M²
42

Equipamento
mobiliário
Mesa de reunião, cadeiras, 3
computadores com acesso à internet , 2
sofás, copa, 2 banheiros

2.4. Salas de aula
A FL-RJ conta com 48 salas de aula que são utilizadas pelo curso de Letras, as quais
possuem as seguintes especificações:

Quantidade

Ambiente

48

Sala de aula

Área
Equipamento
M²
mobiliário
2.204 Quadro branco, mesa e cadeira de
professor, cadeiras universitárias, ar
condicionado em cada sala

As turmas do curso de Letras têm as dimensões recomendadas pelo professor
responsável, com aprovação do colegiado de curso. Os ambientes atendem aos padrões
exigidos quanto à acessibilidade, acústica, dimensão, limpeza, luminosidade e ventilação, bem
como quanto ao estado de conservação dos mobiliários e equipamentos e a comodidade dos
envolvidos às atividades planejadas.

3. Acesso dos alunos a equipamentos de informática
Os alunos do curso de Letras podem acessar os equipamentos do laboratório de
informática de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos colegiados competentes.
Também estão disponibilizados aos alunos computadores na Biblioteca, cuja
utilização deve respeitar a normatização deste ambiente de apoio acadêmico.
Por fim, no complexo físico da FL-RJ, existem pontos para acesso wireless, onde a
comunidade acadêmica pode se beneficiar desta tecnologia por meio de notebook, tablet,
celular etc.
As especificações dos equipamentos disponíveis nos ambientes destacados acima,
obedecem às normas de acessibilidade, acústica, conservação, comodidade, iluminação,
limpeza, segurança e ventilação:
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Quantidade

Ambiente

1

Laboratório

Área
M²
13

1

Biblioteca

258

1

Autoatendimento

3

Equipamento/ Software
20 computadores, cadeiras, quadro
branco, wi-fi
14 computadores sendo 4 para o pessoal
técnico-administrativo e 10 computadores
para consulta e pesquisa dos alunos;
Leitor de Código de barras; 2
impressoras; Software: sistema Mestre
Ágil.
2 longarinas

O total de equipamentos disponíveis para acesso dos alunos no laboratório e na
biblioteca atingem 34 computadores para um universo de 430 alunos matriculados nos cursos
de graduação ministrados. Desta forma, teríamos a relação de um computador para cada 12,6
alunos, suportando bem toda comunidade acadêmica.
Esta proporção melhora se levarmos em consideração que na FL-RJ existe rede sem
fio (wireless), onde toda comunidade acadêmica pode se beneficiar, a qualquer momento, dos
serviços disponibilizados pela internet por equipamentos próprios ou da instituição.

3.1. Velocidade de acesso à internet, wi-fi
O acesso à internet é garantido por meio de banda larga, na forma de cabeamento e via
wireless, as quais possuem as seguintes características: I) Banda larga: 1 Link (Full) de 15
Mb; II) Wireless: de 15 Mb para acesso dos alunos.

3.2. Política de atualização de equipamentos e softwares
As atualizações dos equipamentos são feitas, pelo menos duas vezes ao ano, conforme
a necessidade dos alunos e professores.
As manutenções preventivas são realizadas diariamente visando o adequado
funcionamento dos equipamentos. Manutenção e conservação dos laboratórios são executadas
por funcionários da própria FL-RJ ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas
funções e, quando não for possível resolver o problema internamente, é encaminhado para
empresa terceirizada, especializada em manutenção de equipamentos.
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Existem profissionais encarregados pela gestão técnico-administrativa de grupos de
laboratórios, os quais são responsáveis pela administração dos laboratórios, principalmente as
demandas de organização dos ambientes, atualização de softwares e manutenção de
equipamentos.

3.3. Biblioteca
A Biblioteca Gilberto Gil tem como principal objetivo servir de apoio às atividades de
investigação, oferecer suporte informacional aos programas de ensino, iniciação científica e
extensão e atender às necessidades culturais de seus corpos docente e discente e de toda
comunidade.
A FL-RJ considera que o conhecimento científico pode ter um impacto mais positivo e
importante no processo de transferência e inovação tecnológica se houver um especializado
serviço de informação, estruturado, desenvolvido e bem preparado para selecionar informação
técnica cultural e científica.
Dentro deste contexto, a Biblioteca Gilberto Gil é parte essencial do projeto
institucional da FL-RJ, com a finalidade de organizar e disseminar a informação,
desenvolvendo atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, bem como a
dinâmica e atualização de informações a serem observadas e geradas no desenvolvimento do
ensino, iniciação científica e extensão.

3.3.1. Espaço físico
O espaço físico da Biblioteca Gilberto Gil possui uma recepção com 50 metros
quadrados, acervo com 112 m2 e sala de estudos com 96 m2, com área total de Área total de.
258 m², com condições adequadas quanto à área física; área de leitura geral, individual e em
grupo; área de acervo de livros, periódicos especializados e mídias; acesso à internet, bem
como adequada gestão e informatização do acervo, pautada numa política de atualização e
expansão do acervo, além do acesso às redes de informação.
O mobiliário da Biblioteca é adequado, de acordo com os princípios recomendados
para as bibliotecas acadêmicas. O acervo está acomodado em estantes, devidamente
distribuído. Os periódicos especializados contam com estantes expositoras para os títulos
correntes.
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A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se destina e obedece
aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, limpa e segura. Além
disso, este ambiente é adaptado às pessoas portadoras de necessidades especiais e possui nas
suas proximidades equipamentos de proteção contra incêndio.
As instalações para estudos individuais e em grupo possuem espaços e mobiliários
adequados, atendendo às necessidades dos alunos e professores.

3.3.1.1. Horário de funcionamento
O horário de funcionamento da biblioteca é de segunda a sexta-feira, de 8h às 21h45 e,
aos sábados, de 9h às 13h.

3.3.2. Pessoal de apoio
A biblioteca está sob a responsabilidade de uma profissional formada em
biblioteconomia inscrita no Conselho Regional de Biblioteconomia, que responde pela
administração e pelo atendimento à comunidade acadêmica, além do pessoal que dá cobertura
completa ao sistema informatizado da biblioteca.
Por meio do seu quadro de funcionários são realizadas orientações de pesquisas
acadêmicas, com objetivo de apoiar os usuários a encontrar as informações necessárias para
seus trabalhos. Além disso, promove o acompanhamento durante a elaboração de trabalhos
científicos e de conclusão de curso, de acordo com as normas da ABNT.

3.3.3. Informatização do acervo e serviços
A Biblioteca oferece a comunidade acadêmica os seguintes serviços:
a) Consulta local;
b) Empréstimo domiciliar;
c) Renovação de empréstimos;
d) Reserva de materiais;
e) Orientação para trabalhos científicos;
f) Levantamento bibliográfico; e
g) Treinamento aos usuários.
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Além destes, outros serviços podem ser disponibilizados, de acordo com a necessidade
da comunidade, bem como pela adesão de novas tecnologias.
O empréstimo domiciliar somente é concedido aos usuários internos. É obrigatória a
apresentação do documento de acesso para a realização do empréstimo.
Os usuários podem retirar até 03 (dois) livros pelo período de empréstimo de 3 (três) a
07 (sete) dias consecutivos, podendo ser renovado o empréstimo, pessoalmente, desde que
não esteja em atraso e não haja reserva prévia da obra por parte de outro usuário. Se o
material estiver em atraso, a renovação é bloqueada até a devolução.
O levantamento bibliográfico pode ser realizado no Banco de Dados da Biblioteca, nas
diversas áreas do conhecimento. Pode ser solicitado pelos estudantes, professores e
funcionários.
Há um programa permanente de treinamento de usuários com o objetivo de auxiliá-los
na consulta ao catálogo e elaboração da pesquisa.
Com relação à informatização, o acervo pode ser consultado nos terminais existentes
na biblioteca. A instituição tem como meta adquirir e modernizar o atual sistema para que o
discente possa consultar, bem como pesquisar o acervo desejado.

3.3.4. Política de aquisição e atualização do acervo
A FL-RJ mantém uma política permanente de aquisição, expansão e atualização do
acervo, tendo como base as necessidades pedagógicas e curriculares dos cursos oferecidos.
O acervo bibliográfico é atualizado uma vez por ano, por indicação de alunos e
professores, por solicitação da coordenadoria e da equipe da Biblioteca, em razão de novas
edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de publicações destinadas a
subsidiar projetos de iniciação científica e extensão.
É dada prioridade, na aquisição de livros, àqueles indicados pelos professores como
bibliografia básica e complementar de cada disciplina dos cursos ministrados.
Os coordenadores de curso são os responsáveis por efetuar o levantamento do acervo
junto aos professores, bem como encaminhar a relação bibliográfica ao órgão competente e
posteriormente à Diretoria para que autorize a aquisição. Os livros mais antigos são mantidos
para consulta histórica.
Os títulos, assinaturas e materiais multimídia adquiridos, são catalogados antes de
serem disponibilizados.
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Para o próximo quinquênio, a Mantenedora continuará reservando 5% (cinco por
cento) do orçamento para atualização do acervo, bem como aprovação da aquisição dos itens
documentais necessários para os cursos previstos para implantação.

3.3.5. Acervo bibliográfico geral
O acervo é constituído de diversos suportes como livros, periódicos, cd-rom, dvd-rom
e softwares, bases de dados nacionais com acesso livre, abrangendo diversas áreas do
conhecimento, em um total de mais de 20.000 itens de acervo documental.
O acervo de livros atende às necessidades do curso de Direito quanto à quantidade,
pertinência, relevância acadêmico-científica e atualização das obras.
A biblioteca conta em seu acervo com periódicos, nacionais e estrangeiros, específicos
para os cursos e outros de interesse da comunidade acadêmica.
Para tanto são mantidas assinaturas correntes de periódicos, que podem ser ampliadas,
de acordo com as indicações da comunidade acadêmica. Além das assinaturas de periódicos a
Instituição viabiliza acesso aos periódicos disponíveis livremente no site da Capes.
O acervo está instalado em local com iluminação adequada e as condições para
armazenagem, preservação e a disponibilização atendem aos padrões exigidos.
Além do acervo local, a FL-RJ disponibiliza aos estudantes acesso a base de dados
digital da biblioteca universitária Victor de Sá pertencente ao Grupo Lusófona.

3.3.6. Bibliografia básica
O acervo de livros da bibliografia básica do curso de Letras atende as necessidades
dos conteúdos apresentados nas disciplinas. A indicação da bibliografia básica prevê a
indicação de três bibliografias básicas conforme a necessidade das disciplinas e, tem por base
os autores de renome da área jurídica e das ciências humanas, sociais e exatas, bem como os
que tratam das novas tecnologias para o melhor desenvolvimento da área jurídica.
Para os novos títulos adquiridos busca-se a mesma relevância de conteúdo dos
anteriores, mantendo-se assim um acervo qualitativo e em conformidade com a proposta do
curso.
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3.3.7. Bibliografia complementar
O acervo de livros da bibliografia complementar do curso de Letras atende aos
conteúdos e programas apresentados nas disciplinas. A indicação da bibliografia
complementar tem por base a mesma linha de pensamento estabelecido pelos autores da
bibliografia básica, construindo desta forma um elo, porém não deixando de lado as visões de
cada autor sobre um determinado assunto. Em cada disciplina do curso foram indicados cinco
títulos, os quais estão tombados junto ao patrimônio da instituição e disponíveis para consulta
no acervo da FL-RJ, atualmente temos a Biblioteca Virtual SAGAH com mais de 900 títulos
disponíveis.
3.3.8. Periódicos especializados
Visando complementar o conhecimento dos estudantes do curso de Letras, a FL-RJ
oferece aos estudantes acesso a base online do Grupo Lusófona.
Além disso, A faculdade conta com a assinatura de periódicos impressos e digitais
(Veja, Exame, Você S.A., SAGAH) que estão disponíveis para consulta na biblioteca.

3.4. Laboratórios didáticos especializados
As instalações e laboratórios específicos para o curso de Letras atendem aos
requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e são
dotados dos equipamentos de segurança necessários a cada tipo de laboratório ou serviço,
observando as normas da ABNT, especialmente, nos seguintes aspectos:
a) Espaço físico adequado por aluno;
b) Salas com iluminação, ventilação e mobiliário adequados;
c) Instalações hidráulicas e elétricas ao atendimento de alunos, professores e funcionário;
d) Computadores ligados em rede e com acesso à internet, com recursos multimídia para
projeções;
e) Política de uso dos laboratórios compatível com a carga horária de cada atividade prática;
f) Plano de atualização tecnológica, além de serviços de manutenção, reparos e conservação
realizados sistematicamente, sob a supervisão dos responsáveis pelos laboratórios;
g) Equipamentos de segurança, tais como: extintores de incêndio e emblemas educativos de
segurança.
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Os laboratórios contam com equipamentos selecionados e dimensionados para o
desenvolvimento/atendimento das atividades a que se destinam especificamente, ou seja, para:
a) Execução de aulas práticas das disciplinas que formam a matriz curricular do curso de
Direito;
b) Apoio às atividades de iniciação científica e/ou pesquisa do docente e/ou do discente;
c) Execução de cursos de extensão;
d) Apoio aos trabalhos de conclusão de curso;
e) Apoio às atividades de estágio supervisionado e;
f). Proporcionar suporte a quaisquer outras atividades acadêmicas que deles necessitem

Estão previstas atividades práticas acadêmicas a serem desenvolvidas nos laboratórios,
sempre sob a supervisão de pessoal qualificado.

3.4.1. Laboratório de informática
Para o curso de Letras estão previstas atividades acadêmicas a serem desenvolvidas
nos Laboratórios de Informática, sempre sob a supervisão de pessoal qualificado.
O setor da infraestrutura/suporte encarrega-se de acordar com os professores os
horários e o número de alunos que devem utilizar o parque de equipamentos e desenvolver
práticas discentes.
O acesso aos Laboratórios de Informática e ao parque de equipamentos instrucionais
pode ser individual, a critério do professor da disciplina e sob autorização do Coordenador do
Curso, ou em turmas com número de alunos definido pelo professor, segundo a natureza das
práticas discentes.
Os Laboratórios de Informática está disponível durante o período de funcionamento da
instituição, sendo composto por computadores com acesso à internet, obedecendo as
condições de acessibilidade e segurança, conforme detalhamento no quadro
abaixo: Laboratórios de Informática
Laboratório 1 • 20 microprocessadores Pentium, 1 GB de memória ram, HD 40 GB
• 01 servidor interligando os laboratórios em rede, a uma central de
impressão
• Sistema operacional Windows XP
Área total: 13,00 m²
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3.4.2. Política de atualização, manutenção e disponibilidade de insumos
As atualizações dos equipamentos são feitas, pelo menos uma duas vezes ao ano,
conforme a necessidade dos alunos e professores. As manutenções preventivas são realizadas
diariamente visando o adequado funcionamento dos equipamentos.
A manutenção e conservação dos laboratórios são executadas por funcionários da
própria FL-RJ ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas funções e, quando
não for possível resolver o problema na instituição, é encaminhado para empresa terceirizada,
especializada em manutenção de equipamentos.
Existem profissionais encarregados pela gestão técnico-administrativa de grupos de
laboratórios, os quais são responsáveis pela administração dos laboratórios, principalmente as
demandas de organização dos ambientes, atualização de softwares e manutenção de
equipamentos, em conformidade com a seguinte política: 1) Administrar a utilização dos
equipamentos de uso comunitário e reorganizar os itens de consumo e produtos
periodicamente; 2) Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e
efetuar divulgação por meio de documentos, palestras e cursos; 3) Apoiar os usuários na
utilização dos equipamentos e das ferramentas existentes na FL-RJ; 4) Elaborar projeto de
instalação de máquinas e equipamentos de processamento de dados e das redes de
comunicação de dados; 5) Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos
de informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos laboratórios específicos;
6) Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das redes de
comunicação de dados; 7) Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança
no uso dos equipamentos; 8) Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos
computacionais e dos demais equipamentos.
Os procedimentos de manutenção são divididos em dois grupos: manutenção corretiva
e preventiva. Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de:
a) Manutenção Corretiva
Executada imediatamente, assim que conhecido o problema, o equipamento removido
até o “Centro de Reparos” onde com o uso de ferramentas adequadas o problema é corrigido e
em último caso é levado para reparo em empresas externas. Peças danificadas são repostas e
programas, se necessário reinstalados. O computador é insistentemente testado antes da
entrega para o usuário ou devido laboratório.
b) Manutenção Preventiva
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Executada mensalmente. Todos os computadores, mensalmente, recebem no local uma
verificação de controle. Assim é corrigido o problema preventivamente. O antivírus é
atualizado automaticamente.
3.4.3. Apoio técnico laboratorial
Para auxiliar os docentes e discentes, existem estagiários e técnicos de laboratórios,
distribuídos em turnos, de forma a cobrir todo o horário de funcionamento dos laboratórios.
Esse pessoal é responsável pela manutenção da infraestrutura necessária para a
utilização dos laboratórios de informática, tanto no horário de aula quanto nos horários livres,
bem como para trabalhos individuais ou em grupos de alunos e/ou professores.
3.4.4. Regulamento do laboratório de Línguas do curso de Letras
O laboratório implantado para o curso de Letras segue as normatizações que constam
no Regulamento do Laboratório de Informática, conforme anexo VII do documento.

3.5 Atividades Pedagógicas de Pesquisa e Extensão do Curso de Letras
•

Revista Cientifica Eletrônica – Revista de Trabalhos Acadêmicos “Educação, Cultura
e Arte”.

•

Mostra Literária – projeto visa promoção do mundo literário na localização.

•

Português para Brasileiros – projeto realizado pelas alunas do curso in lócus.

•

Projeto Ecoeducação – trabalho de pesquisa e projeto realizado pelo curso de Letras.

•

Natal Solidário – ações institucionais conforme regulamento do projeto.

•

Trotte Solidário – ações institucionais conforme regulamento do projeto

•

Cabide Solidário – ações institucionais conforme regulamento do projeto

•

Responsabilidade SocioAmbiental ABENS – ação institucional.

E outros que ocorreram e ocorrerão conforme planejamento pedagógico do curso e as ações
alinhadas com o colegiado, e a integração com os demais cursos da instituição.
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V.

ANEXOS

ANEXO I – Regulamento do Núcleo de Pós-Graduação e Extensão

Regulamento do Núcleo de Pós-Graduação e Extensão da FL-RJ
Capitulo I
Das Considerações Preliminares
Art.1º- O Núcleo de Pós-graduação e Extensão - NPE da Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro - FL-RJ é órgão normativo, de planejamento e executivo da Coordenação Executiva
de Curso (ensino, pesquisa, extensão), vinculado à Direção da FL-RJ e rege-se pela legislação
vigente.
Art.2º- O Núcleo de Pós-graduação da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ – NPE
funcionará na sua sede no Município de São Gonçalo - RJ.
Art.3º- O Núcleo de Pós-graduação da Faculdade Paraíso - NPE tem por finalidade coordenar
e congregar na FL-RJ as atividades de Pós-graduação (“Lato Sensu” e “Stricto Sensu”) e de
Extensão (Aperfeiçoamento e Capacitação) oferecidas à comunidade pela FL-RJ e por Órgãos
e/ou Instituições Parceiras.
Art. 4º - Cada Programa de Pós-graduação “Stricto Sensu” será regido por regulamento
específico, conforme a legislação vigente.
Capitulo II
Dos Objetivos do Núcleo de Pós-graduação e Extensão – NPE da FL-RJ
Art.5º - São objetivos do Núcleo de Pós-graduação da FL-RJ:
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1. Elaborar, desenvolver e gerenciar os Programas de Pós-graduação e Extensão da FLRJ, criando um núcleo de excelência, tornando-se um referencial na Região de sua
área de influência de Educação Continuada;
2. Realizar parceria com outras Instituições de Ensino e Órgãos Específicos, com o fim
de criar no Município de São Gonçalo um Centro de Estudos que congregue
programas/cursos nas mais variadas Áreas do Conhecimento, promovendo pesquisas
de mercado na Região;
3. Permitir que a população acadêmica de São Gonçalo e arredores possa usufruir deste
Centro de Estudos, como órgão difusor e implantador de conhecimentos e tecnologias
de última geração.
4. Qualificar docentes para o Magistério Superior e Básico e para o exercício técnicoprofissional nas diferentes áreas do saber;
5. Promover a melhoria de desempenho de profissionais das várias áreas do
Conhecimento;
6. Capacitar docentes para a adoção eficaz de novos métodos e tecnologias de Ensino e
Pesquisa;
7. Estimular a produção científica dos discentes e docentes;
8. Propiciar aos discentes uma nova visão da Educação possibilitando-lhes postura crítica
e reflexiva na área de concentração de cada Curso oferecido;
9. Proporcionar aos profissionais das várias Áreas do Conhecimento a formação
continuada de seus estudos;
10. Propiciar aos pós-graduados e extensionistas a utilização dos saberes aprendidos,
empregando em todos os campos de sua ação as habilidades adquiridas nos Cursos;
11. Capacitar os pós-graduados e extensionistas para saber ser, fazer, conviver e aprender,
atuando de forma inter e transdisciplinar;
12. Ofertar programas que atendam às necessidades do corpo docente e discente da FL-RJ,
das instituições parceiras e da comunidade local e regional;
13. Congregar docentes titulados e qualificados para ministrar seus Cursos e estimular o
desenvolvimento da Pesquisa, mediante, no caso da Pós-graduação, a elaboração das
Monografias e Projetos de Final de Curso conforme Regulamento vigente do TCC da
FL-RJ;
14. Atender à intensificação dos Programas de Pós-graduação e Extensão tendo em vista o
aprimoramento científico do pós-graduado e do extensionista, contribuindo também
para a consolidação do processo de aprender a aprender, na medida em que fortalece a
formação do mesmo, que passará a ter uma atitude questionadora através da
compreensão da realidade que o cerca;
15. Desenvolver a responsabilidade social da Instituição, uma vez que são muito os
benefícios que os Programas de Pós-graduação e Extensão podem trazer para a
comunidade, tendo em, vista o levantamento das necessidades regionais e locais e a
busca de soluções para as mesmas.
Capitulo III
Da Estrutura Acadêmica
Art.6º- As Atividades de Pós-graduação e Extensão são constituídas dos Programas de
Estudos Pós-graduados, conducentes a Certificados de Especialização e “Stricto sensu” em
determinada Área de Conhecimento e, dos Programas de Extensão conducentes a Certificados
de Aperfeiçoamento ou Capacitação em determinada Área de Conhecimento.
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Art.7º- Os Programas de Estudos Pós-graduados e Extensão congregam os docentes
responsáveis pelas atividades de Ensino, Pesquisa e Orientação neles previstos, bem como
os
discentes aspirantes aos Certificados de Especialização e “Stricto sensu” e de
Aperfeiçoamento ou Capacitação correspondentes ao respectivo Programa.
Art.8º- Cada Programa de Estudos Pós-graduados e extensionistas terá seu Projeto
Específico, o qual deverá ser aprovado pelos Órgãos Superiores da FL-RJ, de acordo com seu
Regimento Geral e pelas Instituições que venham a participar do Núcleo.
Capitulo IV
Da Coordenação do Núcleo de Pós-graduação e Extensão - NPE da FL-RJ
Art.9º- A Coordenação do Núcleo de Pós-graduação e Extensão - NPE da FL-RJ é função de
direção executiva da Coordenação de Curso (ensino, pesquisa, extensão) que implanta,
coordena e supervisiona todas as atividades destinadas ao cumprimento dos objetivos da Pósgraduação e da Extensão.

Subordinado a Coordenação de Curso, o NPE terá o seguinte Organograma:
Coordenadoria do Núcleo de Pósgraduação e Extensão
(Coordenadores de Cursos)

Gestores de Programas

Alunos

Art.10º - Constituem atribuições executivas do Coordenador de Curso no que se refere a Pósgraduação e Extensão.
I. Definir as linhas prioritárias dos Programas a serem desenvolvidos.
II. Analisar as propostas de parcerias e encaminhá-las para aprovação da Direção;
III. Apreciar, aprovando-os ou não, os pedidos de contratação e de dispensa dos
docentes dos Programas de Pós-graduação e Extensão, encaminhando-os a
Direção da Faculdade;
IV. Organizar e superintender todos os serviços e atividades da Coordenação;
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V. Executar e fazer executar as resoluções dos Órgãos Superiores da FL-RJ e das
Instituições que participam do Núcleo;
VI. Zelar pelo respeito à ordem e à disciplina no âmbito da Coordenação;
VII. Coordenar a articulação das atividades e propostas das Coordenações dos
Programas de Pós-graduação e Extensão;
VIII. Convocar Reuniões com os Coordenadores de Programas, docentes e
discentes;
IX. Realizar reuniões periódicas com os representantes das Instituições Parceiras;
X. Exercer relacionamento junto aos órgãos de fomento à Pesquisa, visando à
obtenção de recursos para a execução de Projetos de Pesquisa;
XI. Avaliar, juntamente com as Coordenações dos diversos Programas,
sistematicamente, as atividades desenvolvidas pelos mesmos;
XII. Manter atualizado o acervo da Legislação referente à Pós-graduação e
Extensão;
XIII. Elaborar o Catálogo dos Programas de Pós-graduação e Extensão;
XIV. Instruir processos referentes às questões de Ensino de Pós-graduação e
Extensão, em comum acordo com as Instituições Parceiras, ouvida a Direção
da FL-RJ;
XV. Elaborar projetos de criação de Cursos de Pós-graduação e Extensão, ouvida a
Direção da FL-RJ;
XVI. Responsabilizar-se, em conjunto com a Secretaria Geral, pela emissão dos
Certificados dos Cursos de Pós-graduação e de Extensão oferecidos pela FLRJ, aprovados pela Direção;
XVII. Promover, em conjunto com a Secretaria Geral, o registro e controle
acadêmico dos discentes dos Programas de Pós-graduação e Extensão;
XVIII. Elaborar, de acordo com a legislação vigente, os Projetos de Programas de
Pós-graduação “Lato sensu” e “Stricto sensu” e de Extensão propostos pelos
Colegiados e Núcleos Docentes Estruturados dos Cursos e/ou juntamente com
as Instituições Parceiras;
XIX. Encaminhar os Programas aprovados pela Instituição aos Órgãos Oficiais
competentes, quando necessário;
XX. Dirigir o funcionamento administrativo e acadêmico dos diferentes Programas;
XXI. Apreciar representações de natureza acadêmica ou disciplinar, encaminhando
parecer conclusivo a Direção da FL-RJ;
XXII. Estimular a integração com os Cursos de Graduação e os Programas de Pósgraduação e Extensão;
XXIII. Elaborar normas complementares ao presente Regulamento, de acordo com as
especificidades dos Programas e em consonância com as determinações
regimentais da FL-RJ e das Instituições Parceiras;
XXIV. Apreciar processos referentes a reconhecimento de títulos acadêmicos,
dispensa ou equivalência de disciplinas/módulos em Programas de Pósgraduação, os encaminhando a Direção da FL-RJ;
XXV. Aprovar, em comum acordo com as Instituições Parceiras a criação de novos
Programas de Pós-graduação e Extensão, assim como a extinção ou a
modificação de Programas existentes, os encaminhado- à Direção da FL-RJ
FL-RJ para homologação;
XXVI. Aprovar, em consonância a constituição de Bancas Examinadoras de Trabalhos
de Final de Curso e de seleção aos Programas de Pós-graduação ouvida a
Direção;
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XXVII. Aprovar as atas e/ou relatórios de Bancas Examinadoras realizados no âmbito
dos diferentes Programas, ouvida a Direção;
XXVIII. Apreciar pedido de afastamento total ou parcial de docente das suas atividades
de ensino e/ou orientação, por motivo de realização de Cursos de Mestrado ou
de participação em Evento Científico, encaminhando-os a Direção para decisão
final;
XXIX. Exercer todas as demais atribuições legais e regimentais que lhe são ou vierem
a ser conferidas pelos órgãos competentes da Instituição.
Parágrafo Único. O Coordenador de Curso em situações de emergência poderá tomar as
medidas que considere necessárias, desde que autorizadas pela Direção da FL-RJ.
Capítulo V
Dos Coordenadores dos Programas do Núcleo de Pós-graduação e Extensão da FL-RJ
Art.11º – Cada Programa de Pós-graduação e Extensão, em função da demanda de alunos,
poderá ter um Coordenador de Programa, mediante solicitação da Coordenação de Curso e a
aprovação da Direção da FL-RJ.
Art.12º – Constituem atribuições do Coordenador de Programa:
I. Coordenar o funcionamento do Programa, assegurando o fiel cumprimento e
execução de suas resoluções;
II. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias dos docentes do Programa,
apresentando com antecedência a ordem do dia de cada reunião;
III. Encaminhar para exame da Coordenação de Curso toda e qualquer proposta
referente a mudança da estrutura acadêmico-científica do Programa;
IV. Submeter à Coordenação de Curso propostas de admissão ou dispensa de
docentes, constituição de comissões examinadoras, dispensa e/ou equivalência
de disciplinas/módulos e transferências;
V. Assegurar o cumprimento pelos docentes e discentes de todas as determinações
administrativas da Coordenação de Curso;
VI. Elaborar o Projeto Pedagógico do Programa, de modo a definir os encargos
docentes em termos de ensino, orientação e administração; aprovar os
programas das disciplinas que deverão ser oferecidas e seus respectivos planos
de atividades e cargas-horárias;
VII. Propor à Coordenação de Curso atividades complementares inclusive estágios,
solicitadas ou sugeridas por docentes ou discentes do Programa;
VIII. Proceder à análise da documentação dos ingressantes e realizar o processo de
seleção dos mesmos.
IX. Encaminhar as propostas de admissão de docentes ou o seu desligamento,
devidamente justificado e documentado à Coordenação Executiva que os
encaminhará para decisão final da Direção da FL-RJ ou da Instituição parceira
a qual o Curso está subordinado;
X. Propor a constituição de Bancas Examinadoras para exames de seleção aos
Programas, julgamento de Trabalhos de Final de Curso, nos Cursos de
Especialização ou de Comissão para emitir parecer em pedidos de equivalência
e/ou dispensa de disciplinas, módulos, à Coordenação de Curso.
Capítulo VI
Do Corpo Docente do Núcleo de Pós-graduação e Extensão da FL-RJ
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Art.13º - O Corpo docente do Núcleo de Pós-graduação e Extensão da FL-RJ é constituído
por todos os docentes que integram os diversos Programas, divididos em duas categorias:
permanentes e visitantes.
Art.14º - Os Professores permanentes devem ter a titulação mínima de Especialista e
pertencerem a FL-RJ ou Instituição parceira.
Art.15º - Os professores visitantes deverão ser especialistas, mestres ou doutores pertencentes
às Instituições de Ensino/Pesquisa nacionais ou estrangeiras, especialmente convidados a
participar dos Programas, segundo os planos de trabalho elaborados pelos respectivos
Programas, pela Coordenação de Curso, aprovados pela Direção da FL-RJ ou da Instituição
que ofereça o Curso.
Art.16º - São atribuições de todos os docentes:
I. Lecionar os cursos relativos a(s) disciplina(s) de sua especialidade, bem como
proceder à avaliação do rendimento discente e controlar-lhe a assiduidade;
II. Apresentar planos de trabalho e relatórios anuais de atividades;
III. Cumprir e colaborar para o cumprimento das resoluções da Coordenação do
Programa, assim como todas as normas gerais previstas neste Regulamento ou
determinadas pela Coordenação de Curso e pelos Órgãos Superiores da
Instituição que ministra o Curso;
IV. Comparecer às reuniões do Colegiado do Programa e de quaisquer outras
comissões ou colegiados para os quais tenha sido eleito ou nomeado;
V. Orientar, no caso da Pós-graduação, Trabalhos Finais de Curso, em
consonância com o Regulamento do Núcleo de Práticas Acadêmicas da FL-RJ;
VI. Integrar bancas de seleção, e julgamento de Trabalhos Finais de Curso; quando
for o caso;
VII. Supervisionar Programas de Pós-graduação e Extensão, quando convocados
pela Coordenação de Curso da FL-RJ e/ou pela Instituição por eles
responsável.
Art.17º - O docente permanente poderá solicitar afastamento ou dispensa de suas atividades,
em caráter total ou parcial, para realizar Curso de Pós-graduação ou participar de Eventos
Científicos, devendo tal solicitação ser aprovada pela Coordenação de Curso e homologada
pela Direção da FL-RJ.
Parágrafo único. Compete à Coordenação do Programa analisar e propor soluções de modo a
não haver prejuízos para o ensino e a orientação.
Capítulo VII
Do Corpo Discente
Art.18º - Os alunos matriculados nos Cursos de Pós-graduação e Extensão. Oferecidos pelo
Núcleo de Pós-graduação e Extensão da FL-RJ deverão ser, no caso da Pós-graduação, no
mínimo, graduados em Curso Superior, estando o seu ingresso na dependência de aprovação
no processo seletivo previsto no Regulamento Específico de cada Programa de Pós-graduação
e em conformidade com o dispositivo neste Regulamento, no Regimento Geral da FL-RJ e
nos Regimentos das Instituições Parceiras. Para os alunos matriculados nos Cursos de
Extensão a formação é livre, exceto para os Cursos Sequenciais de Estudos Superiores que
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exigem a formação equivalente ao ensino médio, no mínimo, estando o seu ingresso na
dependência de aprovação no processo seletivo previsto no Regulamento Específico de cada
Programa de Extensão e em conformidade com o dispositivo neste Regulamento, no
Regimento Geral da FL-RJ e nos Regimentos das Instituições Parceiras.
Art.19º - Os alunos regularmente matriculados em Programa de Pós-graduação e Extensão
terão os direitos e deveres inerentes ao Corpo Discente da FL-RJ, na conformidade de seus
dispositivos regimentais. Os alunos matriculados em Programa de Pós-graduação que
permanecerem por 3(três) anos sem concluir o lato sensu terão sua matrículas canceladas na
Instituição.
Capítulo VIII
Do Regime Acadêmico
Art.20 - O Calendário do Núcleo de Pós-graduação e Extensão da Faculdade FL-RJ deverá
estar integrado ao Calendário Geral da FL-RJ, além de garantir o mínimo de 360h/a para os
Programas de Pós-graduação “Lato sensu” exigidos pela Legislação Específica e de no
mínimo 8h/a e máximo de 180h/a para os Programas de Extensão, inclusive para os Cursos
Sequenciais de Estudos Superiores, e estabelecerá:
I. As datas ou períodos para a inscrição e seleção de candidatos a todos os
Programas;
II. As datas ou períodos de matrícula dos alunos ingressantes nos Programas;
III. As datas-limites para transferência de Programa e pedidos de equivalência de
disciplinas/módulos se for o caso;
IV. O prazo para a entrega de notas à Secretaria é no máximo de 15 (quinze)
dias.
V. Os prazo para a entrega dos Trabalhos Finais dos Cursos é no máximo de 1
(um) ano após a conclusão dos Módulos dos Cursos, no caso da Pósgraduação.

Capítulo IX
Da Inscrição e Seleção de Candidatos
Art.21º - A inscrição e seleção de candidatos aos Programas oferecidos serão realizadas de
acordo com o Calendário da Coordenação de Curso, respeitadas as especialidades de cada
Programa.
Art.22º - No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar além da Ficha de Inscrição
fornecida pela Coordenação de Curso, devidamente preenchida, os seguintes documentos:
I. Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação se
for o caso;
II. Cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação (Pós-graduação) e do
histórico Escolar do Curso de Ensino Médio (Sequencial);
III. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
IV. Cópia da Carteira de Identidade e do CIC;
V. Currículo resumido;
VI. 2 fotos 3x4 (recentes);
VII. Contrato devidamente preenchido e assinado;
VIII. Cópia do Certificado de Reservista se for o caso;
IX. Demais documentos solicitados pelo Programa Específico ou pela
Coordenação Executiva.
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Art.23º - As vagas oferecidas para cada Programa de Pós-graduação serão no máximo de 50
alunos e no mínimo de 20 alunos, por turma formada e, para cada programa de Extensão serão
no máximo de 80 alunos e no mínimo 20 alunos por turma formada, independentemente do
valor das mensalidades.
Art.24º - A seleção de candidatos é realizada a partir da análise de currículos e entrevistas
individuais e, em casos especiais, de instrumentos e/ou critérios previstos no Regulamento
Específico de cada Programa.
Capítulo X
Da Matrícula e Transferência
Art.25º - A matrícula dos candidatos aprovados na seleção de cada Programa, deve ser
requerida a Coordenação de Curso da FL-RJ em formulário próprio disponibilizado pelo
Núcleo de Atendimento ao Estudante - NAE, acompanhado dos documentos exigidos no ato
da Inscrição.
Art.26º - Compete a cada Programa examinar os pedidos de transferência de alunos
regularmente matriculados em Programas de Pós-graduação e Extensão de outras Instituições
de Ensino Superior, desde que:
I. Exista vaga no Programa;
II. Sejam satisfeitas as exigências da Coordenação de Curso da FL-RJ e aquelas
específicas do Programa.
Art.27º - No caso da Pós-graduação, os alunos transferidos poderão requerer a equivalência
e subsequente aproveitamento das disciplinas/módulos, concluídas na Instituição de origem,
até no máximo 1/3 (um terço) das disciplinas/módulos exigidas pelo Programa.
Art.28º- Será desligado do Programa o aluno:
I. Que não obtiver seu Certificado dentro do prazo máximo permitido;
II. Que não cumprir outras exigências previstas no seu Regulamento Específico;
III. Que abandonar o Programa.
Capítulo XI
Da Frequência e da Avaliação
Art.29º - A frequência é obrigatória em todas as disciplinas/módulos integrantes dos
Programas de Pós-graduação e Extensão, sendo considerado reprovado o aluno que não
comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades
previstas para cada disciplina/módulo, salvo os casos previstos em Lei.
Art.30º - O aluno do programa de Pós-graduação que não concluir todas as
disciplinas/módulos e/ou deixar de apresentar ou não obtiver a nota mínima no Trabalho Final
de Curso, não fará juz ao Certificado de Especialização, tendo apenas o direito aos
Certificados de Aperfeiçoamento referentes a cada disciplina/módulo concluídos. Ao aluno do
Programa de Extensão de Cursos Sequenciais de Estudos Superiores serão aplicados os
critérios regimentais previstos para os cursos de graduação.
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Art.31º - O aluno do programa de Pós-graduação reprovado em até 3 disciplinas/módulos,
poderá repeti-las posteriormente no caso do Núcleo oferecer em outros Cursos subsequentes
as mesmas disciplinas/módulos.
Art.32º - O resultado das avaliações será expresso, em notas de 0 (zero) a 10 (dez).
Art.33º - Será concedido Certificado de Aperfeiçoamento e/ou Capacitação ao aluno
regularmente matriculado em Programa desse nível, mediante o cumprimento das seguintes
exigências:
I. Obtiver, no mínimo, 75% de frequência em cada disciplina/módulo;
II. Obtiver, no mínimo, 70% de aproveitamento em cada disciplina/módulo;
III. O estipulado no art.30 do presente Regulamento.
Art.34º - Será concedido Certificado de Especialização ao aluno regularmente matriculado
em Programa desse nível, mediante o cumprimento das seguintes exigências:
I. Obtiver, no mínimo 75% de frequência em cada disciplina/módulo;
II. Obtiver, no mínimo, 70% de aproveitamento em cada disciplina/módulo;
III. Obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) no Trabalho Final de Curso de
acordo com a Resolução nº 01 de 08 de junho de 2007.
Art.35º - O Trabalho de Final de Curso, cuja temática deverá obrigatoriamente estar
relacionada à Área de Especialização cursada pelo discente, será defendido perante Banca
Examinadora, composta pelo Orientador do Trabalho, seu Presidente, dos docentes, sendo um
do Programa e um docente convidado estranho ao Programa, proposto pela Coordenação do
Programa e aprovado pela Coordenação da FL-RJ e/ou da Instituição Parceira.
Parágrafo Único. O Trabalho Final de Curso, a critério de cada Programa, poderá se
constituir sob a forma de Monografia ou Projeto de Pesquisa devendo ser entregue no prazo
máximo de 6 (seis) meses após a conclusão das disciplinas/módulos do Curso, em uma via e
um CD, para arquivamento na Biblioteca da FL-RJ.
Capítulo XII
Da Emissão e Registro dos Certificados
Art.36º - Os Certificados de Conclusão dos Cursos de Pós-graduação e Extensão são
emitidos pela Secretaria Geral, registrados em Livro próprio, e assinados pelo Coordenador de
Curso, Secretário Geral e Diretor da FL-RJ, e pelo aluno.
Capítulo XIII
Da Biblioteca
Art.37º - O Núcleo de Pós-graduação e Extensão da FL-RJ usará, inicialmente, a Biblioteca
Geral e poderá organizar biblioteca setorial especializada própria, supervisionada pela
Coordenação de Curso, subordinada à Biblioteca Central da FL-RJ.
Capítulo XIV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art.38º - O regime disciplinar dos membros do corpo docente, discente e administrativo do
Núcleo de Pós-graduação e Extensão é o mesmo previsto no Regimento Geral da FL-RJ.
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Art.39º - Este Regulamento poderá ser modificado a qualquer tempo, por iniciativa da
Coordenação de Curso da FL-RJ, das Coordenações dos Programas ou das Instituições
Parceiras, devendo as alterações serem aprovadas pelo pela Direção da FL-RJ e homologadas
pelos seus Órgãos Superiores e/ou pelas Instituições de Ensino participantes do Núcleo.
Art.40º - Os Casos omissos serão resolvidos pela Direção da FL-RJ.
Art.41º - Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSAEPE, com expedição da respectiva e competente
Resolução.

ANEXO II – Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
Da Introdução
Art.1° - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é uma das atividades que compõem a
formação universitária de caráter técnico-científico, sendo entendido como o produto
resultante do conhecimento construído no decorrer da formação e da qualificação do aluno.
§1°- O Trabalho de Conclusão de Curso é efetivado e desenvolvido nos dois últimos
semestres dos Cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia, em paralelo com as
disciplinas da grade, possuindo carga horária variável, de acordo com a natureza do trabalho e
as características do Curso.
§ 2°- Os responsáveis pela institucionalização do Trabalho de Conclusão de Curso serão os
Coordenadores de cada Curso, cabendo a sua implementação aos orientadores, que serão
docentes, integrantes dos quadros da Faculdade, com conhecimento especializado no tema da
orientação.
§3°- O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado através de Monografia, sendo
de forma individual no Curso de Direito e de grupo de até 3(três) alunos nos demais Cursos
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de Graduação, sobre temas específicos da graduação cursada pelos discentes tratados na
modalidade de Artigo Empírico-Tecnológico e concebidos para solução de problemas práticos
da comunidade do entorno da Faculdade. Em casos excepcionais os temas poderão ser
tratados sob a modalidade Teórico-Empírico, mediante autorização da Coordenação de Curso
e da Direção.
§4°- A apresentação e aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso, ao final do processo
avaliativo, é condição obrigatória para o aluno obter o diploma de graduação e/ou tecnólogo
correspondente ao seu Curso.
Dos Objetivos
Art.2° - O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo geral aprimorar e integrar
conhecimentos e conteúdos de modo a desenvolver competências e habilidades com vistas à
atuação na vida profissional.
Parágrafo Único: O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivos específicos:
Possibilitar ao aluno vivenciar problemas sociais e profissionais, com vistas a uma possível
solução, através de proposta de tratamento de problema existente na comunidade do entorno
da Faculdade.
Levar o aluno a refletir criticamente sobre a problemática do tema, de modo a permitir uma
escolha adequada da metodologia, da estrutura e do desenvolvimento do trabalho;
Desenvolver a interdisciplinaridade, por exigência do próprio trabalho;
Conhecer e cumprir as normas técnico-científicas necessárias à elaboração do trabalho;
Revisar conhecimentos necessários à redação e apresentação do trabalho, com qualidade;
Possibilitar uma avaliação periódica do Curso, através da qualidade dos trabalhos
apresentados.
Da Escolha do Tema
Art.3° - O tema escolhido deve ser pertinente à Área de Conhecimento desenvolvida no
Curso em que o aluno está matriculado.
Temas afins poderão ser aceitos desde que aprovados pelo Colegiado e Núcleo Docente do
Curso.
§1°- O tema deverá ser apresentado sob a forma de Projeto, contendo introdução; contexto e a
realidade investigada; diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade; análise da
situação-problema e propostas de inovação/intervenção/recomendação; conclusões e
contribuição tecnológica/social; referências.
§2°- O prazo para apresentação do tema será fixado pela Coordenação do Curso.
Da Escolha Do Orientador
Art.4° - O docente orientador será, obrigatoriamente, docente do Curso em que o aluno está
matriculado, com titulação de Mestre ou Doutor.
§1°- O docente poderá aceitar ou não a função de orientador, condicionando sua decisão à:
Apreciação do Projeto do aluno;
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Conhecimento do tema proposto;
Disponibilidade de horário.
§2°- O docente tem até 15 (quinze) dias para apresentar sua decisão.
§3°- Mesmo após a aceitação, o docente poderá desistir da função de orientador, desde que
apresente motivos justos e explícitos. Da mesma forma, o aluno poderá solicitar mudança de
orientador.
§4°- Em ambos os casos, a decisão é da competência do Coordenador do Curso.
§5°- Mediante solicitação do aluno, ou por sugestão do orientador, outros docentes do Curso
poderão atuar como coorientadores do Trabalho de Conclusão de Curso.

Da Orientação
Art.5° - A orientação será realizada, quinzenalmente, nas instalações de Práticas Acadêmicas
por meio de encontros, entre o docente orientador e orientando, com, no máximo uma hora de
duração por orientando ou duas horas por grupo de orientandos, baseado em cronograma
específico de trabalho, delineado pelo orientador.
§1°- A critério do orientador, poderão ocorrer encontros com mais de um orientando ou grupo
de orientandos, desde que os temas sejam afins ou complementares.
§2°- Os encontros quinzenais do orientador com o orientando ou grupo de orientandos serão
registrados em documentação própria, para fins de acompanhamento e comprovação.
§3°- Cada orientador poderá ter no máximo, dez orientandos ou seis grupos de orientandos,
por período letivo.
§4°- O tempo dedicado pelo docente à orientação será computado em sua carga horária sob a
forma de atividade extraclasse, para fins de pagamento.
Do Desenvolvimento
Art. 6º - Os trabalhos serão desenvolvidos, conforme etapas constantes do fluxo em anexo 1.
Da Apresentação
Art. 7° - Os trabalhos serão apresentados de acordo com a formatação em anexo 2, seguindo
normas de elaboração de Trabalhos Técnicos Científicos, aprovadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e avaliados mediante critérios constantes em anexo 3.
Da Avaliação
Art. 8°- Os trabalhos serão avaliados por dois docentes, sendo obrigatoriamente, um deles, o
orientador. O outro será indicado pelo Coordenador do Curso, podendo um, ser docente
convidado de outra Instituição ou o próprio Coordenador do Curso.
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§1°- Em data fixada no cronograma de atividades, o aluno entregará duas vias do seu
trabalho, uma para cada avaliador.
Em uma das vias será registrada a nota e parecer sobre o trabalho sendo, em seguida,
encaminhada ao Coordenador do Curso, com uma cópia gravada em CD, para as providências
acadêmicas necessárias.
§2°- Serão considerados aprovados os trabalhos com notas igual ou superior a 7,0 (sete) e
75% de presença dos alunos aos encontros programados pelos orientadores.
Das Disposições Finais
Art. 9°- Caso o aluno não apresente o trabalho na data fixada ou não obtendo a nota mínima
de aprovação será reprovado.
Art. 10- Os melhores trabalhos poderão ser publicados na Revista da Faculdade, sob ao aval
da Direção.
Art. 11- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso.
Art. 12- Em caso do orientador atestar que o trabalho não é de autoria do aluno/grupo de
alunos ou que é cópia de outro trabalho, compete ao mesmo, em um primeiro momento
informar ao aluno/grupo de alunos as penalidades que possam ser aplicadas. Nada sendo
resolvido, o orientador deve informar, por escrito, o Coordenador de Curso para que a
Instituição possa tomar as atitudes cabíveis.
Art. 13- Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSAEPE, com expedição da respectiva e competente
Resolução.
ANEXO III - Regulamento do Estágio Supervisionado
Regulamento do Estágio Supervisionado
Capítulo I
Dos Estágios Supervisionados
Art.1°- Constitui parte obrigatória para a formação do profissional, nos Cursos da Faculdade
Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ, a realização de Estágio Supervisionado.
Parágrafo Único: As atividades de estágio são diversificadas, de acordo com as modalidades
do Curso, previstas no currículo pleno, em anexo a este Regimento da Faculdade Lusófona do
Rio de Janeiro - FL-RJ.
Art.2°- Os Estágios Supervisionados constam de atividades de práticas pré-profissionais,
exercidas em situações reais de trabalho.
Art.3°- As atividades de estágio devem ser desenvolvidas dentro das normas estabelecidas
através de regulamentos próprios, aprovados pela Diretoria, devendo ser consideradas as
características específicas de cada Curso e/ou modalidade de ensino.
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Art.4°- Obrigatoriamente, cada Estágio Supervisionado atenderá aos seguintes pontos:
ICumprimento da carga horária prevista no Projeto Pedagógico de cada Curso;
II Registro de trabalhos e experiências realizadas;
III Esclarecimento e informação, aos interessados, na utilização dos instrumentos ,
sobre horários e condições para a realização de trabalhos e experiências;
IV Apresentação de um Relatório de Estágio no último semestre do Curso,
segundo as diretrizes da Diretoria.
Art. 5°- O Estágio Supervisionado será dirigido pelo Coordenador do Curso.
Capítulo II
Do Plano de Estágio
Art.6°- Para obtenção do diploma, os alunos dos Cursos de Graduação deverão realizar o
Estágio Curricular Supervisionado, junto a Instituições públicas ou privadas, respeitado o
disposto na legislação em vigor.
Art.7°- O Estágio Curricular Supervisionado é requisito obrigatório para a integralização,
pelos alunos, da carga horária mínima do Curso de Graduação.
Art.8°- O Estágio Curricular Supervisionado dos estudantes constitui-se em um conjunto de
atividades discentes, que visa à complementação do ensino e da aprendizagem e é planejado,
supervisionado e avaliado por professores, em conformidade com o currículo, os programas e
o calendário escolar, a fim de se constituir em instrumento de integração dos alunos à
atividade profissional, por intermédio de treinamento, de prática e de aperfeiçoamento
técnico, científico, cultural e de relacionamento humano.
Art.9°- São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

integrar os alunos em setores e serviços que se utilizam da aplicação do saber na área
do Curso, visando a elevar o nível do seu aprendizado técnico-científico, oferecendolhes oportunidades de conhecimento, “in loco”, das diferentes atividades profissionais
próprias da área cursada;
melhorar a qualidade da assistência e dos serviços no campo de atividades do Curso;
conscientizar os futuros profissionais da importância da qualidade nos serviços que
haverão de prestar;
melhorar o nível do ensino-aprendizagem dos processos, princípios, métodos e
técnicas utilizadas nos diferentes ramos da área cursada, através da prática da
aplicação das informações obtidas em diversas disciplinas que integram o currículo do
Curso;
aumentar a valorização do profissional da área;
aperfeiçoar o aprendizado, mediante um maior aprofundamento técnico-científico no
campo de Estágio.

Art.10°- Ao término do Estágio, os alunos deverão estar aptos a desenvolver ações e
procedimentos necessários ao planejamento, execução e avaliação das principais tarefas
pertinentes ao campo da área cursada.
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Art.11°- O planejamento, supervisão e avaliação das atividades do Estágio serão levadas a
efeito por Professores integrantes do Corpo Docente da Faculdade com a corresponsabilidade
da Instituição de Ensino, observado o disposto neste Plano, o nível de formação e a etapa do
Curso em que se encontrar o estagiário.
Art.12°- As tarefas dos alunos, relativas ao Estágio Supervisionado, realizam-se com o
concurso de Professores, de modo a atender às expectativas do discente, da Instituição
receptora do estagiário e a melhorar o nível de qualidade de assistência ao alunado,
propiciando-lhe ampliar o aprendizado técnico e o aprofundamento científico.
Art. 13°- As atividades técnico-administrativas pertinentes ao Estágio estarão a cargo da
Coordenação dos Cursos e supervisionadas por docentes, conforme o que dispõe o presente
Regulamento.
Art.14°- As Coordenações dos Cursos terão a seu cargo, a supervisão e o ordenamento das
tarefas inerentes ao estágio Supervisionado.
Art.15°- A realização do Estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o
estudante e a parte concedente, com interveniência da Coordenação do Curso e da Direção.
Art.16°- O Estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza entre o
estagiário e a Instituição que o aceitar.
Art.17°- O aluno poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação de serviços, que
venha a ser paga, ressalvando o que dispuser a legislação previdenciária.
Art. 18°- O Estágio Curricular Supervisionado a ser cumprido pelos alunos dos Cursos da
FL-RJ, está amparado nas normas internas baixadas pelas autoridades competentes da
Faculdade e na legislação federal em vigor e a que vier a ser baixada sobre o assunto.
Art.19°- Os campos de Estágio para os alunos dos Cursos da Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro - FL-RJ são as Instituições que firmarem convênio, para este fim, com a Faculdade.
Art.20°- Serão escolhidas, para campos de Estágio, as Instituições que possuam condições
estruturais e organizacionais compatíveis com as áreas em que deverão se desenvolver as
tarefas do estagiário.
Art.21°- O encaminhamento do estagiário à Instituição, onde deverá atuar, é feito pela
Coordenação do Curso.
Art.22°- O Estágio Curricular somente poderá ser realizado, com supervisão do Coordenador
de Curso, em Instituição que reúna condições capazes de proporcionar experiência prática na
linha de formação profissional do estudante.
Art.23°- O Estágio realizar-se-á em Instituições com as quais a Faculdade mantenha convênio
para o fim específico de aceitação de seus alunos, para cumprimento de tarefas
supervisionadas pela Faculdade, visando à vivência, pelos discentes, de situações reais de
trabalho.
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Art.24°- As atividades do Estágio somente poderão ser realizadas sob responsabilidade da
Coordenação do Curso, atendidas às exigências contidas na legislação e normas pertinentes.
Art. 25°- O Estágio poderá ser interrompido em casos de:
I.
prestação do Serviço Militar Obrigatório;
II.
licença para tratamento de saúde;
III.
licença maternidade ou paternidade.
Art.26°- O aluno, ao inscrever-se para o Estágio Supervisionado, deverá preencher
requerimento de inscrição, conforme formulário fornecido pela Coordenação do Curso,
juntando uma fotografia tamanho 3x4, recente.
Art.27°- A inscrição do aluno como estagiário dar-se-á com a aprovação do seu pedido pelo
Coordenador do Curso.
Art.28°- Uma vez aceita a sua inscrição, o aluno estagiário deverá:
I.
assinar o termo de compromisso com a Faculdade e com a Instituição escolhida para a
realização do Estágio;
II.elaborar, previamente, de comum acordo com o Coordenador de Curso, seu plano
individual de estágio;
III.receber a documentação necessária, bem como orientação referente ao Estágio e aos seus
deveres como estagiário;
IV.aguardar, da Coordenação do Curso, a autorização formal para dar início as suas atividades
no campo de Estágio.
Art.29°- Deverão integrar o plano individual de Estágio os seguintes elementos:
I.
Objetivos;
II.
Programação;
III.
Metodologia;
IV.
Procedimentos;
V.
Estratégias;
VI.
Aplicação do conteúdo programático do Curso;
VII.
Cronograma.
Art.30°- Entende-se, por Supervisão, o processo segundo o qual a Faculdade, por meio da
Coordenação de Curso, acompanha, orienta, treina e esclarece os discentes no exercício de
atividades práticas pertinentes a seu Estágio Curricular, bem como, a seu futuro desempenho
como profissional.
Art.31°- A supervisão dos Estágios Curriculares tem os seguintes objetivos:
I.auxiliar e orientar o aluno na aplicação e prática dos conhecimentos teóricos obtidos, de
modo a fazê-lo conseguir a adequada formação profissional;
II.verificar a aplicação, pelo estagiário, de procedimentos, princípios, métodos, processos e
técnicas relativas à área do Curso;
III.desenvolver, no aluno, a responsabilidade para com a atividade profissional, atendendo aos
princípios éticos;
IV.articular as diversas técnicas e conhecimentos da área cursada, de modo a levar o
estagiário a conhecer e utilizar todos os recursos que se fizerem necessários;
V.acompanhar o trabalho realizado e o desenvolvimento pessoal do supervisionado;
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VI.contribuir para ampliar, no discente, seu grau de responsabilidade e de interesse pela
profissão;
VII.colaborar com o aluno para o desenvolvimento de sua capacidade para o trabalho;
VIII.acompanhar a capacidade, demonstrada pelo supervisionado, de gerir as situações
assemelhadas em que vier a atuar profissionalmente;
IX.avaliar o estagiário quanto à assiduidade, pontualidade, sociabilidade, interesse,
participação, responsabilidade, aptidão para solucionar problemas, ética profissional,
capacidade de decisão, inteligência emocional, domínio de métodos e técnicas, e desempenho
global.
Art.32°- Entende-se por avaliação, o processo contínuo de análise das tarefas realizadas pelo
aluno e que permite ao Coordenador de Curso trabalhar no sentido da revisão de atividades e
métodos empregados, de modo a ensejar a conscientização pelo estagiário, dos seus pontos
positivos e negativos e sua maior capacitação para a prática profissional.
Art.33°- A avaliação do Estágio constitui parte integrante da aprendizagem, dela participando
o Coordenador de Curso, e, eventualmente, o pessoal da Instituição concedente.
Art.34°- Tendo em vista a avaliação, é obrigatória a apresentação do Relatório de Estágio,
elaborado pelo aluno e avaliado pelo Coordenador de Curso.
Art.35°- Ao término do Estágio, o aluno receberá uma nota, de acordo com a avaliação feita
pelo Coordenador, levando em consideração os critérios abaixo relacionados:
I.
Assiduidade;
II.
Pontualidade;
III.
Interesse;
IV.
Participação;
V.
Sociabilidade;
VI.
Responsabilidade;
VII.
Aptidão para resolver problemas;
VIII.
Ética profissional;
IX.
Capacidade de decisão;
X.
Domínio de métodos e técnicas;
XI.
Desempenho global.
Art.36°- A avaliação a ser efetuada pelo Coordenador de Curso, abrange os seguintes
aspectos relativos ao aluno:
I.frequência ao local do Estágio, de forma ininterrupta, durante o período em que nele
permanecer;
II.pontualidade, caracterizada pela observância do horário de trabalho estabelecido pela
Instituição onde estagia;
III.obediência às normas e procedimentos estabelecidos pela Instituição onde estagia;
IV.espírito de cooperação para com os demais membros da equipe onde atua, colaborando
para a eficiência da organização;
V.entendimento fácil das tarefas que constituem seu Plano de Estágio;
VI.iniciativa para enfrentar situações novas, que impliquem em tomadas de decisão;
VII.criatividade diante de situações novas;
VIII.capacidade de adaptação ao trabalho de equipe e às tarefas que executar, ajustando-se às
situações decorrentes do trabalho;
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IX.frequência às reuniões e entrevistas de supervisão.
Art.37°- Será aprovado no Estágio, o aluno que cumprir, pelo menos, 75% da freqüência
obrigatória ao Estágio e às reuniões e entrevistas de supervisão e obtiver a nota mínima
estabelecida, regimentalmente, para aprovação.
Art.38°- Têm atribuições relativas ao Estágio Curricular Supervisionado, além dos dirigentes
da Faculdade, os Coordenadores dos Cursos, os alunos nele envolvidos e os docentes, estes
últimos quando couber, bem como as Instituições que recebem estagiários.
Art.39°- Quando couber, o docente envolvido na atividade de Estágio tem as seguintes
atribuições:
I.
Orientar os estagiários, em grupo ou individualmente;
II.
Realizar reuniões semanais ou quinzenais com os estagiários;
III.
Supervisionar todas as atividades desenvolvidas pelos alunos;
IV.
Acompanhar o desenvolvimento do aluno no campo de Estágio;
V.
Proceder à avaliação do estagiário no campo de Estágio;
VI. Manter em dia a documentação referente aos Estágios Supervisionados que lhe dizem
respeito;
VII.
Computar a frequência do estagiário às atividades obrigatórias;
VIII.
Participar das reuniões programadas pela Coordenação do Curso;
IX.
Cumprir e fazer cumprir as normas do Estágio.
Art.40°- São as seguintes as atribuições do estagiário:
I.cumprir as exigências regulamentares do Estágio Curricular Supervisionado;
II.aceitar a supervisão e dela utilizar-se;
III.executar as tarefas que lhe forem atribuídas no campo de Estágio, considerando não
somente os interesses do aprendizado, mas, também, os da Instituição que o recebe e os do
Curso;
IV.apresentar os relatórios de Estágio nos prazos fixados e em conformidade com as normas
emanadas da Coordenação do Curso;
V.obedecer aos Estatutos, Regimentos e outras normas que regem a Instituição onde estagiar;
VI.manter em dia a documentação exigida pela Coordenação do Curso;
VII.preparar e apresentar, com antecedência, o material necessário às entrevistas de
supervisão;
VIII.selecionar e providenciar o material necessário à elaboração de seus trabalhos no
Estágio;
IX.responsabilizar-se pelos materiais e equipamentos que lhe forem confiados na Instituição
onde estagiar;
X.assinar o termo de compromisso referente ao Estágio;
XI.comunicar, por escrito, à Coordenação do Curso, qualquer ocorrência que possa
comprometer o bom andamento do Estágio;
XII.comparecer à Coordenação do Curso, quando solicitado, para prestar informações
concernentes ao Estágio;
XIII.guardar absoluto sigilo profissional - durante e após o Estágio - sobre todos os assuntos
atinentes à Instituição onde estagiar;
XIV.entregar ao Coordenador de Curso, até quinze dias após o encerramento do Estágio,
cópia do respectivo relatório final de atividades.
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Art.41°- A Instituição que conveniar com a Faculdade para funcionar como campo de Estágio
tem as seguintes atribuições:
I. Designar um Supervisor, do seu quadro de pessoal, para dar assistência ao estagiário;
II. Assinar o termo de compromisso com o estagiário e a Coordenação do Curso;
III. Informar, com a máxima brevidade, à Coordenação do Curso, qualquer anormalidade
ocorrida durante o Estágio;
IV. Providenciar a emissão de apólice de seguro de prevenção de acidentes em benefício do
estagiário;
V. Prestar informações ao Coordenador de Curso sobre o desempenho do estagiário;
VI.
Promover a integração do estagiário no ambiente de trabalho;
VII. Proceder, através do Supervisor designado, à avaliação do estagiário e encaminhá-la à
Coordenação do Curso;
VIII. Remanejar o estagiário, possibilitando-lhe experiências variadas, no âmbito dos diversos
setores ou serviços da Instituição.
Art.42°- O aluno que assim o desejar, poderá, também, realizar, à parte do Estágio Curricular
Supervisionado, o Estágio Extracurricular.
Art.43°- O Estágio Extracurricular terá caráter voluntário e será realizado buscando ampliar
as experiências já adquiridas, pelo aluno, no campo da área do Curso e como um adendo ao
Estágio Curricular Supervisionado.
Art.44°- Para que possa, eventualmente, surtir efeitos acadêmicos, a realização do estágio
extracurricular deverá:
I.ser comunicado, formal e previamente, pelo aluno, à Coordenação do Curso em formulário
próprio;
II.ser acompanhado por um Coordenador de Curso da Faculdade ou por um profissional que
se responsabilize pelo acompanhamento do aluno, através de termo de cooperação firmado
com a Coordenação do Curso;
III.ter a sua realização certificada pelo Coordenador de Curso de que trata o item anterior e
pela Instituição que aceitou o estagiário.
Art.45°- Caso sejam atendidas as exigências constantes do artigo anterior, as horas cumpridas
pelo aluno no Estágio Extracurricular poderão ser creditadas, para efeito do Estágio Curricular
Supervisionado.
Art.46°- Os casos omissos neste Plano serão resolvidos pela Direção da Faculdade, ouvida a
Coordenação do Curso.
Art.47°- Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSAEPE, com expedição da respectiva e competente
Resolução.
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ANEXO IV – Regulamento das Atividades Complementares

Regulamento das Atividades Complementares
Art. 1º Da Conceituação
São Atividades Extraclasses, de caráter científico, cultural, acadêmico e pré-profissional, que
se articulam com o processo formativo do futuro profissional e o enriquecem, integrando-se
aos Projetos Pedagógicos do Curso. É imprescindível que sejam desenvolvidas de forma
coerente com os eixos norteadores das Matrizes Curriculares e compatíveis com os
planejamentos dos Cursos.
Art. 2º Do Exercício
Com carga horária variável, de acordo com a especificidade do Curso as Atividades
Complementares, são desenvolvidas sob várias modalidades, se integram ao seu Projeto
Pedagógico, devendo a carga horária ser efetivamente integralizada.
Estas atividades independentes são desenvolvidas pelos discentes, procurando ultrapassar o
patamar mínimo de aquisição de conhecimento, levando-os à reflexão.
O planejamento acadêmico assegurará o envolvimento dos discentes, de forma individual e/ou
em equipe, em atividades como visitas técnicas e de ambientação, vídeos informativos,
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vivências profissionais, palestras, projetos de treinamento e integradores, oficinas, seminários
e outras.
Um ponto de relevância neste processo concerne à possibilidade de oferecer atividades
fundamentadas nas necessidades da região, considerando a realidade na qual o Curso está
inserido e o mercado de trabalho.
As Atividades Complementares propiciam aos discentes a oportunidade de aplicar os
conhecimentos teóricos adquiridos aos problemas práticos evidenciados nos casos reais
abordados em discussões em sala de aula e em Projetos de Extensão. Também as visitas
técnicas a órgãos públicos e privados e atividades de campo constituem excelente
oportunidade para consolidar os conceitos teóricos apresentados nas aulas expositivas. O
desenvolvimento dessas atividades possibilita a capacitação dos alunos para desempenharem,
de forma interdisciplinar e com responsabilidade, as atividades profissionais, adquirindo uma
visão crítica e holística sobre os Cursos, conforme previsto nos objetivos, no perfil
profissional e na concepção dos Cursos.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Art. 3º Dos Objetivos
Promover a realização de atividades extraclasse que propiciarão ao corpo discente um
complemento curricular, visando o acompanhamento, o aprofundamento, o enriquecimento, o
aperfeiçoamento e a ampliação do universo da prática profissional;
Proporcionar o desenvolvimento intelectual dos discentes, mediante atividades acadêmicas
diversas, com a finalidade de aprimorar e facilitar o processo ensino-aprendizagem, assim
como, diversificar e enriquecer a vida acadêmica do Curso;
Propiciar ao educando, a identificação das possibilidades do mercado de trabalho empregador;
Promover a articulação teoria-prática;
Estimular o exercício do pensamento crítico-reflexivo;
Desenvolver o interesse pela prática da iniciação científica e fomentar a produção científica;
Incentivar a integração do corpo docente e discente;
Facilitar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a contextualização;
Planejar estratégias criativas, visando facilitar o desenvolvimento acadêmico do discente;
Atualizar e enriquecer a vivência acadêmica e os currículos, bem como, propiciar a
investigação de problemas regionais nas áreas dos Cursos;
Incentivar atividades pré-profissionais.
Art. 4º Das Modalidades de Ações
Visitas técnicas e de ambientação à indústrias que promovem atividades no foco dos Cursos;
Projetos e Programas de Iniciação Científica voluntária orientados por docentes dos Cursos;
Projetos e Programas de Extensão orientados por docentes dos Cursos;
Serviços técnicos prestados à comunidade local e empresarial;
Eventos científicos ligados às áreas dos Cursos, tais como: seminários, simpósios, congressos,
conferências, semanas acadêmicas, jornadas, dentre outros;
Cursos de Extensão;
Estágios não obrigatórios, de acordo com as normas vigentes;
Exercício de atividades de monitoria;
Exercício em laboratórios específicos;
Pesquisas na Internet;
Jogos e Simulações;
Observação sistemática de campo, mediante visitas de ambientação e técnicas;
Treinamento em técnicas de observação;
Visitas a feiras e exposições que envolvam as tecnologias e aplicações na área do Curso;
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▪
▪
▪
▪

Palestras;
Publicações de atividades de iniciação científica e trabalhos docentes e discentes;
Participação em atividades de Iniciação Científica;
Desenvolvimento de Projetos e Monografias;
Projetos Integradores;
Atividades pré-profissionais.
São utilizados também o desenvolvimento de Projetos de Extensão junto à comunidade
(empresas conveniadas ou não, órgãos municipais, estaduais e federais), a participação e
organização em congressos e a prestação de serviços de monitoria por parte do corpo discente
no apoio às aulas práticas.
Art. 5º Do Controle e Avaliação
O controle das Atividades Complementares será realizado mediante registro em formulário
anexo, visando garantir a integralização da carga horária de 40 a 200 horas, dependendo do
Curso, serão desenvolvidas sob várias modalidades, contando com orientação docente e se
integrarão ao Projeto Pedagógico do Curso.
Estas atividades independentes serão realizadas sob a forma de seminários, apresentações
temáticas, exposições, oficinas, participação em eventos científicos, monitorias, estudo de
casos com resoluções de situações-problema, projetos, utilização de novas tecnologias de
comunicação, relatórios de pesquisa, visitas técnicas e outras exigências necessárias à
formação dos profissionais da área.
Tendo em vista a diversidade de ações que podem ser utilizadas para seu desenvolvimento,
são sugeridos percentuais para as atividades consideradas mais comuns.
Atividades
Palestras, Apresentações Temáticas
Visitas Técnicas
Excursões, Utilização de Novas Tecnologias
Seminários
Pesquisa
Eventos
Programas Comunitários de Extensão
Outras Atividades
Total

%
15
10
05
10
20
10
15
15
100

Dentro das atividades “outras”, incluem-se as ações de caráter geral, mas que contemplam um
número limitado de alunos, tais como: monitoria, iniciação científica, projetos, estudos de
caso, oficinas, exposições, etc.
É imprescindível que as atividades sejam coerentes com os eixos norteadores da matriz
curricular, compatíveis com o planejamento do Curso e que a carga horária prevista seja
efetivamente integralizada. Para tal, torna-se necessário manter um sistema de controle e
registro das mesmas, com a participação do discente e do docente responsável. Em princípio
deverão ser adotados os formulários citados no sistema de controle anexo, que deverão
evoluir para um sistema informatizado.
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A carga-horária das atividades oferecidas pelo Curso deverá ser complementada por outras,
realizadas interna ou externamente, sendo da competência do discente integralizar a cargahorária com atividades de sua escolha, previamente aprovadas pelo docente responsável.
É importante ressaltar, que este componente curricular não será objeto de avaliação
qualitativa, sendo a aprovação do discente garantida pela integralização da carga-horária.
Tabela de Pontuação das Atividades Complementares
Descrição da Atividade

1

Participação em eventos de extensão universitária (cursos, palestras,
seminários, simpósios, congressos, oficinas, projetos de treinamento,
conferências, jornadas acadêmicas, exposições) realizados na FL-RJ ou
em outras instituições de ensino ou empresariais, ou ainda, outros
eventos que porventura venham a serem recomendados pela
Coordenação do Curso.

2

Participação de Atividades Comunitárias

3

Ministrar Curso de Extensão relacionado aos objetivos do Curso

4

Participar da organização de Curso ou Evento de Extensão relacionado
aos objetivos do Curso

5

Atuar como monitor (a) na FL-RJ

6

7

8

9

Horas
1h
de
atividade
desenvolvi
da = 1h de
atividade /
máximo
30h
10h
por
atividade /
máximo
30h
10h
/
máximo
30h
10h
/
máximo
30h
De 30 a
150h – 10h
De 151 a
300h – 20h
Mais
de
300h – 30h

Participar de Programa de Iniciação Cientifica (mínimo 300h por
Máximo
semestre sem ser bolsista) realizada na FL-RJ ou em outra Instituição,
20h
com a devida comprovação da Coordenação do Projeto
De 30 a
150h – 10h
De 151 a
Realizar estágio de interesse curricular e/ou atividades sociais de caráter
300h – 15h
sóciocomunitário, efetuadas junto à entidade legal beneficente,
Mais
de
humanitária ou filantrópica
300h
Maximo –
30h
5h
por
Laboratório
Exercícios em Laboratórios
Maximo –
30h
5h
por
Visitas em Instituições
visita
Máximo –
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30h
Tabela de Pontuação das Atividades Complementares
Descrição da Atividade
10

11

12

13

14

15

16

17
18

Horas
5h
por
observação
Observações Sistemáticas de Campo - NAP
Máximo –
30h
10h
p/
apresentaçã
Apresentação em Eventos de Trabalho Científico Cultural
o
Máximo –
30h
10h
p/
publicação
Publicação de Livro, Capítulo de Livro como autor ou co-autor
Máximo –
30h
5h
p/
publicação
Publicação em Anais de Evento Cientifico-Cultural
Máximo –
30h
10h
p/
publicação
Publicação em Revista Cientifica na condição de autor e/ou co-autor
Máximo –
30h
5h
p/
Publicação em jornais e revistas não científicas (meio tradicional ou publicação
eletrônico)
Máximo –
20h
2h
p/
premiação
Premiação em Trabalho Acadêmico
Máximo –
20h
Critério
Atividades no Coral
Coordenado
r
Participação em Órgãos Colegiados e CPA
20h

Anexo – Formulário no qual serão registradas as atividades e o crédito correspondente. Será
preenchido em duas vias, ficando uma com o docente e outra com o discente, sendo
obrigatório anexar comprovantes das atividades.
A avaliação da atividade será realizada pelo docente responsável pela disciplina, que atribuirá
o crédito correspondente, de acordo com a carga horária registrada pelo discente. No caso do
docente achar conveniente, poderá sugerir a apresentação da atividade para toda a turma ou
um desdobramento da mesma, preenchendo, neste caso, o campo observação.
A guarda da documentação pertinente á atividade será centrada no discente, que deverá
possuir uma pasta, na qual arquivará gradativamente, os Anexos devidamente validados e
rubricados pelo docente. Ao final do semestre letivo a pasta será entregue ao docente que a
encaminhará à Secretaria da FL-RJ para futuras comprovações e referências.
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ANEXO V – Regulamento do Núcleo de Atendimento ao Estudante – NAE

Regulamento do Núcleo de Atendimento do Estudante
(NAE)
Art.1º- O Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) é uma área institucional voltada à
melhoria das condições de atendimento aos discentes e aos que se apresentam na Instituição a
fim de obter informações e esclarecimentos diversos sobre assuntos atinentes à FL-RJ.
Trata-se do primeiro de contato com os interessados nos cursos e serviços que a FL-RJ oferta
à sociedade e seu desempenho é de suma importância para os futuros alunos e demais
membros da comunidade da FL-RJ.
Art. 2º- O Horário de Atendimento é de 2ª a 6º feira: das 9h às 12h e 14h às 21h.
Art. 3º- Sua estrutura conta com um sistema informatizado em prol de conceder à comunidade
acadêmica mais agilidade e transparência, permitindo ao aluno uso e navegação dentro de um
sistema acadêmico “on-line” interligado aos órgãos de ensino, aos Colegiados de curso e na
administração central através de uma rede de computadores.
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Art.4º- P r i m o r d i a l q u e os envolvidos e agentes colaboradores desta área tenham
consciência de sua importância e responsabilidade e, aceitem o desafio de contribuir para a
construção e consolidação de uma imagem de seriedade e eficiência da FL-RJ.
Art.5º- Caberá ao NAE de forma geral desenvolver um atendimento de excelência com os
esclarecimentos institucionais, relacionados com as atividades acadêmicas e administrativas
da FL-RJ, estimulando a percepção que os interessados têm de si mesmos e do outro,
enquanto ser individual, social, planetário e cultural.
Art. 6º- O Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) será composto por equipe
especializada, apoiado pelos Coordenadores, pela Ouvidoria, pela Secretaria Geral e demais
setores acadêmicos e administrativos da FL-RJ.
Art.7º- O NAE, exclusivamente, possui as seguintes funções:
I- Atender aos diversos públicos internos e externos que desejam obter informações do
portfólio da Instituição, informações administrativas e acadêmicas e possíveis
encaminhamentos aos diversos setores da FL-RJ;
II- Esclarecer os obstáculos que possam estar interferindo na efetivação das matrículas,
considerando a própria satisfação pessoal do aluno;
III- Favorecer o entendimento das necessidades para o ingresso na comunidade da FL-RJ,
notadamente ao Processo Seletivo.
IV- Acompanhar o processo de ensino aprendizagem e orientar os alunos no desenvolvimento
de carreira e inserção no mercado de trabalho.
Art. 8º- A equipe do NAE será responsável pelo Atendimento ao aluno e lhe compete:
I- Informar aos diversos setores da Instituição sobre cursos, horários de funcionamento.
II_ Permitir e encaminhar as solicitações referente aos assuntos acadêmicos, administrativos e
financeiros, sendo mister que para tal tenha conhecimento a qual setor a solicitação deverá ser
encaminhada.
III - Manter sempre uma boa aparência e um sorriso, lembrando que o NAE representa a
primeira impressão da Instituição. Sempre que possível, trocar a palavra “problema” por
“situação” e prezar pela chamada “devolutiva” das situações que ficaram pendentes de uma
posição ou solução.
IV - Estar consciente das motivações que levaram o aluno a fazer sua solicitação ou
requerimento, bem como a necessidade de que o atendimento deve primar pela simpatia e
empatia, nunca antipatia no seu processo. Para tal seguem os seguintes conceitos:
Simpatia: ser afetado pelo que a outra pessoa está sentindo;
Empatia: colocar-se no lugar do outro para melhor atendê-lo, conhecê-lo ou servi-lo;
Antipatia: ter aversão ao outro, ignorando-o ou repelindo-o.
V - Ter conhecimento dos produtos e serviços da Instituição, ter bom senso, tratar os alunos
como gostaria de ser tratado, saber ouvir com atenção e paciência e manter uma postura ética,
lembrando que, naquele momento, é um representante do Grupo Lusófona – FL-RJ.
Art. 8 º- A equipe do NAE responsável pelo atendimento aos discentes que, por um motivo
ou outro, apresentam baixo rendimento em suas atividades e /ou necessitam da ajuda de
profissionais em Pedagogia , compete:
I- Diagnosticar, orientar, atender e investigar problemas emergentes nos processos de ensino e
aprendizagem;
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II- Esclarecer os obstáculos que possam estar interferindo na efetivação de uma boa
aprendizagem, considerando a própria satisfação pessoal do aluno;
III- Favorecer o desenvolvimento de atitudes e processos de aprendizagem adequados;
IV. Realizar o diagnóstico psicopedagógico, com ênfase especial nas possibilidades de
aprendizagem, visando ao esclarecimento e à orientação adequada.
Art. 9º Essa visão é a desejada e esperada pela Direção da Instituição, aqui transformada em
documento oficial da área, incluindo outras normas específicas. Este documento é a diretriz
filosófica e operacional do NAE, objetivando a eficácia nos serviços prestados a comunidade
interna e externa da FL-RJ.
Art. 10- Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSAEPE, com expedição da respectiva e competente
Resolução.

ANEXO VI – Regulamento da Monitoria

Regulamento da Monitoria
CAPÍTULO I - Das Considerações Iniciais
Art. 1º- O Programa de Monitoria da Faculdade FL-RJ, destinado aos alunos regularmente
matriculados em seus cursos de graduação, obedecerá às normas estabelecidas no presente
Regulamento.
Art. 2º- O Programa de Monitoria, considerando a excelência do rendimento nos estudos e a
vocação profissional dos alunos que a ele se candidatarem, conta com um quadro de
monitores, cujo número de vagas constará do Plano Anual de Trabalho da Faculdade,
aprovado pela entidade mantenedora.
Parágrafo único - Para fins de que trata o “caput” deste artigo, até 31 de outubro de cada
ano, levando em consideração a previsão das necessidades para o ano letivo seguinte, a
Faculdade encaminhará a solicitação de vagas à entidade mantenedora, para constituição do
quadro de monitores, com vistas ao ano letivo subsequente.
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CAPÍTULO II- Dos Objetivos do Programa de Monitoria
Art. 3º- Em relação à Instituição:
a) estimular o desenvolvimento da vocação profissional, nos alunos que
apresentam excelência em seu rendimento escolar;
b) propiciar condições institucionais para o atendimento à melhoria do processo
ensino-aprendizagem;
c) tornar as ações institucionais mais produtivas e compatíveis na construção do
saber;
d) possibilitar a cooperação entre os corpos discentes, docentes e técnicoadministrativo da Faculdade;
e) qualificar os melhores discentes, com vistas à continuidade da respectiva
formação acadêmica, para o encaminhamento dos mesmos à programa de pósgraduação.
Art. 4º- Em relação aos Docentes:
a) Estimular os docentes para o engajamento no processo acadêmico para que os
discentes com desempenho destacado atuem com a excelência no conhecimento;
b) otimizar e proporcionar aos discentes a capacidade de orientação profissional na
Faculdade;
c) estimular o aumento da produção acadêmica dos docentes;
d) melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem.
Art. 5º- Em relação aos Discentes:
a) despertar vocações e, no âmbito da disciplina na qual se vinculará, para o
exercício de atividades auxiliares de ensino, iniciação cientifica e extensão;
b) propiciar a aprendizagem de técnicas e métodos de ensino, assim como,
estimular o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade;
c) preparar o discente participante do Programa de Monitoria para o acesso e ao
exercício da profissão escolhida;
d) aumentar a produção acadêmica dos discentes vinculados ao Programa de
Monitoria

CAPÍTULO III - Das Atribuições do Monitor
Art. 6º- O acompanhamento do Programa de Monitoria será realizado pela Direção, com a
participação direta dos Coordenadores de Cursos.
Art. 7º- São as seguintes as atribuições essenciais ligadas às atividades de ensino, iniciação
científica, extensão, complementares e adicionais, a serem desempenhadas pelo discente
participante do Programa de Monitoria:
a) auxiliar os docentes na preparação de aulas, atividades de laboratório e de
preparação de materiais didáticos e de apoio, bem como, na fiscalização e no
acompanhamento de provas e trabalhos escolares;
b) auxiliar os docentes na realização de trabalhos práticos e experimentais, desde
que compatíveis com seu grau conhecimento e experiência na disciplina;
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c) assistir as aulas dos docentes que ministram a disciplina para a qual tenham sido
designados, visando não apenas o aperfeiçoamento pessoal do aluno, como
também o efetivo acompanhamento das turmas;
d) organizar e orientar grupos de estudos formados por alunos matriculados na
disciplina, visando o melhor aproveitamento dos conteúdos programáticos já
ministrados;
e) realizar atividades auxiliares de iniciação científica e de extensão, vinculadas à
disciplina, por indicação do respectivo docente responsável;
f) elaborar relatórios mensais e final, a serem avaliados pelo professor orientador;
g) elaborar relatório escrito, contendo os resultados do trabalho desenvolvido, para
apresentação, por meio de exposição oral e/ ou painéis, por ocasião da Jornada
Científica ;
h) auxiliar o Direção e os Coordenadores de Cursos em atividades de administração
acadêmica e na organização de seminários, palestras, encontros, painéis e outras
formas de atividades acadêmicas e científicas;
i) participar na orientação e na efetivação da conformação de continuidade de
estudos, como elemento auxiliar da equipe de docentes e funcionários
administrativos responsáveis por estas ações;
j) participar quando convidado, das reuniões da Coordenação de Cursos e dos
Conselhos da Faculdade, sem direito a voto;
k) desenvolver atividades específicas de administração acadêmica, estabelecidas
pelo Direção e os Coordenadores de Cursos.
Art. 8º- O monitor cumprirá, em horário não conflitante com o de suas aulas, a carga horária
semanal mínima de oito horas distribuídas entre as diversas atividades previstas no Programa
de Monitoria.
Art. 9º- O discente participante do Programa de Monitoria poderá ser desligado de sua
função, a qualquer tempo, por ato da Direção nos seguintes casos:
I.
quando vier a sofrer pena disciplinar;
II.
por proposta do Coordenador de Curso, mediante manifestação do Orientador;
III.
por solicitação do próprio discente.
CAPÍTULO IV - Das Atribuições do Orientador do Monitor
Art. 10- Na vigência da designação para o Programa de Monitoria, as atividades do
discente monitor serão exercidas sob a orientação de um docente designado pelo
Coordenador Geral Acadêmico - Reitor, ouvido pelo Coordenador do Curso.
Art. 11- São atribuições do Orientador, no âmbito da respectiva competência:
IIIIII-

elaborar, articuladamente com o Coordenador de Curso, o plano de atividades a
serem desenvolvidos pelo discente monitor;
responsabilizar-se pela aferição da frequência e pelo cumprimento da carga
horária do discente monitor;
orientar o discente monitor nas distintas fases do trabalho a ser desenvolvido, no
âmbito da respectiva disciplina;
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IV-

comunicar ao Coordenador de Curso, qualquer fato, sugestões ou irregularidades
relacionadas com as atividades dos discentes participantes do Programa de
Monitoria;
manifestar-se sobre o rendimento do discente por ele orientado, na hipótese de
desligamento, na forma prevista no art. 9º do presente regulamento;
acompanhar as exposições dos relatórios técnicos parciais e final dos discentes
monitores, por ocasião do Seminário Anual de Monitoria.

VVI-

CAPÍTULO V - Dos requisitos para a Inscrição no Programa de Monitoria
Art. 12- São requisitos para que os discentes se inscrevam no Programa de Monitoria:
I-

ter concluído dois terços da matriz curricular do Curso de Graduação no qual
esteja matriculado;
ter concluído, com aproveitamento, a disciplina para qual se candidata;
não ter sido reprovado em nenhuma disciplina do Curso no qual está matriculado
e ter obtido média global mínima igual ou superior a sete;
comprovar disponibilidade para o exercício das funções de Monitor, com jornada
de oitos horas semanais, em turno diferente daquele em que esteja matriculado.

IIIIIIV-

Art. 13- Quando o número de candidatos for superior ao número de vagas, a seleção para o
provimento das vagas do Programa de Monitoria utilizará os seguintes instrumentos de
avaliação:
I-

análise curricular, de caráter classificatório, compreendendo avaliação do
histórico escolar e do “ Curriculum Vitae “ do candidato;
entrevista, de caráter eliminatório, na qual será avaliado com vistas à
demonstração de suas aptidões e habilidades para a função e de seu desembaraço
para o exercício da monitoria, em quaisquer de seus aspectos.

II-

Título VI
Das Bolsas e Certificados da Monitoria
Art. 14- Durante o exercício da monitoria, ao discente participante do Programa, será
concedida bolsa de estudo, em valor e na forma definida pela Entidade Mantenedora da
Faculdade.
§1º- A concessão da bolsa de estudos referida no “caput“ não implicará em qualquer
vinculação de caráter empregatício com a Entidade Mantenedora da Faculdade;
§2º- Não haverá, em nenhuma hipótese, a acumulação de bolsa de estudos, parcial ou
total, concedida pela Mantenedora ou por qualquer outra fonte;
§3º- O candidato à monitor, que seja beneficiário de qualquer tipo de bolsa de estudos
poderá:
a)
b)

renunciar à bolsa que possua, optando pela bolsa de monitoria;
manter a bolsa que possua, exercendo de forma voluntária, a função de
monitor, com todas as obrigações previstas neste Regulamento.
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Art. 15- Concluído o exercício da Monitoria e apresentado pelo monitor, o Relatório Final
de suas atividades, o docente orientador emitirá parecer, remetendo-o ao Coordenador do
Curso, para análise e encaminhamento a Direção.
Art. 16- Ao final do exercício da monitoria será expedido certificado que comprovará o
cumprimento efetivo pelo discente monitor de suas funções, no período estipulado no Ato
Especial que o designou e de acordo com o Relatório Final do orientador.
Art. 17- Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSAEPE, com expedição da respectiva e competente
Resolução.

ANEXO VII - Regulamento do laboratório de Informática
Regulamento dos Laboratórios de Informática
TÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Artigo 1º - Os laboratórios de informática da FL-RJ têm por objetivo oferecer infraestrutura
necessária para o desenvolvimento de atividades acadêmicas e de pesquisa que necessitam de
recursos computacionais.
TÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS
Artigo 2º - Os laboratórios de informática assumem responsabilidades e colocam à disposição
de seus usuários somente os softwares cujos originais serão arquivados em seu poder.
CAPÍTULO I
DOS USUÁRIOS
Artigo 3º - São usuários dos laboratórios de informática da Faculdade Lusófona do Rio de
Janeiro - FL-RJ:
I.
funcionários da FL-RJ;
II.
professores da FL-RJ;
III.
alunos, devidamente matriculados;
IV.
convidados pela Direção Acadêmica ou Coordenação de Cursos.

CAPÍTULO II
DOS SOFTWARES
Artigo 4º - Os softwares instalados nos microcomputadores estão disponíveis para uso geral,
porém é proibida a sua cópia ou instalação em outros equipamentos.
Artigo 5º - É proibida a instalação de qualquer software, regularizado ou não, mesmo que
para uso temporário e sob qualquer pretexto.
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Artigo 6º - É proibida a utilização de equipamentos downloads de jogos, filmes, vídeos,
músicas e execução de trabalhos para terceiros.
Artigo 7º - A instalação de qualquer software ou aplicativo para atividades extracurriculares
deverá ser feita somente pelos responsáveis pelo laboratório, devendo ser solicitada por email
ou ofício à Coordenação do Curso, com até três dias úteis de antecedência.
Artigo 8º - É estritamente proibida a utilização de recursos de conversação vias internet (ex.
chat, icq, mirc, msn, Skype etc.).
CAPÍTULO III
DA UTILIZAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS
Artigo 9º - Os usuários podem utilizar os microcomputadores do laboratório de informática
da Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro - FL-RJ para digitação de trabalhos escolares,
realização de tarefas ou demais atividades de seu interesse durante os horários disponíveis.
Artigo 10º – Não devem ser gravados no disco rígido (HD) do microcomputador sem
autorização do Professor ou Responsável pelo laboratório.
Artigo 11º – A integridade e segurança dos arquivos gravados no disco rígido (HD) não serão
de responsabilidade do Laboratório, cabendo aos respectivos proprietários a guarda de uma
cópia em seu poder.
Artigo 12º – Não devem ser alteradas as configurações atuais dos computadores, bem como
feitas quaisquer modificações no ambiente de trabalho, contendo diretórios, criação de senhas
de acesso ou outras definições que possam alterar o padrão de operação do equipamento, a
não ser durante as aulas e apenas por orientação do professor.
Artigo 13º – O laboratório de informática tem um serviço de manutenção de assistência
técnica em microcomputadores, visando o seu perfeito funcionamento, portanto, é dever do
usuário, ao constatar uma irregularidade, informar ao Responsável pelo Laboratório para
tomar as devidas providências.
Artigo 14º – O usuário deverá zelar pela limpeza e conservação do recinto e dos
equipamentos existentes no Laboratório de informática.
Artigo 15º – Quaisquer danos aos equipamentos, ocasionados por mau uso, acarretarão
pagamento do conserto e, em caso de reincidência, o usuário estará sujeito a penalidades que
irão desde advertência à suspensão temporário ou permanente.
Artigo 16º – É responsabilidade do usuário desligar o computador após sua utilização.
Artigo 17º – São estritamente proibidas comidas e bebidas dentro do Laboratório de
Informática.
Artigo 18º – É proibida a utilização de equipamentos pessoais (PCS e periféricos) dentro do
Laboratório, exceto notebook e dispositivos de mídias (CD, pen drive, disquetes, tablets etc).

143

Artigo 19º – O laboratório de informática não oferece serviços de impressão.
Artigo 20º – É reservado ao laboratório o direito de monitoramento dos conteúdos
acessados pelos usuários, enquanto nas dependências do mesmo, podendo inclusive ter seu
direito de acesso bloqueado.
Capítulo IV
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Artigo 21º – O laboratório de informática estará disponível de segunda à sexta-feira, das
8h às 12h, das 14h às 18h e das 18h30 às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h, salvo os
horários em que haja aulas de informáticas agendadas.
TÍTULO III
DAS PUNIÇÕES
Artigo 22º – Cabe àqueles que infringirem quaisquer normas deste regulamento, ou
descumprirem normas que se possam surgir visando proporcionar qualidade e segurança a
todos, as seguintes punições:
I.
Advertência verbal;
II.
Advertência escrita;
III.
Suspensão do uso do laboratório de informática por 7 (sete) dias úteis;
IV.
Suspensão do uso do laboratório de informática por 1 (um) mês;
V. Suspensão permanente do uso do laboratório de informática, exceto por um
professor.
Artigo 23º – Os casos omissos deverão ser resolvidos pelo Responsável pelo laboratório
de informática.
Artigo 24º – Cabe ao Responsável pelo Laboratório o encaminhamento de quaisquer
solicitações, informações ou reclamações à Administração da Faculdade Lusófona do Rio
de Janeiro - FL-RJ.
Artigo 25º – O presente Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.
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APÊNDICE – Conteúdos Programáticos
1ª. PERÍODO
Raciocínio Lógico – 60 horas – 1º semestre
Ementa:
Lógica objetiva X Lógica subjetiva. Raciocínio informal. Raciocínio formal. Raciocínio
simbólico.
Bibliografia Básica:
Alves, Alaor Caffe Lógica - Pensamento Formal e Argumentação. Editora QuartierLatin.
Carnielli, Walter Pensamento Crítico - O Poder da Lógica e da Argumentação. Ed. Rideel, 2ª
Ed. 2010
ALENCAR, Edgar F. Iniciação à lógica matemática. 18ª ed. São Paulo: Livraria Nobel S. A.,
2000.
Bibliografia Complementar:
NEWTON-SMITH, W. H. Lógica: um curso introdutório. Lisboa: Editora Gradiva,
SÉRATES, J. Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico numérico,
lógico analítico, lógico crítico. 5ª ed. Brasília: Gráfica e Editora Olímpica Ltda, 1997.
SOARES, Edvaldo. Fundamentos de Lógica. Elementos de Lógica Formal e Teoria da
Argumentação. São Paulo: Atlas S. A., 2003.
Português Instrumental – 60 horas – 1º semestre
Ementa:
Leitura e construção de sentidos. Produção de textos. Atualização gramatical. Redação
técnica.
Bibliografia Básica:
FERREIRA, R. M. Correspondência Comercial e Oficial com técnicas de redação RJ.
Saraiva. 1996.
CIPRO NETO, Pasqual e Infante, Ulisses. gramática da língua portuguesa. sp: Scipione,
1997.
MEDEIROS, J.B. Correspondência: Técnicas de Comunicação criativa. SP. Atlas. 1997.
Bibliografia Complementar:
Terciotti, Sandra Helena. Português na Prática – Para cursos de graduação e concurso público.
Ed Saraiva. 2ª. Ed. 2014.
Terciotti, Sandra Helena e Ricino, Leo. Redação na prática – Um guia que faz a diferença na
hora de escrever bem. 1ª. Ed. Saraiva. 2012.
SOUZA, Jesus Barbosa e Campelli, Samira Youssef. produção de textos & usos de
linguagem. sp: saraiva, 1998.
Fundamentos do Direito – 60 horas – 1º semestre
Ementa:
O direito como objeto de conhecimento. Esferas do Direito. Ética na pesquisa. Propriedade
intelectual. Marcas e Patentes. Elementos contratuais. Direito do Consumidor. Crimes contra
honra. Crimes contra o patrimônio. Sigilo e privacidade.
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Bibliografia Básica:
BRANCATO, R.T. Instituições de Direito Público e Privado. SP. Saraiva. 2006.
DINIZ, M. H. Compêndio de introdução à ciência do direito. Rio de Janeiro: Saraiva, 1998.
FERRAZ, Junior. Introdução ao estudo do Direito. SP. Atlas. 2003.
Bibliografia Complementar:
Palaia, Nelson. Noções essenciais do direito. 4ª. Ed. Saraiva. 2011.
Dower, Nelson Godoy Bassil. Instituições de direito público e privado. 14ª.ed. Saraiva. 2014.
BASTOS, C. R. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Saraiva, 1998
Introdução às Ciências Sociais – 60 horas – 1º semestre
Ementa:
Introdução às Ciências Sociais. Filosofia: Ética, moral, valores, princípios. Filosofia e
Educação. Ética Empresarial. Sociologia: Formação da sociedade e estratificação social.
Organizações sociais. Organização formal e informal. Política e sociedade. Antropologia:
Comportamento Humano. Preconceito. Diversidade e relativismo. Antropologia do Consumo.
Bibliografia Básica:
ABBAGNANO, N. A. A sabedoria da filosofia - problemas em nossa vida. Petrópolis: Vozes
1998.
APPEL, K. O. Estudos da moral moderna. Petrópolis, Vozes, 1998.
TURNER, Jonathan. Sociologia: Conceitos e Aplicações. Pearson Education do Brasil, São
Paulo: 2000.
Bibliografia Complementar:
ANDERY, Maria Amália et alii. Para Compreender a ciência, uma perspectiva histórica. 8ª
ed. S. Paulo: EDUC/ Rio de Janeiro. Ed. Espaço e Tempo, 1999.
Mattar, João. Filosofia e ética na Administração. 2ª. Ed Saraiva. 2010.
ROBBINS, Stephen.Comportamento organizacional. Prentice Hall, São Paulo: 2002
Adaptação Pedagógica – 60 horas – 1º semestre
Ementa:
Entender o contexto de cidadania no mundo acadêmico e profissional do mercado de trabalho
do Século XXI. Avaliar Impactos das mudanças da sociedade nas pessoas. Gerenciar a
mudança pessoal. Entender o próprio talento na perspectiva de metodologias
comportamentais. Compreender as motivações pessoais e profissionais. Definir ações pessoais
de desenvolvimento. Elaborar um plano de desenvolvimento individual. Construir uma visão
pessoal positiva e estimulante do futuro. Abordar a questão da integridade pessoal como
fundamento do equilíbrio humano. Avaliar o uso e aplicabilidade das metodologias
comportamentais ba gestão da mudança pessoal.
Bibliografia Básica:
MATOS, Jorge & PORTELA, Vânia. Talento Para a Vida: o que fazer para descobrir e
potencializar seus talentos e ter uma vida produtiva e prazerosa. Rio de Janeiro: Human
Learning, 2001.
TEIXEIRA, Paulo Cesar. Liderança e Gestão de Pessoas nas Organizações: da mão de obra a
mente de obra. Espírito Santo: ExLibris, 2005.
SENGE, Peter. A Quinta Disciplina - Arte, Teoria e Prática da Organização de
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Aprendizagem. São Paulo: Best Seller, 1990.
Bibliografia Complementar:
CURY, Augusto. O código da inteligência:a formação de mentes brilhantes e a busca pela
excelência emocional e profissional.. ed. : Thomas Nelson Brasil, 238p.
DRUCKER, Peter F. O Gerente Eficaz. Rio de Janeiro: Zahar, 1991.
VAITSMAN, Hélio Santiago, Inteligência empresarial. Rio de Janeiro: Interciência, 2001.

2º PERÍODO
Fonética, Fonologia e Oficina de Textos– 60 horas – 2º semestre
Ementa:
Fonética e Fonologia (ou Fonêmica); Os fonemas portugueses; A estrutura silábica do
português; O sistemafonológico do Portuguêscontemporâneo; Diferenças dialetais do
Português brasileiro. O Alfabeto Fonético Internacional.
Bibliografia Básica:
CAMARA Jr., Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa, Petrópolis, Vozes, 1977.
CAVALIERE, Ricardo. Pontos essenciais em fonética e fonologia. Rio de Janeiro: Lucerna,
2005.
SILVA, ThaïsCristófaro. Fonética e Fonologia do Português: roteiro de estudo e guia de
exercícios, São Paulo, Contexto, 1999.
Bibliografia Complementar:
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Revista e Ampliada. Rio de
Janeiro: Lucerna, 1999.
BISOL, Leda (org.). Introdução aos estudos de fonologia do português brasileiro,
PortoAlegre, Edipucrs, 1996.
CALLOU, Dinah &LEITE, Yonne. Iniciação à fonética e à fonologia, 5 ed., Rio de Janeiro,
Zahar Editora, 1995.
Língua Espanhola I– 60 horas – 2º semestre
Ementa:
Estudos elementares da Língua Espanhola, privilegiando as estruturas lexicais e
morfossintáticas divergentes em relação ao português. Elementos e estruturas linguísticas
mais simples. Noções de fonética e fonologia. Expressão oral e escrita. Prática de leitura e
interpretação textual.
Bibliografia Básica:
FANJÚL, Adrián P. (org.). Gramática y Práctica del Español para brasileños. São Paulo:
Moderna, 2006.
Gramática del Español paso a paso. São Paulo: Moderna, 2005.
SARMIENTO, Ramón & SÁNCHEZ, Aquilino. Gramática Básica del español: norma y
uso.Madrid: SGEL,2002.
Bibliografia Complementar:
GARCIA,-TALAVERA, Miguel. Diaz y. DiccionárioSantillana para estudantes: españolportuguês, portugués/español. São Paulo: Moderna, 2008.
SECO, Manuel. Gramática Esencial del Español. 4ª ed., Madrid: Espasa Calpe, 2005
BECKER, Idel. Manual de espanõl: gramática y ejercicios de aplicación. São Paulo: Nobel,
s/d.
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Teoria da Literatura e Crítica Textual – 60 horas – 2º semestre
Ementa:
Definição do que é literário e o que é literatura; suas funções nas sociedades antigas e nas
sociedades modernas. Os gêneros literários tradicionais: o épico, o lírico, o dramático. Os
gêneros narrativos contemporâneos: a novela, o conto, o romance, a crônica, as memórias.
Uma introdução aos estilos de época. Contato direto com as várias formas de escritas da
literatura. A análise e a interpretação de um texto de acordo com preceitos da crítica literária.
O estudo das correntes de Teoria da Literatura: Formalismo Russo, New Criticism, Estética da
Recepção, correntes sociológicas da Literatura, Estruturalismo e tendências contemporâneas.
Suasorigens históricas, investigações variadas, métodos de análise, principaisescolas,
desenvolvimentos atuais. Teorias da comunicação literária. Estudos de literatura, estudos
culturais e processos midiáticos.
Bibliografia Básica:
AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel. Teoria da Literatura. Coimbra: Almediina. 2006
BARTHES, Roland. Aula. São Paulo, Cultrix, 2007. EAGLETON, T. Teoria da literatura:
uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
FILHO, Domício Proença. A linguagem literária. São Paulo: Ática, 2007.
Bibliografia Complementar:
CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura Comparada. São Paulo: Ática, 2010.
BERMAN, Marshall. Tudo o que é sólido desmancha no ar. São Paul: Cia. das Letras, 2003.
ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
Psicologia da Aprendizagem– 60 horas – 2º semestre
Ementa:
Psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, da ação educativa e da relação docente.
Teorias contemporâneas da aprendizagem (seus pressupostos e suas relações pedagógicas).
Tópicos específicos opcionais.
.Bibliografia Básica:
LEFRANÇOIS, Guy R. Teorias da aprendizagem. Tradução da 5ª edição norte-americana.
São Paulo: Cengage Learning, 2013.
MOREIRA, Marco Antônio. Teorias de aprendizagem. 2ª edição ampliada. São Paulo: E.P.U,
2014.
PILETTI, Nelson & ROSSATO, Solange Marques. Psicologia da aprendizagem: da teoria do
condicionamento ao construtivismo. São Paulo: Contexto, 2013.
Bibliografia Complementar:
ALENCAR, E. S. de. (org). Novas contribuições da psicologia aos processos de ensino
aprendizagem. São Paulo: Cortez, 2001.
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. 37. ed. Petrópolis: Vozes,
2008.
COLL, César; PALÁCIOS, Jesus (org). Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia
da educação escolar. Vol. 2, 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
Estrutura e Funcionamento do Ensino Brasileiro– 60 horas – 2º semestre
Ementa:
A dimensão política e pedagógica da organização escolar brasileira. A educação na legislação
básica e complementar que rege a Educação Básica no Brasil (constituição Federal, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Decretos, resoluções e Pareceres dos órgãos
normativos)..
Bibliografia Básica:
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CORRÊA, Bianca C. Educação Infantil. In: OLIVERIA, Romualdo Portela de;
ADRIÃO,Thereza (orgs.). Organização do Ensino no Brasil: níveis e modalidades. 2.ed. São
Paulo: Xamã, 2007.
OLIVERIA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Thereza (orgs.). Organização do Ensino no
Brasil: níveis e modalidades. 2.ed. São Paulo: Xamã, 2007.
OLIVEIRA, I. B de & GONDRA, J.G. Centralização, omissões e dubiedades na organização
da educação nacional. In: ALVES, N.; VILLARD, R. (orgs). Múltiplas leituras da nova LDB.
Rio de Janeiro: Dunya, 1997.
Bibliografia Complementar:
PRETI, Oreste (Org.) Educação à Distância: inícios, indícios de um percurso. Cuiabá: UFMT,
1996.
SEVERINO, A J. Os embates de cidadania: ensaios de uma abordagem filosófica da nova
LDB. In: BRZESZINSKI, I. (Org.). LDB Dez anos depois: reinterpretação sob diversos
olhares. São Paulo: Cortez, 2008.
SHIROMA, EnvitaOto. et al. Reformas de ensino, modernização administrada. In: Política
Educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2000..
Latim e História da Língua– 60 horas – 2º semestre
Ementa:
O Latim, língua indo-europeia. Modalidades do Latim. As línguas românicas. O alfabeto
latino. A declinação latina. Estrutura morfossintática do latim: o sistema nominal; o sistema
verbal. Análise sintática e morfológica dos nomes. Principais aspectos da cultura clássica:
formação literária, mitologia greco-romana. Os tempos do infectum e do perfectum. Emprego
dos tempos e modos do indicativo. Os pronomes e seu uso. Emprego dos tempos e modos do
subjuntivo. A coordenação e a subordinação. As formas nominais do verbo. As orações
reduzidas. As declinações latinas. Técnicas de tradução. Principais aspectos do mundo
clássico: o Estado Romano - formação e declínio do Império Romano e seu legado. História
externa e interna da Língua Portuguesa, sob o ponto de vista diacrônico: vocalismo e
consonantismo. Morfologia do nome e do verbo. Constituição de léxico. A formação da
língua portuguesa. O sistema verbal no latim clássico, no latim vulgar e no português.
Morfossintaxe - o sistema nominal latino e sua passagem para o português.
Bibliografia Básica:
COMBA, Júlio.Programa de Latim. Vol. 1. 18ª Edição. São Paulo: Salesiana, 2002.
REZENDE, Antônio Martinez. Latina Essentia: preparação ao latim. 3ª Edição revista e
ampliada. Belo Horizonte: UFMG: 2003.
SARAIVA, F.R. dos Santos. Novíssimo dicionário latino-português. 10ª Ed; Belo Horizonte:
Livraria Garnier, 2000.
Bibliografia Complementar:
..

3ª. PERÍODO
MORFOLOGIA E OFICINA DE TEXTOS– 60 horas – 2º semestre
Ementa:
O vocábulo formal em português. Morfe, morfema e alomorfe. Análise e classificação de
morfemas. Distinção entre Derivação e Flexão. Processos de formação de palavras. Classes de
Palavras e Classes de Formas. Paradigma flexional dos nomes e dos verbos
portugueses.Classificação morfossintática.
Bibliografia Básica:
CÂMARA JR., Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Ed. Vozes, 1977.
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BASÍLIO, Margarida. Teoria Lexical. São Paulo: Ática, 1995.
ROCHA, Luiz Carlos de Assis. Estruturas morfológicas do português. Belo Horizonte:
UFMG, 1998.
Bibliografia Complementar:
CARONE, Flávia de B. Morfossintaxe. São Paulo: Ática.
KEHDI, Valter. Formação das palavras em português. São Paulo: Ática. Série Princípios,
1999.
SILVA, M. de Souza C. & KOCH, Ingedore. Linguística aplicada ao português:
morfologia.São Paulo: Cortez, 1991.
LÍNGUA ESPANHOLA II– 60 horas – 3º semestre
Ementa:
Aspectos morfológicos. Prática de estruturas comunicativas em língua espanhola em situações
reais de uso. Leitura e compreensão de textos orais e escritos. Aprimoramento oral e escrito
no uso da língua alvo.
Bibliografia Básica:
BON, F. MATTE. Gramática Comunicativa Del Español. ( de la lengua a la idea / de la idea a
la lengua). Madrid: Ed. Edelsa, 2005, Tomos I y II.
HERMOSO, Alfredo G., et alli. Gramática de español lengua extranjera. Madrid: Edelsa,
2004.
SECO, Manuel. Gramática Esencial del Español. 4ª ed., Madrid: Espasa Calpe, 2005.
Bibliografia Complementar:
GOMIS, Pedro & SEGURA, Laura. Vademécum Del verbo español. Madrid, SGEL, 1998.
CAMARA JR, Joaquim Mattoso. História e estrutura da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
Padrão, 1985.
SAID ALI, Manuel. Gramática histórica da língua portuguesa. São
Paulo:melhoramentos,1964
CARDOSO, Zélia de Almeida. A literatura latina. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes,2003.
FRANÇOIS, Sautereau. Contos e Lendas do Nascimento de Roma. Trad.: Eduardo Brandão.
São Paulo: Cia das Letras, 2004.
SILVA Neto, Serafim da. História da língua portuguesa.62ª ed. Rio de Janeiro: Presença.,
1992.
TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. Lisboa: Sá da Costa, 1985
HERMOSO A. González. Conjugar es fácil en Español de España. Madrid, Ed. Edelsa, 2004.
MILANI, Ester Maria. Gramática Espanhol para brasileiros. São Paulo, Saraiva, 2003.
LITERATURA BRASILEIRA I E INFANTO-JUVENIL– 60 horas – 1º semestre
Ementa:
O texto em prosa brasileiro, desde o Quinhentismo até a produção contemporânea, destacando
movimentos, escolas e autores mais representativos no percurso da construção literária do Brasil.
Aprofundamento dos conceitos através da leitura de obras literárias e textos críticos para a
compreensão do conteúdo.Conceitos e contextualização histórica da literatura infanto-juvenil
nacional e universal. Literatura infanto-juvenil e sua relação com o processo de alfabetização e
formação do leitor – teoria e prática. Tipologia e análise das manifestações da literatura infantojuvenil. Tendências atuais.
Bibliografia Básica:
BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Cia das Letras, 1992.
___________. História concisa da literatura brasileira. 2ª Ed. São Paulo:Cultrix, 2006.
COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil (teoria-análise-crítica). 5 ed. São Paulo: Ática,
2000

152

LAJOLO, Marisa & ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil Brasileira – História e
histórias. Atica; São Paulo, Global, 2009.
Bibliografia Complementar:
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.
CANDIDO, Antônio. Presença da Literatura Brasileira. São Paulo, Difusão Europeia do Livro,
2009.
PEREIRA, Lúcia Miguel. Prosa de Ficção (de 1870 a 1920). Belo Horizonte, Editora Itatiaia,
1988.
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola.São Paulo: Global, 2003
Línguística –60 horas – 3º semestre
Ementa:
Linguagem, pensamento e cultura; língua e sociedade; propriedades definidoras das línguas
naturais. Subáreas da Linguística e suas unidades de análise. Noções básicas da Linguística
Estrutural.
Bibliografia Básica:
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 10ª Ed. São Paulo: Edições
Loyola, 2002.
FIORIN, José.(org). Introdução à linguística. Vol. 1 São Paulo: Contexto, 2004.
LYONS, J. Linguagem e linguística. Rio de Janeiro: LTC, 1981.
Bibliografia Complementar:
ILARI, Rodolfo. A linguística e o ensino da língua portuguesa. São Paulo, Martins Fontes,
2003.
MUSSALIM, F. & BENTES, A. C. Introdução à linguística. São Paulo: Cortez, vol. 1 e 2, 2001.
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 1989.
Didática Geral – 60 horas – 3º semestre
Ementa:
Conceituação de Educação. A Didática e seus fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos.
A relação professor/aluno. Planejamento de ensino: objetivos, conteúdos, procedimentos,
recursos, avaliação, planejamentos. A didática e a formação do profissional do professor.
Fundamentos da ação docente por meio da compreensão das diferentes propostas de ensinoaprendizagem. Os componentes do processo didático. A organização do trabalho pedagógico: o
essencial, o complementar e o acessório. Novos sentidos da avaliação. Recursos: técnicas e
estratégias na ação educacional. A prática pedagógica comprometida com a transformação social.
Bibliografia Básica:
CANDAU, V.M.(ORG.) Rumo a uma nova Didática.9ª ed., Petrópolis: Vozes, 2010.
GASPARIN, J. L. Didática para a Pedagogia histórico-crítico.Camponas, Autores Associados,
2009.
HAYDT,R.C.C. Curso de Didática geral, 7ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2006.
Bibliografia Complementar:
ANDALÓ, Adriane. Didática de Língua Portuguesa para o ensino fundamental. São Paulo,
FTD, 2000.
BORDENAVE. Juan Diaz et alii. Estratégias de ensino-aprendizagem. Petrópolis, Vozes, 2010.
PINTO, Neuza, Bertoni. Erro como estratégia didática. Campinas, Papirus, 2000.
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4ª. PERÍODO
MORFOSSINTAXE E OFICINA DE TEXTOS– 60 horas – 4º semestre
Ementa:
Estruturas sintáticas da língua portuguesa. Sintaxe da oração e do período. Sintaxe e pontuação.
Sintaxe de concordância e de regência.
Bibliografia Básica:
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª Edição Revista e Ampliada.Rio de
Janeiro: Lucerna, 1999.
HAUY, AminiBoainain. Da necessidade de uma Gramática-Padrão da língua portuguesa. 3ª
ed. São Paulo: Ática, 1987.
SCHERRE, Maria MartaPereira. Doa-se lindosfilhotes de poodle: variação lingüística, mídia e
preconceito. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
Bibliografia Complementar:
BAGNO, Marcos. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo: Parábola
Editorial, 2001.
PERINI, Mario A. Para uma novagramática do português. 3ª ed. São Paulo: Ática, 1986.
PEZATTI, ErotildeGoreti. A ordem das palavras no português. São Paulo: Parábola Editorial,
2014.

Língua Espanhola III – 60 horas – 4º semestre
Ementa:
Fonética e fonologia da Língua Espanhola. Do fonema à frase. Ortografia da Língua Espanhola.
História da Língua Espanhola, do espanhol medieval ao espanhol moderno.
Bibliografia Básica:
HERMOSO, A. G. Fonética, entonación y ortografia. Madri, Editora Edelsa, 2002.
POCH, Dolores. Fonética para aprender español: pronunciación. Madri, Editorial Edinumen,
1999.
MASIP, Vicente; PÉREZ, GUTIÉRREZ, José Antonio. Gramática Histórica Portuguesa e
Espanhola – um estudo sintético e contrastivo. São Paulo: EPU, 2003.
Bibliografia Complementar:
SECO, Manuel. Dudas y Dificultades de la Lengua Española. Barcelona: Larousse, 1999.
NAVARRO, Tomas. Manual de pronunciación española. Madrid, CSIC, 1990.
FANJÚL, Adrián P. (org.). Gramática y Práctica del Español para brasileños. São Paulo,
Moderna, 2006.
LITERATURA PORTUGUESA I E AFRICANAS– 60 horas – 4º semestre
Ementa:
O romance de cavalaria e as crônicas medievais. A narrativa portuguesa dos séculos XIX e XX:
estudo de obras e autores representativos. A representação do ideário romântico. A narrativa
romântica. O romance realista. Estudos culturais / literários através de manifestos e / ou correntes
estéticas mais representativos da ficção portuguesa. O romance moderno e o pós-moderno.
Fundamentos da cultura africana. Linhas mestras da poesia e da ficção africana de Língua
Portuguesa: o período colonial e pós-colonial. A oralidade, plurilinguismo, processos poéticos
emergentes. As relações entre literatura/ história, tradição/modernidade. Processos narrativos
inovadores.
Bibliografia Básica:
CARVALHAL, Tania Franco. Literatura comparada.São Paulo, Ática, 2006.
COUTO, Mia. O último voo do flamingo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

154

MASSAUD, Moisés. A literatura portuguesa. São Paulo, Cultrix2008
MONGELLI, Lenia Marcia de Medeiros. A literatura portuguesa em perspectiva. São Paulo:
Atlas, 1 de 1993.
Bibliografia Complementar:
BRANCO, Camilo Castelo. Amor de perdição. São Paulo: Ática, 2010.
CANÊDO, Letícia Bicalho. A descolonização da Ásia e da África. São Paulo, Atual, 2007.
DÁSKALOS, Maria, A.; APA, Lívia; BARBEITOS, Arlindo. Poesia africana de língua
portuguesa (antologia). Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003.
GARRETT, Almeida. Viagens na minha terra. São Paulo: Martin-Claret, 2008.
QUEIRÓS, Eça de. O Primo Basílio. São Paulo: Ática, 2008.
Literatura Espanhola I – 60 horas – 4º semestre
Ementa:
Raízes e desenvolvimento da cultura/literatura espanhola. Os paradigmas culturais ibéricos:
permanência e renovação.
Bibliografia Básica:
ANÓNIMO.Poema de Mío Cid. Ed A.Manet. 5ª ed. Barcelona, Editorial Juventud, 1990.
ANÓNIMO.Lazarillo de Tormes. Madri, Editorial Juventude, 2002.
ROJAS, Fernando. La Celestina. Madri: Nueva Estructura, 2000.
Bibliografia Complementar:
LOPEZ GARCIA, José. Historia de la literatura española. Ed. Vincens, Barcelona, 1980
FANJÚL, ADRIÁN P.Hispanismo 2002: Literatura espanhola. São Paulo: Associação
Brasileira de Hispanistas, 2004.
MARíN, JUAN MARÍA (org.). Antología de la literatura española hasta el siglo XIX. Madri:
SGEL, 2003.
Literatura Hispano-Americana I – 60 horas – 4º semestre
Ementa:
A busca da identidade como matriz de tensão estrutural no sistema literário hispano-americano. A
herança colonial. Textos e autores representativos.
Bibliografia Básica:
CARVALHAL, Tania Franco. Literatura e história na América Latina. São Paulo: Edusp,
2001.
AGUIAR, Flávio; VASCONCELOS, Sandra G. T.; ÁNGEL RAMA, Ángel. Literatura e
cultura na América Latina. São Paulo: USP, 2001.
LOPRETE, Carlos Alberto. Literatura Hispanoamericana y Argentina: Historia y Antología.
Buenos Aires: Editorial Plus Ultra, 1978.
Bibliografia Complementar:
JOZEF, Bella. História da literatura hispano-americana. 3ª ed., Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 2005.
PIZARRO, Ana. (org.)América Latina: palavra, literatura e cultura. São Paulo: Memorial da
América Latina / Editora da UNICAMP, 1995.
FANJÚL, Adrián P. (org.). Hispanismo 2002 : Literatura Hispano-Americana. São Paulo:
Associação Brasileira de Hispanistas, 2004.

5ª. PERÍODO
Semântica – 60 horas – 5º semestre
Ementa:
Dimensões da significação: sentido, referência. Significado lexical e relações de sentido
(sinomínia, homonímia, polissemia, antonímia, hiponímia e hiperonímia). Ambiguidade.
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Significação dos enunciados: pressuposição e inferência; asserção; negação; transitividade;
operadores argumentativos. Significação e uso da linguagem: performatividade, atos de fala e
implicaturas conversacionais. Enunciação e sentido. O significado incluindo o papel do contexto.
Significação semântica e significação pragmática. Semântica e sintaxe: os papéis temáticos.
Bibliografia Básica:
CANÇADO, Márcia. Manual de Semântica: noções básicas e exercícios. Belo Horizonte:
Editora da UFMF, 2005.
KOCK, Ingedore V. O texto e a Construção dos Sentidos. São Paulo: Ed. Contexto, 2008.
MOURA, Heronides Maurílio de Melo. Significação e contexto: uma introdução a questões de
semântica e pragmática. 2ª edição. Florianópolis: Insular, 2000.
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Inês Lacerda. Do signo ao discurso: introdução à filosofia da linguagem. São Paulo:
Parábola Editorial, 2004.
ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: Contexto,
2001.
TAMBA-MECZ, Irene. A semântica. Tradução Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola
Editorial, 2006.
.
Língua Espanhola IV – 60 horas – 5º semestre
Ementa:
Estudo dos sintagmas nominal e verbal. Sintagmas e orações. Sistematização de idéias centrais e
secundárias. Estudo dos recursos coesivos e de coerência para a produção de textos em língua
espanhola. Redação de pequenos textos. Leitura de contos.
Bibliografia Básica:
BON, F. MATTE. Gramática Comunicativa Del Español. ( de la lengua a la idea / de la idea
a la lengua). Madrid, Ed. Edelsa, 2005, Tomos I y II.
SECO, Manuel. Gramática Esencial del Español. 4ª ed., Madrid: Espasa Calpe, 2005.
TORREGO, Leonardo Gómez. Gramática Didáctica del Español. Madrid: Ediciones SM, 2007.
Bibliografia Complementar:
MOLINER, María. Diccionario De Uso Del Español. Madri: Gredos, 2000.
CABRERA, Lydia. Cuentos para adultos niños y retrasados mentales. [s.I.], ULTRA
GRAPHICS, 1983.
ENCINAR, Ángeles. Cuentoespañol contemporâneo. Madri: Cátedra, 1997.
Literatura Portuguesa II–60 horas – 5º semestre
Ementa:
O texto poético português, desde a lírica medieval galego-portuguesa até a produção
contemporânea, destacando movimentos, escolas e autores mais representativos no percurso da
construção literária de Portugal. Aprofundamento dos conceitos através da leitura de obras
literárias e textos críticos para a compreensão do conteúdo.
Bibliografia Básica:
BERARDINELLI, Cleonice. Estudos camonianos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. Porto: Porto, 2009.
MASSAUD, Moisés. A literatura portuguesa. São Paulo:Cultrix2008
Bibliografia Complementar:
BOCAGE. Melhores poemas de Bocage. São Paulo, Global, 1987.
MONGELLI, Lenia Marcia de Medeiros. A literatura portuguesa em perspectiva. São Paulo:
Atlas, 1993.
Literatura Espanhola II – 60 horas – 5º semestre
Ementa:
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Isolamento e universalidade no processo literário espanhol. Principais manifestações literárias.
Matrizes originais de exportação/importação.
Bibliografia Básica:
CELA, Camilo José. La Colmena. Madri: Edaf, 2002.
LORCA, Federico García. Romancero Gitano. Madri: Edaf, 2001.
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. O engenhosofidalgoDon Quijote de la Mancha. Belo
Horizonte: Itatiaia, 2005.
Bibliografia Complementar:
VEGA, Lope de. Peribañez y Fuente Ovejuna. Madri: Alianza, 1995.
LOPEZ GARCIA, José. Historia de la literatura española. Ed. Vincens, Barcelona, 1980.
MARíN, JUAN MARÍA (org.). Antología de la literatura española hasta el siglo XIX. Madri:
SGEL, 2003.
Literatura Hispano-Americana II – 60 horas – 5º semestre
Ementa:
Construção cultural e literária hispano-americana. O boom latino-americano. O romance na
América; a fundação de uma nova realidade através da linguagem. Panorama das principais
manifestações literárias.
Bibliografia Básica:
CHIAMPI, Irlemar. O realismo maravilhoso. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1980.
MÁRQUEZ, Gabriel García. Cien años de soledad. Madri, Debosilho, 2010.
PIZARRO, Ana. (org.)América Latina: palavra, literatura e cultura. São Paulo: Memorial da
América Latina / Editora da UNICAMP, 1994.
Bibliografia Complementar:
BELLINI, Guiseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia,
1997.
FRANCO, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. 13 ed. Barcelona: Ariel, 1999.
OVIEDO, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo 4. Madrid: Alianza
Editorial.

6ª. PERÍODO
Análise do Discurso – 60 horas – 6º semestre
Ementa:
Conceitos de discurso. Para uma teoria de Gênero de Discurso. Para uma teoria de Análise Crítica do
Discurso. Para uma Análise de Discurso como dispositivo teórico-analítico da interpretação.
Enunciado e contexto. Discurso, enunciado, texto. Teoria de Análise Crítica do Discurso. A Análise de
Discurso como dispositivo teórico-analítico da interpretação. Relações língua/ discurso, texto/discurso.
Análise de conteúdo vs. análise de discurso. A questão do sujeito e da autoria. Prática de análise.
Bibliografia Básica:
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: Editora UnB, 2001.
ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes,
2002.
POSSENTI, Sírio. Os limites do discurso: ensaios sobre discurso e sujeito. São Paulo: Parábola
Editorial, 2009.
Bibliografia Complementar:
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. 5ª edição. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2010.
FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 1988.
MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. Campinas, SP:
Pontes/Unicamp, 1989.
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Língua Espanhola V – 60 horas – 6º semestre
Ementa:
Semântica, os diferentes códigos e as varias linguagens. Usos: formal e informal da língua
espanhola. Pragmática. Referência e inferência. Descrição das regras pragmáticas que regem a
conversação. Fatores extralinguísticos que determinam o uso da linguagem.
Bibliografia Básica:
ARNAL, Carmen., & GARIBAY, Araceli, Escribe en Español. Madrid: SGEL, 2001.
ALONSO, E. ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo? Madrid: Edelsa, 2007.
ZARO, Juan Jesús; TRUMAN, Michael. Manual de Traducción. Madri: SGEL, 2000.
Bibliografia Complementar:
LAROUSSE. Dudas y dificultades de la lengua española.Barcelona: Larousse Editorial, 1999.
SANCHEZ, Aquilino; ESPINET, Maria Teresa; CANTOS, Pascual. Curso de español para
extrajeros. Madri: SGEL, 2003.
HERMOSO, Alfredo González; CUENOT, J. R.; ALFARO, Leonor Sánchez. Gramática de
español lengua extranjera : Normas, recursos para la comunicación. Madri: Edelsa, 2004.
Oficina de Produção Textual – 30 horas – 6º semestre
Ementa:
Prática da leitura e da produção de textos a partir de uma abordagem enunciativa.
Bibliografia Básica:
ABREU, Antonio Soares. A arte de argumentar. Gerenciando razão e emoção. 4.ed. São
Paulo: Ateliê Editorial, 2001.
CITELLI, Adilson. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 1994.
CHIAPPINI, Ligia (cord.). Aprender e ensinar com textos de aluno, v.1. São Paulo: Cortez,
1997.
Bibliografia Complementar:
ORLANDI, Eni P. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez Editora, 1998.
SOARES, Magda Becker. Aprender a escrever, ensinar e escrever. In: ZACOUR, E. (org.). A
magia da linguagem. 2ª Ed. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 2001, p. 49-73.
THEREZO, Graciema. Como corrigir redação. Campinas: Editora Alínea, 2002.
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