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Os trabalhos que os alunos realizam em casa contam como carga 
hotária da disciplina? 
Não. Somente os trabalhos de crédito (aqueles que equivalem às horas 
complementares das disciplinas com previsão para isso) equivalem à 
hora/aula. Nenhuma outra atividade realizada PELO ALUNO pode servir 
para registro de aula DO PROFESSOR.
 
Posso marcar aula extra em dia que coincide com a realização de 
evento do calendário da FALA? 
Não. Conforme decidido em reunião do CONSAD, em dias de eventos 
previstos no Calendário-FALA, as aulas serão liberadas para que 
professores e alunos PARTICIPEM das atividades. Somente as aulas 
regulares previstas para o dia poderão ser registradas, cumprindo-se os 
procedimentos definidos em ata de reunião do CONSAD (18/12/2018).    

DÚVIDAS FREQUENTES:

Diretora em exercício:  Profa. Me. Iara Maria Carneiro de Freitas    
Secretária: Ana Cláudia Cavalcante 
Técnico Administrativo: Myller Freitas  

Depto. de Artes – DART 
Chefe: Prof. Dr. Renan Colombo Simões

Depto. de Letras Vernáculas - DLV 
Chefe: Prof. Dr. Moisés Batista da Silva
Subchefe: Prof. Dr. Gilson Chicon Alves

Depto. de Letras Estrangeiras – DLE 
Chefe: Profa. Dra. Maria Solange de Farias
  
Letras Língua Portuguesa EaD 
Coordenador: Prof. Me. Marcos Paulo de Azevedo
Vice-Coordenador: Prof. Dr. Antônio Felipe Aragão dos Santos
 
Letras Língua Inglesa EaD
Coordenadora: Profa. Me. Adriana Almeida Fernandes

Música EaD
Coordenador: Prof. Me. Henderson de Jesus Rodrigues

Escola de Música D'alva Stella Nogueira Freire 
Coordenador Adm.: Bruno Caminha Farias

Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas - NEEL
Coordenador: Prof. Dr. Wanderley da Silva

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem – PPCL
Coordenador: Prof. Dr. Francisco Paulo da Silva
 
Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO
Coordenador:Prof. Dr. Marcelo Bezerra de Morais
Vice-Coordenadora: Prof. Dr. Jean Mac Cole Tavares Santos
 
Programa de Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS
Coordenador: Prof. Dr. José Roberto Alves Barbosa

 

EQUIPE GESTORA E TÉCNICA 

Concluí o conteúdo, mas ainda faltam encontros para 
integralizar a carga horária. Posso registrar essas aulas 
como extras, já que encerrei todas as atividades da 
disciplina?
Não.O que define o término da disciplina é a integralização da 
carga horária, e não o "término do conteúdo" na avaliação do 
professor. Cada docente deve planejar as suas aulas, no início do 
semestre, para o número previsto de encontros. Se o conteúdo 
selecionado não dava conta de todos os encontros seria 
necessário a inserção de conteúdos/atividades que 
correspondessem à carga horária da disciplina.
 
A quarta prova (exame final) é realizada dentro das 60h 
da disciplina?
Não. 

Quantos dias são necessários para quarta prova (exame final)?
Cinco dias úteis a partir da divulgação do resultado. (Resolução 11/93  
CONSEPE, de 18/11/1993)
 
Tenho aula no noturno e no matutino. posso levar a turma de 
um turno para assistir à minha aula no outro e registrar aula 
extra?
Não. 

Posso minitrar aula até meio dia e registrar aula extra a cada 
encontro?
Nao. Excepcionalmente, com o devido consentimento da turma e por 
motivo justificado, poderá ser permitido.
 
Posso ministrar/registrar aula em ponto facultativo?
Não. A opção pelo ponto facultativo é institucional. Uma vez decretado 
pelo(a) Chefe do Executivo e acatado pelo Reitor(a), não haverá aula. 

Posso marcar aula-extra no mesmo horário em que a turma(ou 
boa parte dela) tem aula com outro professor?
Nao. 
 
Por não ter verificado, marquei aula extra com a turma no 
mesmo horário em que a turma tem aula com outro professor. 
No entanto, uma pequena parte da turma não tem aula com 
esse professor. posso ministrar/registrar?
Não. Se o horário está destinado a um professor, cuja disciplina estava 
prevista desde o início do semestre, você não deve marcar aula para 
esse horário. Se marcou, cancele, pois não podemos registrar aula 
duplicada para uma mesma turma. 
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REGISTRO/LIBERAÇÃO DE AULAS

ROTINAS ACADÊMICAS

A liberação de aulas acontecerá diariamente 

CONDICIONADA À ASSINATURA DO/A 

PROFESSOR/A no livro de ponto da secretaria da 

FALA. Obs. No ensino remoto a liberação de 

aulas acontece automáticamente pelo sistema 

da UERN.

SÁBADOS LETIVOS (DIURNOS)

Procedimentos: solicitação na secretaria da 

Unidade, com TERMO DE CIÊNCIA (disponível na 

secretaria) assinado pelos/as alunos/as, até a 

última quarta-feira que antecede o sábado 

letivo.
SOLICITAÇÃO DE AULAS-EXTRAS

Procedimentos: solicitação na secretaria da 
Unidade, com antecedência. Apresentar TERMO 
DE CONCORDÂNCIA (formulário disponível na 
secretaria) assinado pelos/as alunos/as.

RECOMENDAÇÕES

*Não marcar atividades avaliativas para os sábados.

*Não colocar faltas nos dias de aulas-extras.

*As aulas devem acontecer no horário de funcionamento 

previsto para as aulas da Unidade.

*Preencher cronograma no período previsto, atentando 

para o prazo de conclusão do semestre.

*Os/as professores/as novatos/as devem ser orientados/as

pelo Departamentos sobre as atividades práticas das 

disciplinas (Trabalho de crédito) e as rotinas acadêmicas. 

CONSAD

A sala de reunião da Direção é de uso 

exclusivo da Direção e da Orientação 

acadêmica.

A cópia da chave das salas dos 

professores é de responsabilidade de 

cada professor/a, que poderá u�lizar 

como original aquela que está na 

secretaria da FALA, desde que devolva 

no mesmo dia.

Realização de  segunda e quarta 

chamadas de provas não devem 

ocorrer na secretaria da FALA.

Entregas de encomendas para os(as) 

professores(as) devem ser feitas nos 

departamentos.

Os demais encontros que envolvam 

professores/as e alunos/as devem 

acontecer nas salas de professores/as, 

grupos de pesquisa e/ou salas de 

aulas.

ORIENTAÇÕES DIVERSAS

*O tempo de espera para aguardar o quórum necessário é 

iniciar as reuniões é de quinze minutos;

*A lista de presença pode ser assinada até  uma hora 

após início das reuniões. Exceto em reuniões remotas, 

onde será usado formulário on line para ser preenchido 

pelos presentes. No último caso, os docentes receberão a 

certidão de presença no e-mail institucional;

*O limite de duração das reuniões ordinárias será de duas 

horas, independente da pauta ter sido vencida;

Observação: Procedimentos aprovados em reuniões do CONSAD 

realizadas em 14/03/2017 e 05/07/2017.

*Serão encaminhadas à PROGEP, para tomada das 

sanções cabíveis, as faltas cujas justificativas não sejam 

apresentadas por escrito à FALA, devidamente 

documentadas até setenta e duas horas após as reuniões;

*A partir da terceira falta, será comunicada à PROGEP 

para tomada das providências cábiveis;

*Os/as docentes têm  direito a duas faltas (sem 

justificativa legal) por ano;

*As faltas serão abonadas apenas nos casos previstos 

legalmente e/ou regimentalmente.


