ESTRUTURA CURRICULAR DAS HABILITAÇÕES DO CURSO
1. HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS-INGLÊS DA
MATRIZ CURRICULAR DE 2012
O Curso de Letras UNIFLU, na habilitação de Português-Inglês, foi
organizado em torno a agrupamentos de disciplinas que foram
chamados de NÚCLEOS:
1. Núcleo de Formação Básica. (460 h/a)
Dirigido a dar ao aluno condições humanistas de ser um
educador consciente e apto à flexibilizar sua prática. Nesse
Núcleo se estudam disciplinas das Ciências Sociais alinhadas
ao viés da Educação. Todos os conteúdos visam posicionar o
alunomestre de maneira integral no ambiente escolar para
consolidar sua formação humana e pedagógica.

2. Núcleo de Formação Específica (1760 h/a)
São conteúdos linguísticos e literários específicos para o
aprofundamento de sua formação profissional específica. Em
práticas de ensino-aprendizagem diversas, o Núcleo de
Formação Específica potencializa, aprofunda e fundamenta
teoricamente o saber que motiva o aluno à sala de aula.

3. Núcleo de Práticas Profissional (960 h/a)
O Núcleo se organiza nos espaços da sala de aula, em
espaços virtuais e em campo. Previsto com 480h em sala de

aula, este Núcleo habilita o alunomestre a se incorporar como
educador na análise e escolha de elementos para sua prática
pedagógica. Quando em campo (estágio), o Núcleo demanda
480h/a, visando que, observando a realidade educacional in
locu, de maneira supervisionada ou atuando como professor,
o aluno experimente a vivência da sala de aula.

4. Núcleo de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (240 h/a)
O Núcleo de Atividades convalida e estimula a participação
em eventos extracurriculares desde que sejam aprovados
pela Coordenação. São necessárias 240 horas de
participação em eventos culturais para que o aluno conclua a
carga horária de seu núcleo.

Portanto, o curso de Letras, habilitação Português-Inglês, se
embasa no seguinte conceito curricular, a com a seguinte carga
horária:

LETRAS: PORTUGUÊS-INGLÊS
NÚCLEO DE FORMAÇÃO BÁSICA
NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
DISCIPLINAS EM SALA
DE AULA
NÚCLEO DE
PRÁTICA
ESTÁGIO
PROFISSIONAL
SUPERVISIONADO
NÚCLEO DE ATIVIDADES ACADÊMICOCIENTÍFICO-CULTURAIS

HORAS/AULA
460 h/a
1760 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL
h/r

3420 h/a
2850 h

480 h/a
480 h/a
240 h/a

Obs.: O curso supracitado encontra-se em fase de conclusão. Sua última turma já se encontra
no 5º período.

2. HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E
LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DA
MATRIZ CURRICULAR DE 2014
O Curso de Letras UNIFLU, na habilitação em Língua Portuguesa e
Literaturas de Língua Portuguesa, foi organizado em torno a
agrupamentos de disciplinas que foram chamados de NÚCLEOS,
tendo porém, sua carga horária diferenciada:
1. Núcleo de Formação Básica. (460 horas)
Dirigido a dar ao aluno condições humanistas de ser um
educador consciente e apto à flexibilizar sua prática. Nesse
Núcleo se estudam disciplinas das Ciências Sociais alinhadas
ao viés da Educação. Todos os conteúdos visam posicionar o
alunomestre de maneira integral no ambiente escolar para
consolidar sua formação humana e pedagógica.
2. Núcleo de Formação Específica (1700 h/a)
São conteúdos linguísticos e literários específicos para o
aprofundamento de sua formação profissional específica. Em
práticas de ensino-aprendizagem diversas, o Núcleo de
Formação Específica potencializa, aprofunda e fundamenta
teoricamente o saber que motiva o aluno à sala de aula.
3. Núcleo de Práticas Profissional (960 h/a)
O Núcleo se organiza nos espaços da sala de aula, em
espaços virtuais e em campo. Previsto com 240h em sala de
aula e 240h em AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem),
este Núcleo habilita o aluno-mestre a se incorporar como
educador na análise e escolha de elementos para sua prática
pedagógica. Quando em campo (estágio), o Núcleo visa que,
observando a realidade educacional in locu, de maneira
supervisionada ou atuando como professor, o aluno
experimente a vivência da sala de aula.
4. Núcleo de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (240 h/a)

O Núcleo de Atividades convalida e estimula a participação
em eventos extracurriculares desde que sejam aprovados
pela Coordenação. São necessárias 240 horas de
participação em eventos culturais para que o aluno conclua a
carga horária de seu núcleo.
Portanto, o curso de Letras, habilitação Português-Inglês, se
embasa no seguinte conceito curricular, a com a seguinte carga
horária:

ATIVIDADES

HORAS/AULA

NÚCLEO DE FORMAÇÃO BÁSICA

460 h/a

NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA

1700 h/a

NÚCLEO DE
PRÁTICA
PROFISSIONAL

DISCIPLINAS EM SALA DE AULA e AVA

480 h/a

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

480 h/a

NÚCLEO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS

240 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL

3360 h/a

h/r

2800 h

