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Legenda:

R = Realizado AR = A Realizar

PR = Parcialmente Realizado NR = Não Realizado

ENSINO

Ações 2022 2023 2024

Estimular a produção de materiais didático-pedagógicos
que relacionem teoria e prática com vistas a serem
utilizados na Educação Básica.

R

Oportunizar o contato dos estudantes com escolas da
Educação Básica no desenvolvimento de atividades
práticas.

R

Estimular e promover a relação entre teoria e prática nas
disciplinas dedicadas à prática como componente
curricular.

R

Possibilitar a matrícula dos estudantes em componentes
curriculares equivalentes e em componentes
extracurriculares em outros cursos ofertados pelo campus.

R

Estimular os estudantes para participarem dos estudos
orientados, a fim de qualificarem a sua formação
acadêmica.

R



Estimular o funcionamento de grupos de estudo informais
nos espaços do campus, a fim de se superarem
dificuldades encontradas durante a formação acadêmica.

R

Implementar os documentos de funcionamento das
atividades de ensino (ficha de acompanhamento para
estudantes nas atividades práticas, orientações sobre os
estágios, documentos sobre as práticas de pesquisa etc).

R

Estimular a realização de atividades curriculares ou
extracurriculares com docentes e pesquisadores de outras
IES, escolas e visitas a campo.

R

Distribuir, em conjunto com o NDE, as disciplinas para os
docentes de acordo com a formação ou experiência de
ensino/pesquisa, a fim de qualificar o ensino nas áreas
(linguística, literatura, ciências humanas e pedagógicas).

R

PESQUISA E EXTENSÃO

Ações 2022 2023 2024

Estimular os docentes a promover e a participar de projetos
de pesquisa e de extensão.

R

Incentivar a participação dos docentes nos Grupos de
Pesquisa oficiais cadastrados pelo campus.

R

Estimular a participação dos estudantes em projetos de
pesquisa e extensão, seja como bolsistas, seja como
participantes voluntários.

R



Estimular e apoiar a participação dos estudantes em
eventos de iniciação científica, apresentando os resultados
de seus trabalhos de pesquisa, de extensão e de prática
como componente curricular das disciplinas.

PR

Incentivar a publicação de trabalhos de pesquisa, de
extensão e de prática como componente curricular em
forma de artigo científico ou capítulo de livro.

PR

Estimular a oferta de ações de extensão que busquem a
integração entre os componentes curriculares ofertados.

PR

Ampliar a abrangência da Semana de Língua e Literatura
no campus, de forma a consolidar o evento junto ao curso
de Letras

PR

Estimular os discentes para que se envolvam na
organização e coordenação da Semana Acadêmica das
Licenciaturas.

AR

Apoiar a realização da Semana Acadêmica das
Licenciaturas de forma integrada, propiciando a articulação
dos saberes com outras áreas do conhecimento.

AR

Propor parcerias relevantes ao curso que promovam a
formação profissional do acadêmico.

AR

Ampliar a oferta de atividades curriculares de Extensão,
com a implantação da curricularização da extensão.

AR

GESTÃO, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS

Ações 2022 2023 2024



Coordenar o funcionamento do NDE e do Colegiado do
Curso.

R

Realizar semestralmente o Seminário Pedagógico Interno
do Curso com os docentes do semestre, com vistas a
avaliar a realização dos componentes curriculares, permitir
o trânsito de ideias para a realização de atividades
interdisciplinares e fundamentar uma futura reformulação
do currículo.

R

Acompanhar semestralmente as vagas ociosas derivadas
de cancelamentos, evasões e transferências, a fim de
ocupá-las a partir de editais de transferência externa e de
diplomados.

R

Divulgar oportunidades de trabalho, de estágio
remunerado e de bolsas para os estudantes.

R

Gerenciar o Laboratório de Letras, estimular o uso do
espaço e ampliar os materiais didático-pedagógicos
disponíveis para estudantes e docentes.

R

Acompanhar o processo de solicitação e aquisição de
material bibliográfico, conforme o PPC do Curso.

PR

Ampliar o acervo bibliográfico através de doações de
pessoas da comunidade.

R

Ampliar o acervo bibliográfico, especialmente de obras
literárias

AR

Coordenar o sistema de reservas para o uso do
Laboratório de Letras.

R

Coordenar, semestralmente, a definição dos espaços
(salas de aula) destinados às turmas do curso, de modo a
criar um sentimento de pertencimento ao curso.

R



Solicitar a ampliação do número de docentes da área de
Letras que atuam no campus Bento Gonçalves (editais de
concurso e transferências de outros campi).

R

Incentivar a participação de docentes e discentes em
órgãos representativos internos da instituição.

AR

Manter a participação discente em comissões do curso e
da instituição.

AR

Apoiar a participação dos docentes em cursos de
qualificação e capacitação.

AR

Avaliar o currículo do curso com estudantes concluintes R

Reformular o PPC do curso a partir das considerações dos
estudantes concluintes, das constatações dos professores
nos seminários pedagógicos semestrais, das novas
diretrizes curriculares para a formação de professores e
dos documentos normativos relativos à curricularização da
extensão.

AR

* Este documento foi aprovado pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante e referendado pelo
Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras do IFRS campus Bento Gonçalves, conforme
atas 04/2022 e 03/2022, respectivamente.


