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Orientações gerais: 
 
1. Etapas de matrícula: 
12/02 a 25/02 – Período de solicitação de matrícula via web (Portal do Aluno) 
27/02 e 05/03 – Período de ajuste de matrícula via web (Portal do Aluno) 
09/03 a 11/03 – Período de ajuste presencial, se necessário 
12/02 a 22/03 – Período de solicitação de trancamento total de matrícula via web (Portal do 
Aluno) 
O calendário completo do período de matrícula pode ser conferido no Calendário Acadêmico 
de 2015: http://unipampa.edu.br/portal/documentos/cat_view/38-calendarios 
 
2. Em conformidade com o Artigo 43, inciso II, das Normas Básicas de Graduação da 
UNIPAMPA (http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/consuni/files/2010/06/Res.-29_2011-
Normas-B%C3%A1sicas-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf), perderá o vínculo com a 
Universidade o aluno que não efetuar sua matrícula ou o trancamento total no período 
previsto no Calendário Acadêmico. 
 
3. Antes de fazer a solicitação de matrícula, os alunos devem consultar o PPC na página do 
Curso (http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/letrasportugueseliteraturas/pagina-exemplo/), a 
fim de verificarem se possuem os pré-requisitos exigidos para os componentes. 
 
4. Para a solicitação de quebra de pré-requisito, os alunos deverão preencher um formulário 
online no período de 09 a 13 de fevereiro. Os resultados da análise serão divulgados até o dia 
20 de fevereiro. 
Posteriormente, os alunos tomarão conhecimento sobre a forma de ter acesso ao formulário. 
Não serão aceitos pedidos feitos fora deste período. Isto significa que não será possível fazer a 
solicitação de quebra de pré-requisito durante o ajuste presencial.  
Se o pedido de quebra de pré-requisito for aceito, o aluno deverá, obrigatoriamente, participar 
do ajuste presencial de matrícula para efetivar a matrícula no componente para o qual 
solicitou a quebra. 
No caso de solicitação de matrícula em componentes de outros cursos, a solicitação de quebra 
de pré-requisito deve ser feita diretamente com o curso que oferta tais componentes e 
seguindo as instruções deste curso. 
 
5. Ao longo do curso, os alunos devem cumprir um mínimo de 240 horas em Componentes 
Curriculares Complementares. Trata-se de componentes que podem ser escolhidos entre 
algumas opções que são ofertadas semestralmente. 
Aos alunos que ingressaram em 2014 e fizeram todos os componentes do primeiro e do 
segundo semestre, sugere-se que façam um componente curricular complementar em 2015/1. 
Aos alunos que ingressaram em 2013 e fizeram todos os componentes dos quatro primeiros 
semestres (incluindo um componente curricular complementar), sugere-se que não façam um 
componente curricular complementar em 2015/1, pois, no 5º semestre, há um componente 
com 6 créditos (Teorias do Discurso) e há Estágio no Ensino Fundamental. 
No horário abaixo, estão discriminados os componentes complementares que serão ofertados 
pelo Curso de Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Além disso, todos os 
componentes curriculares obrigatórios e complementares do Curso de Letras – Línguas  
Adicionais: Inglês e Espanhol e Respectivas Literaturas podem ser automaticamente 
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aproveitados como componentes complementares para os alunos do Curso de Letras – 
Português e Literaturas de Língua Portuguesa. Os componentes ofertados pelo Curso de 
Línguas Adicionais aparecerão para solicitação de matrícula no período de ajuste via web.  
Se os alunos desejarem solicitar a matrícula em componentes de outros cursos (que não o 
Curso de Letras – Línguas Adicionais: Inglês e Espanhol e Respectivas Literaturas), deverão 
verificar antes a possibilidade de tal componente ser aproveitado como complementar para 
seu curso. Se houver esta possibilidade, após a conclusão do componente, o aluno deve 
solicitar o “aproveitamento de disciplinas”, em período previsto no calendário acadêmico. Não 
havendo a possibilidade de aproveitamento, o aluno poderá aproveitar este componente 
como horas de ensino para as atividades complementares.   
 
 

HORÁRIO 2015/1 
 

Obs.: 
1. Todos os componentes têm 4 créditos presenciais1 (podendo ter créditos não presenciais). 
Não é possível, portanto, a matrícula em mais de um componente na mesma noite. 
2. Qualquer alteração de horário será comunicada por email aos alunos.  
 
 

COMPONENTES OBRIGATÓRIOS 
 

Primeiro semestre 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

ESTUDOS 
LITERÁRIOS I 
Profa. Lúcia 

Corrêa 

HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

Prof. Alessandro 
Bica 

ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS 
Profa. Isabel 

Teixeira 

LEITURAS DE 
FORMAÇÃO 

Prof. substituto 

FUNDAMENTOS 
DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
Profa. Fabiana 

Giovani 

 
Terceiro semestre 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

LITERATURA 
PARA CRIANÇAS 

E JOVENS 
Profa. Zíla Rêgo 

 POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

EDUCACIONAIS 
NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 
Profa. Dulce 

Voss 

TEORIAS DO 
TEXTO 

Profa. Fabiana 
Giovani 

MORFOLOGIA 
Profa. Taíse 

Simioni 

 
Quinto semestre 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

PSICOLOGIA E 
EDUCAÇÃO 

Profa. Claudete 

ESTÁGIO NO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL  
Turma 11 

Profa. Silvana 
Silva 

TEORIAS DO 
DISCURSO 

Profa. Carolina 
Fernandes 

 HISTÓRIA DA 
LITERATURA 
BRASILEIRA II 

Prof. substituto 

 ESTÁGIO NO    

                                                             
1 Com exceção de Análise de Livros Didáticos, que tem três créditos presenciais. 



ENSINO 
FUNDAMENTAL  

Turma 12 
Profa. Miriam 

Kelm 

 
COMPONENTES COMPLEMENTARES 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 ANÁLISE DE 
LIVROS 

DIDÁTICOS 
Profa. Carolina 

Fernandes 

TRAJETÓRIA DA 
NARRATIVA 
BRASILEIRA 

Profa. Zíla Rêgo 

CULTURA 
AFRICANA 

Profa. Miriam 
Kelm 

 

 LITERATURA 
DRAMÁTICA  
Profa. Lúcia 

Corrêa 

   

 
 


