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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 
 

Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes - ICHLA 
 

- Curso de Letras – Licenciatura - 
 

Habilitação em Português/Inglês e Habilitação em Português/Espanhol 
Currículo 2003/02 

 
Descrição do Curso 

O curso de graduação em LETRAS – Português/Inglês da Universidade FEEVALE está 

ligado ao Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes (ICHLA). Trata-se de um curso de 

licenciatura e, portanto, sua ênfase está direcionada à formação de docentes. 

O Curso de Letras apresenta uma proposta pedagógica destinada a oferecer, ao 

acadêmico, uma formação universitária que o habilite a construir conhecimentos 

linguísticos, literários e de formação humanística geral, com vistas à prática da docência.  

O profissional habilitado na área de Letras deverá ser um educador-pesquisador, 

voltado para a pesquisa educacional, para a investigação da realidade que o cerca, atuando, 

de forma crítica e inovadora, nos espaços de educação formais, não-formais e institucionais, 

a partir do planejamento do processo de ensino-aprendizagem devidamente 

contextualizado. 

O licenciado deverá estar capacitado para a docência da língua materna, da língua 

inglesa e suas respectivas literaturas em escolas de Ensino Fundamental e de Médio, com 

uma práxis adequada ao contexto socioeconômico e cultural da comunidade escolar, sempre 

comprometido com o respeito à diversidade e com a efetiva aprendizagem de todos os 

educandos. 

Objetivos do Curso de Letras 

 
Objetivo Geral 

Formar profissionais para atuar com competência na área de Língua Portuguesa e 

de Língua Inglesa ou Língua Espanhola e suas respectivas Literaturas em Instituições de 

Ensino Fundamental e Médio. 
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Objetivos Específicos 

Desenvolver um currículo com conhecimentos básicos e instrumentais voltados à 

licenciatura, os quais o profissional de Letras pode relacionar a áreas afins.  

Fomentar o aprofundamento teórico e metodológico, oportunizando o 

desenvolvimento da capacidade analítica e da autonomia, bem como do compromisso 

profissional e ético. 

Propiciar o acesso e o conhecimento das novas tecnologias disponíveis, para 

otimizar o processo de ensino-aprendizagem de língua e literatura. 

Preparar o profissional de Letras para que ele atue com autonomia e faça a 

transposição didática dos conhecimentos acadêmicos para os diferentes níveis de ensino. 

Contribuir para a qualificação do ensino na região de abrangência da Universidade 

Feevale, com o intuito de contribuir para a transformação do contexto social. 

Fomentar a pesquisa como meio de inserção sociocultural e como eixo norteador 

do currículo e da formação do profissional do Curso de Letras, estabelecendo a relação 

teoria-prática. 

Estabelecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, visando à 

qualificação profissional do egresso do curso de Letras, para a atuação crítica e 

comprometida com o fazer educativo.   

Objetivos do Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 

Permitir ao acadêmico do Curso de Letras Português/Inglês aplicar e aprimorar os 

conhecimentos específicos da área em atividades pertinentes ao perfil que se deseja formar 

no curso. 

Critérios 

 
As atividades a serem desenvolvidas pelos graduandos em Letras, no Estágio 

Curricular Não Obrigatório Remunerado, deverão ser compatíveis com sua capacitação e 

vinculadas ao seu avanço no curso.  
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ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS PELO ESTUDANTE NO ESTÁGIO 

 
 
 
 
 

1º, 2º, 3° e 4° 
semestres 

 Exercer a função de auxiliar administrativo em secretaria de escola 

e de instituições de ensino; 

 Auxiliar na organização e no atendimento em bibliotecas de 

escolas de Educação Básica e em bibliotecas públicas municipais; 

 Exercer a função de auxiliar de docência no Ensino Fundamental, 

caso tenha concluído o Curso Normal no Ensino Médio; 

 Desenvolver atividades de ensino em programas e projetos de 

extensão, ligados à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários. 

 
 
 
 
 

A partir do 5.º 
semestre 

 Exercer a função de auxiliar administrativo em escolas e empresas, 

como de RH, agências de publicidade, empresa de comunicação, 

editoras, jornais, escritórios de advocacia, realizando tarefas de 

redação e revisão de textos, contatos com estrangeiros, tradução 

e versão de textos; 

 Desenvolver atividades de Hora do Conto em escolas de Educação 

Básica e bibliotecas públicas municipais; 

 Exercer a função de auxiliar de docência no Ensino Fundamental e 

no Médio. 

Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas: 

Podem supervisionar o estágio de acadêmicos de Letras os seguintes profissionais: 

professores da área de Letras e de História, pedagogos, profissionais com formação em 

Direito, Administração e Biblioteconomia. 

Normas relacionadas à estágio do conselho profissional, sindicato, etc. 

Não existe normatização. 
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Áreas de Atuação: 

O estágio pode ser realizado em escolas (secretaria e sala de aula), bibliotecas, 

empresas e ONGs. 

 
Novo Hamburgo, 21 de março de 2016. 

 
 
 

Prof.ª Me. Valéria Zanetti Ney 
Coordenadora do Curso de Letras 

 
 
 
 
 

Prof.ª Me. Emiliana Raymundo 
Prof.ª Orientadora dos Estágios do Curso de Letras 

 


