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Novos PPC dos Cursos de Letras  
Os novos PPCs dos Cursos de Letras entram em vigor a partir do 1º semestre acadêmico de 2021. 
Todos os Cursos de Letras tiveram seus PPC revisados: 

- Letras Português - Bacharelado e Licenciatura 
- Letras Português e Espanhol - Bacharelado e Licenciatura 
- Letras Português e Francês - Bacharelado e Licenciatura 
- Letras Português e Inglês - Bacharelado e Licenciatura 

Os cursos optaram por uma matriz única a partir de 2021. 
 

Principais mudanças: 
Podemos citar cinco principais mudanças. Você poderá consultar mais adiante as informações 
detalhadas de cada uma delas a partir das questões indicadas entre parênteses: 

 Extinção das UC de Domínio Conexo Fixo de Filosofia (questões 1 a 3) 

 Início da oferta de “Língua Estrangeira I” já no 1º termo (questão 4) 

 Redução da carga horária dos Bacharelados de 2.460h para 2.400h (questão 5) 

 Acréscimo de um semestre para a integralização do curso de Licenciatura em Letras 
Português: nove semestres no total, ao invés de oito (questão 6); 

 Aumento da carga horária das Atividades Complementares de 100h para 200h e redução 
da carga horária das APP de 200h para 100h (para atender à legislação do MEC) (questão 
7). 

 
 

PERGUNTAS FREQUENTES: 
 
 

1. Por que foi necessário reformular os PPCs? 
A reformulação foi necessária devido à extinção das Unidades Curriculares (UC) de Domínio 
Conexo Fixo ofertadas pelo Departamento de Filosofia (Leitura e Interpretação de Textos 
Clássicos e Filosofia Geral I). Essas duas UC eram obrigatórias na matriz curricular do 1º e do 2º 
termo dos cursos de Letras e não serão mais ofertadas ao campus pelo Departamento de 
Filosofia. 
 

2. O que fazer se eu já cursei uma ou essas duas UC de Filosofia? 
 Se você já cumpriu uma (1) UC de Domínio Conexo Fixo de Filosofia, ela equivalerá a uma 

UC de Domínio Conexo; 

 Se você já cumpriu as duas (2) UC de Domínio Conexo Fixo de Filosofia, elas equivalerão a 
uma UC de Domínio Conexo e a uma UC de Livre escolha (UCLE). 
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Entenda as mudanças em sete questões! 
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3. O que fazer se eu ainda não cursei uma ou as duas UC de Filosofia? 

Primeiramente, você fica dispensada(o) de concluir as UC de Domínio Conexo Fixo de Filosofia, 
visto que elas não serão mais ofertadas.  
Para fins de integralização, você poderá cursar no lugar dessas duas UC quaisquer UC de Livre 
Escolha e/ou de Domínio conexo.  
 
 

4. Com a extinção das UC de DC de Filosofia, os alunos ingressantes em 2021 
terão um período livre no 1º no 2º termo? 

Isso acontecerá apenas com os alunos do curso de Letras Português. Essa “janela” acontecerá 
às sextas-feiras. Já os estudantes ingressantes nos cursos de Letras com línguas estrangeiras 
(ABI Português-Espanhol, Português-Francês, Português-Inglês) passarão a cursar a “Língua 
Estrangeira I” já no 1º termo do curso, continuando, no 2º termo, a “Língua Estrangeira II” e 
assim por diante. 
 

5. Houve mudanças nas cargas horárias dos cursos para integralização? 
Nos quatro cursos de Licenciatura, a carga horária permanece a mesma: 3.200 h. 
Nos quatro cursos de Bacharelado, houve uma pequena redução da carga horária total: ela 
passou de 2.460 h para 2.400 h. 
 

6. A que se refere a mudança no tempo de integralização para o curso de 
Licenciatura em Letras Português? 

O tempo de integralização do Curso de Licenciatura em Letras Português passou de oito para 
nove semestres. Essa alteração mostrou-se necessária para que os estudantes possam cursar a 
matriz ideal com mais tranquilidade. 
 

7. Em relação à alteração da carga horária das APP e das AC, como devo 
proceder se já realizei as duas ou uma dessas atividades? 

Essa alteração foi necessária para atender à resolução nº2/2015 do MEC que não aceita uma 
carga horária inferior a 200h para as Atividades Complementares nas Licenciaturas (mesmo que, 
no total, a oferta dos cursos seja de 300h: AC + APP).  Para não haver aumento da carga horária 
total dos cursos de Letras e por uma questão de homogeneidade nos cursos de Licenciatura e 
de Bacharelado, optou-se por aumentar a carga horária das AC para 200h (para atender à 
resolução) e diminuir a carga horária das APP para 100h – tanto no Bacharelado quanto na 
Licenciatura. 
A fim de permitir que os alunos cumpram com tranquilidade essa nova quantidade de horas de 
Atividades Complementares, a tabela das AC foi atualizada. 
Para os alunos que já cursaram uma ou as duas atividades, a equivalência será automática: 

 As Atividades Complementares (100h) já cumpridas pelos alunos até 2020 equivalerão às 
Atividades Complementares (200h) a partir de 2021.  

 As Atividades Programadas de Pesquisa (200h) já cumpridas pelos alunos até 2020 
equivalerão às Atividades Programadas de Pesquisa (100h) a partir de 2021.  

 


