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Apresentação 

 

 

Todo aluno deve conhecer na íntegra o conjunto de normas que disciplinam o 

funcionamento do conjunto de cursos da UERN. Tais normas estão contidas na Resolução 

N. 005/2014 – CONSEPE que instituiu o Regulamento dos Cursos de Graduação da UERN. 

As orientações gerais que disponibilizamos aqui neste folheto tem como fonte o Referido 

Regulamento de Cursos, além de outros dispositivos legais, e tem como finalidade apresentar 

sumariamente as principais rotinas acadêmicas com as quais os alunos precisarão se 

familiarizar logo no início da sua vida acadêmica. Assim, as orientações aqui contidas são 

um pequeno recorte das normas que regem a UERN, o que não substitui o Regulamento de 

Cursos e não dispensa a sua leitura na íntegra. 

A estrutura desse folheto é a de um guia rápido que contém as perguntas mais 

frequentes que a Orientação Acadêmica do Curso de Letras Língua Espanhola recebe dos 

alunos ao longo de suas vivências acadêmicas. Dessa forma, disponibilizamos aqui um 

conjunto de perguntas e respostas sobre a estrutura e as principais rotinas acadêmicas da 

UERN que lhes serão úteis no seu dia a dia. 

 

 

  

Profa. Maria Eliete de Queiroz 

Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras 

 

Prof. José Rodrigues de Mesquita Neto 

Orientador Acadêmico 

Contatos : 

             rodriguesmesquita@gmail.com  

             Grupo: Orientação Acadêmica de Letras Espanhol - CAMEAM / UERN 

             (84) 98808-5353  
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Orientações ao Calouro 

1. O que é uma universidade? 

Uma universidade é uma instituição de ensino e pesquisa constituída por um conjunto de 

faculdades e escolas destinadas a promover a formação profissional e científica de pessoal 

de nível superior, e a realizar pesquisa teórica e prática nas principais áreas do saber 

humanístico, tecnológico e artístico, bem como, a divulgação de seus resultados à 

comunidade científica mais ampla. 

 

2. O que é um curso de graduação? 

Conforme o disposto no Art. 2º do Regulamento de Cursos da UERN, um Curso de 

Graduação é o conjunto de componentes curriculares organizados em áreas de 

conhecimento, voltadas para a formação de estudantes, e que conferem grau acadêmico 

comprovado por meio de diploma. No CAMEAM, o curso de graduação em Língua 

Espanhola é ofertado no turno matutino (das 7h às 10h35) e está vinculado ao Departamento 

de Letras Estrangeiras – DLE.  

 

3. Qual a modalidade do meu curso? 

A UERN oferta três modalidades para os seus cursos de graduação: bacharelado, licenciatura 

e tecnológica. Segundo o Art. 17 do Regulamento de Cursos: a modalidade bacharelado, cuja 

oferta de curso de graduação conduz ao grau de bacharel, confere ao diplomado habilidades 

e competências num determinado campo do saber; a modalidade licenciatura, cuja oferta de 

curso de graduação conduz ao grau de licenciado, confere ao diplomado habilidades e 

competências para o exercício da profissão docente, em sua área específica de formação, no 

âmbito da Educação Básica e Profissional; e a modalidade tecnológica, cuja oferta de curso 

de graduação conduz ao grau de tecnólogo, confere ao diplomado habilidades e 

competências para seu desenvolvimento, de forma plena e inovadora, em uma determinada 

área profissional. O curso de Letras Língua Espanhola é ofertado apenas na modalidade 

Licenciatura voltado para a formação de professores de língua espanhola e suas respectivas 

literaturas. 

   

4. Quanto tempo dura o meu curso? 

O curso de Letras Língua espanhola tem 3.680 horas de componentes curriculares, sendo 

3.360 horas de componentes obrigatórios, 120 horas de componentes optativos e 200 horas 

de atividades complementares. O período mínimo de integralização dessa carga horária varia 

de 04 anos (tempo médio) a 06 anos (tempo máximo). 
 

5. O que são componentes curriculares? 

A matriz curricular de cada curso compreende um conjunto de componentes, que são 

unidades de estruturação didático-pedagógicas, podendo ser ordenada por meio de pré-

requisitos agrupados em: disciplinas; atividades da prática como componente curricular; 

estágio; trabalho de conclusão de curso; atividades complementares. 
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6. O que é disciplina? 

Disciplina é um conjunto sistematizado de conhecimentos a serem ministrados por um ou 

mais professores, sob a forma de aulas, com uma carga  horária semanal e semestral pré-

determinada no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

7. O que é atividade prática? 

Atividades da Prática como Componente Curricular visam à formação de habilidades 

voltadas para a atividade profissional, e devem fazer interface com as áreas ou disciplinas da 

matriz curricular, desde o início do percurso acadêmico. Essas atividades são específicas dos 

cursos de licenciatura, no atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de 

Professores. São consideradas atividades da Prática como Componente Curricular aquelas 

que tenham cunho didático-pedagógico, estejam vinculadas ao ensino, necessitem de 

procedimentos de matrícula, e que sejam coordenadas por um professor, possuam resultados 

avaliativos, carga horária e registro em diário de classe ou relatório, podendo ou não ter 

controle de frequência conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

8. O que é estágio? 

O estágio constitui atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas 

ao estudante mediante observação, investigação, participação e intervenção em situações 

concretas da vida e do trabalho em seu campo de atuação específico. 

 

9. O que é TCC? 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular autônomo que 

corresponde à produção acadêmica que expresse as competências e habilidades 

desenvolvidas pelos alunos, bem como os conhecimentos por estes adquiridos durante o 

curso de graduação, e que tem sua regulamentação no projeto pedagógico de cada curso. No 

caso do curso de Letras Língua Espanhola, o TCC se dá no gênero monografia. A finalidade 

é propiciar ao aluno um trabalho de iniciação científica. A monografia deve ser elaborada 

individualmente, e ser-lhe-á atribuída nota após defesa pública avaliada por uma banca 

examinadora. A monografia deve ser desenvolvida sob a orientação de um professor 

designado para esse fim, com titulação mínima de Especialista. 

 

10. O que é Atividade Complementar? 

As atividades complementares constituem um conjunto de estratégias didático-pedagógicas 

que permitem, no âmbito do currículo, a articulação entre teoria e prática, e a 

complementação dos saberes e habilidades necessários, a serem desenvolvidas durante o 

período de formação acadêmica do estudante. São consideradas atividades 

complementares: atividades de iniciação à docência; atividades de iniciação à pesquisa; 

atividades de extensão; produção técnica e científica; atividades artísticas e culturais; 

atividades do movimento estudantil; estágio curricular não obrigatório; outras atividades 
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estabelecidas pelo projeto pedagógico de cada curso. 

 

11. O que é um pré-requisito? 

Um componente curricular é pré-requisito de outro quando o conteúdo programático do 

primeiro é indispensável para o aprendizado do conteúdo programático do segundo. A 

matrícula no segundo componente curricular fica condicionada à aprovação ou 

aproveitamento no primeiro. 

12. O que é Matrícula Institucional? 

A matrícula institucional é o ato pelo qual o candidato se vincula provisoriamente à UERN e 

a determinado curso de graduação, por meio de abertura de cadastro no sistema 

informatizado de registro acadêmico, para criação do programa de estudos do aluno. No ato 

do primeiro cadastro do aluno no sistema informatizado de registro acadêmico, será gerado, 

automaticamente, um número de matrícula exclusivo, que passará a identificar o aluno. O 

número de matrícula atribuído a um aluno de graduação é permanente e será utilizado 

sempre que este tiver vínculo com a UERN, em processos futuros. 

13. O que é Matrícula Curricular? 

Matrícula curricular é o ato que vincula o aluno regular ou especial a componentes 

curriculares, em um determinado semestre. A matrícula em componente curricular fica 

condicionada à aprovação ou aproveitamento no seu pré-requisito, quando houver. Essa 

matrícula é feita todo semestre letivo no sistema informatizado conhecido como Plataforma 

Íntegra. É preciso muito cuidado na hora de realizar as matrículas curriculares, pois o sistema 

apresenta um conjunto de etapas nas quais o aluno deve sempre observar se seu pedido de 

matrícula foi aceito ou não. Quando o pedido de matrícula em uma determinada fase não é 

aceito, é preciso requerer novamente a matrícula nas fases seguintes até que o sistema confirma 

que sua matricula foi efetivada. 

   

14. Como serei avaliado? 

O aproveitamento é mensurado ao longo do período letivo por meio de avaliações cujos 

resultados serão expressos em notas de “0” (zero) a “10,0” (dez). Será considerado 

aprovado por média, em cada componente curricular, o aluno, cuja média ponderada das 

avaliações, seja igual ou superior a 7,0 (sete) e para o aluno que prestar exame final, será 

considerado aprovado quando obtiver a média mínima 6,0 (seis), resultante da média parcial 

e do exame final. A assiduidade é mensurada através da frequência igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária prevista em cada componente 

curricular/atividade curricular obrigatória, obtida pelo aluno. O instrumento utilizado para o 

registro do rendimento escolar do aluno é o Diário de Classe. O cálculo da média ponderada 

é feito da seguinte forma: 

a) Disciplinas com mais de 2 créditos ( mais de 30 h) 
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Assim, um aluno que tirou 6,5 na primeira avaliação, 7,5 na segunda avaliação e 7,0 na 

terceira avaliação, terá a seguinte média: 

 

 

 

 

b) Disciplinas com 2 créditos (apenas 30 h) 

 

 

 

 

Assim, um aluno que tirou 6,5 na primeira avaliação, 7,5 na segunda avaliação, terá a 

seguinte média: 

 

 

c) No caso de um aluno obter Média Ponderada maior que 4,0 e inferior a 7,0, ele 

terá que ser submetido ao exame final, a ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias  

úteis contados da publicação do resultado da média parcial. Nesse caso o cálculo da 

Nota Final é feito da seguinte forma: 

 

 

 

Só será aprovado no Exame Final o aluno que obtiver Média Final maior ou igual a 6,0. 

15. O que fazer quando perder uma avaliação? 

O Projeto Pedagógico do Curo prevê que todo aluno impedido de participar de qualquer 

verificação avaliativa poderá recorrer ao Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras 

através de requerimento de segunda chamada para avaliações, dentro do prazo máximo de 

 MP = (6,5 x 4) + (7,5 x 5) + (7,0 x 6) => 26 + 37,5 + 42  => 7,0 

                             15                                       15 
 

MP -  Média Ponderada 

A1 – Nota da primeira Avaliação 

A2 – Nota da Segunda Avaliação 

A3 – Nota da Terceira Avaliação 

MP = (A1 x 4) + (A2 x 5) + (A3 x 6)   

                              15 

 

MP -  Média Ponderada 

A1 – Nota da primeira Avaliação 

A2 – Nota da Segunda Avaliação 

 

MP = (A1 x 4) + (A2 x 5)  

                       9 

 

 MP = (6,5 x 4) + (7,5 x 5)  => 26 + 37,5   => 7,0 

                          9                          9 
 

MF – Média Final 

MP -  Média Ponderada 

EF – Exame Final 
 

MF = MP x EF  

              2 
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03 (três) dias úteis, contatos  a partir da constatação de que o aluno não tenha participado do 

processo avaliativo. Em caso de deferimento, o aluno deverá realizar a prova no prazo 

máximo de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado. 

 

16. Qual o prazo para a divulgação dos resultados de uma 

avaliação? 

É garantido ao aluno a publicação do resultado de cada avaliação de aprendizagem no prazo 

máximo de 08 (oito) dias contados a partir da aplicação da avaliação. 

  

17. Caso não concorde com minha nota, poço pedir revisão dos 

resultados de uma avaliação? 

É garantido ao aluno o direito de pedir revisão dos resultados de qualquer verificação de 

aprendizagem, desde que requeira (por escrito), ao Departamento de Letras Estrangeiras, a 

revisão da avaliação no prazo de 03(três) dias úteis, contados a partir da divulgação do 

resultado. No requerimento o aluno deve explicar detalhadamente o motivo da insatisfação. 

Caso o pedido seja deferido, o chefe de departamento constituirá uma banca examinadora 

formada por 03(três) professores que revisará a prova e dará parecer conclusivo, sendo 

permitido a presença do professor da disciplina e do aluno requerente que terão 10(dez) 

minutos para oralmente se pronunciarem. 

 

18. O que fazer quando precisar faltar a uma aula? 

Na educação superior não há abono de faltas, exceto nos seguintes casos, expressamente 

previstos em lei: alunos reservistas que tenham sido convocados para realização de 

manobras, apresentação das reservas ou cerimônias cíveis que conflitem com suas atividades 

civis;  aluno com representação na  Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES). Em todos os demais casos a falta será computada para efeito de aferição da 

assiduidade. No entanto,  é permitida a compensação da ausência às aulas através da 

realização de exercícios domiciliares nos casos previstos. 

 

19.  O aluno adventista tem direito a abono de falta? 

Não. Não há previsão legal para o abono de falta a estudantes que se ausentem regularmente 

dos horários de aulas por motivos religiosos. 

 

20.  O que é IRA? 

O IRA é o Índice de Rendimento Acadêmico que é calculado com base em fórmula 

matemática específica. No cálculo do IRA, são levados em consideração todos os 

componentes curriculares concluídos, com aprovação, reprovação por nota ou frequência, 

como também os aproveitamentos. São excluídos do cálculo os componentes curriculares 

trancados, cancelados e dispensados, bem como as atividades de prática como componente 

curricular e as atividades complementares. O IRA é emitido no histórico escolar do aluno e 

pode servir como critério de seleção para a concessão de bolsas de ensino, pesquisa ou 

extensão. 
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21. O que é a Orientação Acadêmica (OA)? 

A OA tem como objetivo orientar e acompanhar o aluno em sua formação acadêmico-

profissional. No geral, compete ao orientador acadêmico: planejar, junto aos alunos, 

considerando a programação acadêmica do curso, fluxo curricular compatível com seus 

interesses e possibilidades de desempenho acadêmico; orientar a tomada de decisões 

relativas à matrícula, trancamentos e outros atos de interesse acadêmico; apresentar aos 

alunos o PPC e a estrutura universitária; acompanhar, junto ao aluno, o desenvolvimento das 

atividades complementares  por meio de controle e registro no Sistema de Administração 

Escolar (SAE); 

 

22. O que é Trancamento? 

O trancamento de programa de estudo é a suspensão das atividades acadêmicas do aluno, 

garantindo-lhe, porém, a manutenção do vínculo ao curso de graduação, no ato de 

trancamento voluntário ou compulsório. O trancamento de programa de estudo será 

concedido no limite máximo de 4 (quatro) semestres letivos regulares, consecutivos ou não. 

O discente em condição de trancamento de programa de estudo poderá apresentar atividades 

complementares para contabilização de carga horária. O trancamento voluntário deverá ser 

solicitado via Plataforma Íntegra a cada período letivo, dentro do prazo fixado no Calendário 

Universitário, correspondente a 1/3 (um terço) do período letivo. O trancamento 

compulsório será concedido uma única vez, por ato  da instituição, quando o aluno não 

efetuar a matrícula curricular nos prazos estabelecidos em edital, desde que não tenha 

usufruído os 4 (quatro) trancamentos de programa anteriormente. 

 

23. O que é Regime de Exercícios Domiciliar? 

O regime de exercícios domiciliares é uma compensação da ausência às aulas. Aplica-se: 

I - À aluna gestante, durante 90 dias, a partir do 8º mês de gestação, desde que 

comprovado por atestado médico; 

II - À aluna adotante, pelo período estabelecido em lei, a partir da data da guarda,  desde 

que comprovada por decisão judicial; 

III -   Ao pai, por ocasião da licença paternidade, durante 5 (cinco) dias; 
IV - Ao pai adotante, pelo período estabelecido em lei, a partir da data da guarda, desde que 

comprovada por decisão judicial; 

V - Ao aluno portador de afecções, comprovadas por atestado médico, que o impeçam 

temporariamente de frequentar as atividades acadêmicas previstas, e cujo tempo não 

ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada caso, para a continuidade do processo 

pedagógico de aprendizado, no semestre letivo vigente; 

VI - Aos participantes de evento científico ou artístico-cultural, de âmbito local, regional, 

nacional e internacional, que tenha relação com os objetivos do curso ao qual o aluno esteja 
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vinculado, com a anuência do Departamento; 

VII - Aos participantes de competições artísticas ou desportivas, de âmbito regional, 

nacional e internacional, desde que registrados como competidores oficiais, em documento 

expedido por entidade oficial. 

 

24. O que é disciplina especial? 

Disciplina em caráter especial caracteriza-se pela oferta diferenciada de disciplina para efeito 

de nivelamento do fluxo curricular de aluno regular de Curso de Graduação da UERN, 

estabelecidas as seguintes formas: curso de férias; acompanhamento individual; turma 

especial. Para fazer jus a esse tipo de oferta especial é preciso que o aluno atenda a algum 

dos critérios previstos no Regulamento de Cursos, quais sejam: 

 

a) nivelamento do fluxo curricular, para aluno que tenha integralizado no mínimo 80% da 

carga horária da matriz curricular de vínculo; 

b) se a disciplina pleiteada estiver em processo de extinção, por ocasião de mudança 

curricular; 

c) a disciplina pleiteada não possuir mais oferta regular, em casos de curso em processo de 

extinção; 

d) se a disciplina pleiteada não estiver com oferta programada para o semestre letivo 

regular; 

e) se a oferta programada para o semestre letivo regular da disciplina pleiteada apresentar 

incompatibilidade de horário, para os alunos aptos à renovação de matrícula. 
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