Assunto: Aproveitamento de Estágio Supervisionado - DLCV
Data: 04/06/2019
Prezados Alunos,
a Coordenação de Estágio Supervisionado do DLCV solicitou a divulgação das informações
abaixo.
Instruções para pedidos de aproveitamento da parte prática das disciplinas Estágio
Supervisionado IV, V, VI ou VII para o curso presencial de Letras Português
1. Leia a RESOLUÇÃO CCL 01/2014 e verifique:
a) Se você pode solicitar o aproveitamento do estágio;
b) Quais são os documentos necessários para requerer o aproveitamento*.
*Atualmente realiza-se o aproveitamento da disciplina sem que haja atribuição de notas,
assim, não é necessário que o discente apresente relatório, como era especificado no Art. 6º §
3º da resolução CCL 01/2014.
2. Preencha o REQUERIMENTO para solicitar o aproveitamento do estágio, anexe as
comprovações exigidas pela RESOLUÇÃO CCL 01/2014 e entregue toda a documentação na
Coordenação do Curso, obedecendo ao prazo definido no calendário abaixo.
3. Na data prevista no calendário abaixo, verifique NA PÁGINA DA COORDENAÇÃO, EM SUA
TURMA DE ESTÁGIO NO SIGAA E NO MURAL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS se o
seu pedido foi aceito. Caso tenha sido indeferido, retorne à RESOLUÇÃO CCL 01/2014,
verifique como solicitar a revisão do resultado, anexe toda a documentação necessária e se
dirija novamente à Coordenação do Curso.
Fique atento:
- Os pedidos realizados fora do prazo não serão aceitos.
- Durante o processo, você estará inscrito na disciplina, portanto, precisa cumprir com as
atividades previstas para este período e terá suas faltas registradas.
Calendário para pedidos de aproveitamento das disciplinas de estágio
29/05 a 11/06 - Período de solicitação do aproveitamento da disciplina de estágio IV, V, VI ou
VII na COORDENAÇÃO DO CURSO
11/06 a 14/06 - Análise dos pedidos de dispensa
14/06 - Divulgação preliminar dos resultados dos pedidos de aproveitamento
14/06 a 27/06 - Prazo para interpor recurso ao resultado dos pedidos de aproveitamento
28/06 - Divulgação do resultado final
Atenciosamente,
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein
Coordenador

