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Perfil do
Egressso

Ao término do curso, espera-se que o egresso
do Curso de Licenciatura em Letras – Inglês da
UFAC tenha sólida formação na Área de
Letras, em especial, na língua inglesa e na
literatura de língua inglesa, consciente das
variações linguísticas, bem como possua sólida
formação humanística que permita o
desenvolvimento de trabalho interdisciplinar e
contextualizado com as questões sociais e
políticas do cotidiano relacionado ao seu
campo de atuação profissional: a escola. Do
mesmo modo, o egresso do Curso de
Licenciatura em Letras – Inglês deverá
compreender claramente as teorias de
linguagem e refletir criticamente sobre elas,
desenvolvendo sua prática docente pautada
pela pesquisa e pela autonomia de seu próprio
processo de aprendizagem.



Componentes

curriculares





Componentes

curriculares





§ 1º Entende-se por avaliações progressivas

aquelas feitas ao longo do período letivo,

consi- deradas “N1” (nota 1) e “N2” (nota 2),

objetivando verificar o rendimento do aluno

em relação ao conteúdo ministrado durante

o período.

       § 2º A “N1” e a “N2” deverão

corresponder, cada uma delas, à avaliação

de, aproximadamente, cinquenta por cento

do conteúdo programado para a disciplina,

sendo aplicadas proporcionalmen-te no

decorrer do período letivo.

Da Avaliação e
do Rendimento

Escolar
 
 

Notas: 
N1 e N2



Art. 314. Será considerado aprovado na

disciplina o aluno que, cumulativamente,

obtiver:

I – no mínimo 75%

 da frequência às 

 atividades didáticas 

 programadas para o 

 período letivo;

  II – média final (MF) igual ou superior a

cinco no período letivo.

Da Avaliação e
do Rendimento

Escolar
 
 

Notas: 
N1 e N2



Ensino 

Pesquisa (DALI - ELLI) 

Extensão

DIVULGAÇÃO: 14 de julho a 05 de agosto de 2022
MATRÍCULA: 08 a 12 de agosto de 2022

INÍCIO DAS AULAS: 22 de agosto de 2022
TÉRMINO DAS AULAS:  31 de outubro de 2022

https://idiomasufac.com/cursos/


 à Docência (PIBID) 
à Pesquisa (PIBIC),
inclusive para
voluntários (PIVIC)
Residência Pedagógica.

Fiquem ligados para as
chamadas de seleção de
programas de Incentivo:



Usem e

abusem do

FAQ

 



Thank you!


