
Dúvidas recorrentes
sobre a FALE

@apoiofale .ufmg



    Este documento foi organizado
pela Monitoria do Apoio Pedagógico
a partir das respostas dos estudantes
no "Questionário de Avaliação e
Dúvidas do Apoio Pedagógico". As
respostas aqui presentes foram
redigidas pela coordenadora do
Apoio, Profª Heloísa Penna.

@apoiofale .ufmg



@apoiofale .ufmg

Como posso mudar meu
percurso/minha habilitação?
Para se fazer isso, é necessário observar a
data estabelecida pelo Colegiado para a
nova opção, observada, naturalmente, se
existem vagas disponíveis. 

Além disso, é importante lembrar que o
aluno escolhe a habilitação do curso de
Letras apenas no terceiro período
(novamente a data para essa escolha é
estabelecida pelo Colegiado e pode ser
fixada a partir do final do 2º período).



Como funciona o intercâmbio?
Existe na Universidade um setor denominado DRI
(Diretoria de Relações Internacionais) que gerencia
os intercâmbios e oferece programas Minas Mundi,
por exemplo, para essas atividades acadêmicas. O
aluno deve consultar a página
https://www.ufmg.br/dri/ e verificar as
oportunidades em aberto. Nesse período de
pandemia, muitos programas estão em recesso.
Evidentemente que quem vai fazer intercâmbio
deve ter proficiência em Língua Estrangeira (a
menos que seja intercâmbio para um país de língua
portuguesa). Assim deve estar cursando uma delas.
O aluno, mesmo que no percurso de Português,
pode inserir disciplina de Língua Estrangeira,
fazendo esse pedido de inclusão na matrícula (em
data estabelecida para inclusão de disciplina não
pertencente a seu currículo), respeitada o número
de vagas e ordem de prioridade.
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"Em que período temos que escolher
entre linguística e literatura?"
Essa pergunta está relacionada a quando
escolher os percursos/habilitações em
Estudos Linguísticos (Linguística Teórica e
Descritiva ou Linguística do Texto e do
Discurso) ou em Estudos Literários. Essa
escolha se dá no final do segundo período,
como dito acima, em data estabelecida
pelo Colegiado.
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"Como funcionam os estágios?"
Na Faculdade de Letras o aluno terá
oportunidade de fazer:  
1) estágio não obrigatório (em
qualquer momento do curso,
dependendo do empregador de
estágio) que poderá integralizar
créditos com AACC e;
2) estágio obrigatório, nos períodos
correspondentes às disciplinas de
ensino. Esse estágio constitui-se
disciplina da Licenciatura e deve ser
feito em escolas com devida
orientação de professores da FALE e
da FAE.
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"Como obter dupla habilitação em
Português e Inglês?"

Para se obter diploma em Português
e Inglês o aluno deve optar, no
momento adequado, por uma das
duas habilitações e, ao longo do
curso ir fazendo disciplinas optativas
da outra habilitação. No final do
curso principal, no último período, o
aluno deve solicitar a continuidade
de estudos na segunda habilitação e,
já tendo adiantado disciplinas desse
segundo diploma, o Colegiado dará a
autorização para a matrícula.
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"O que é o Cenex? Quando posso
fazer idiomas no Cenex?"

O CENEX - Centro de Extensão (Colegiado de
Extensão) - da Faculdade de Letras oferece aos
alunos da Letras, UFMG e comunidade externa
diversos cursos de idiomas e de múltiplas formações
com o objetivo de complementar a formação dos
alunos e interessados em Letras. Além dos cursos de
diferentes temáticas, o CENEX tem diversos projetos
e programas de extensão, sempre com envolvimento
de docentes e discentes da FALE, com atuação nas
escolas e em instituições públicas com viés social. O
aluno interessado em participar de um projeto ou
programa deve procurar o professor coordenador
dessas ações para se candidatar a bolsista ou
voluntário. Os docentes dos cursos são alunos da
Letras, em estágio avançado de formação em suas
áreas e supervisionados por professores da Faculdade.
Assim, o aluno da Letras pode ser aluno e professor
desses cursos, como parte de sua formação
acadêmica. A partir dos 16 anos, qualquer pessoa,
aluno ou não da universidade, pode se matricular nos
cursos de idiomas (carro chefe dos cursos do
CENEX). Há desconto para os alunos da Faculdade
de Letras. @apoiofale .ufmg



"O que são percursos? Como se dará o
processo de habilitação a ser escolhido após o

primeiro período?"
Após dois períodos de entrada no curso
de Letras, o aluno do diurno ou do
noturno poderá optar, no final desse
segundo período, por um dos seguintes
percursos que são da Licenciatura
(formação de professor) ou do
Bacharelado (formação do profissional de
Letras, exceto magistério do ensino
básico e médio). O Colegiado entrará em
contato com o aluno para que ele opte
por sua habilitação, pedido que será
analisado e deferido, conforme regras do
Colegiado.

@apoiofale .ufmg



"Quais são os percursos?"
Diurno: - Licenciaturas Simples: 
1. Inglês; 
2. Português.

Diurno - Licenciaturas duplas: 
1. Português-Francês; 
2. Português-Italiano.

Diurno - Bacharelados Simples: 
1. Estudos Linguísticos: Linguística Teórica e
Descritiva; 
2. Estudos Linguísticos: Linguística do Texto e
do Discurso; 
3. Estudos Literários; 
4. Letras Clássicas: Grego; 
5. Letras Clássicas: Latim; 
6. Francês; 
7. Inglês; 
8. Italiano. 

Bacharelados duplos: 
1. Tradução Português-Francês; 
2. Português-Grego; 
3. Português-Italiano; 
4. Português-Latim.
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Quais são os percursos?
Noturno - Licenciaturas Simples:
1. Inglês; 
2. Português. 

Noturno - Licenciaturas Duplas: 
1. Português-Alemão; 
2. Português-Espanhol.

Noturno - Bacharelados simples: 
1. Edição; 
2. Estudos Linguísticos: Linguística Teórica e
Descritiva; 
3. Estudos Linguísticos: Linguística do Texto e do
Discurso; 
4. Estudos Literários; 
5. Alemão; 
6. Espanhol; 
7. Inglês.

Noturno - Bacharelado duplo da Tradução: 
1. Português-Alemão; 
2. Português-Espanhol.
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Quando devo fazer disciplinas
optativas?

O aluno deve consultar sua grade
curricular (disponível em
https://grad.letras.ufmg.br/curso/mat
riz-curricular) e observar as sugestões
de matrícula que o Colegiado
apresenta em ocasião oportuna. Para
adiantar atividades ou disciplinas, o
aluno deve observar os pré-requisitos
exigidos e fazer o pedido de
matrícula no calendário estabelecido
pelo Colegiado.
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"Qual seria a melhor opção de língua que
nós deveríamos escolher no 3º período?"

Quando o aluno entra no curso de Letras,
ele já vem com uma tendência de estudar
línguas modernas ou clássicas. A melhor
opção será aquela que o aluno escolher
tendo em vista seu gosto e inclinação e o
mercado de trabalho. Se quer ser
professor, o percurso da Licenciatura
deve ser o escolhido; se quer ser tradutor,
trabalhar com editoração, com revisão de
textos ou seguir para a Pós-graduação, o
bacharelado é o mais indicado. O
percurso da modalidade Licenciatura tem
o diferencial de abarcar todas as
atividades acima relacionadas.
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"Como participar de Iniciação Científica,
projetos de pesquisa e projetos de

extensão? Quais aceitam os calouros?"
De fato, não há projetos específicos para calouros,
uma vez que as pesquisas exigem um pouco mais
de vivência acadêmica. No entanto, podem surgir
chamadas em editais que não exijam pré-
requisito. É importante que todos os alunos
saibam que os projetos de pesquisa e extensão são
propostos por professores da FALE. Assim, os
docentes são responsáveis por selecionar os
bolsistas ou voluntários e, às vezes, divulgam essas
vagas pelo e-mail geral da Faculdade ou anunciam
nas salas em que dão aulas. O aluno interessado
em participar de projetos de pesquisa ou extensão
deve estar atento aos e-mails institucionais para
tomar conhecimento dessas vagas. Podem
também perguntar aos professores, que trabalham
com temas de interesse, sobre atividades de
pesquisa na graduação ou na extensão. Podem até
mesmo propor um tema e pedir orientação de um
determinado professor, para elaborarem juntos
um projeto.
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Formação Complementar Aberta,
Formação Livre, Formação

Transversal e Formação Avançada
A formação complementar aberta, formação livre,
formação transversal e formação avançada
formam grupos de disciplinas que podem fazer
parte do G5 do aluno. 

As disciplinas dessas "formações" não constam da
matriz curricular da habilitação escolhida pelo
aluno e a carga horária dessas formações será
contabilizada para dispensar optativas do grupo
5.

 Excetuando 1 disciplina de formação livre, as das
outras formações não são de obrigatórias para
preencher o grupo 5, uma vez que, nesse grupo
podem constar disciplinas que "sobram" de outros
grupos ou são escolhidas de outros percursos da
Letras.
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Formação Complementar Aberta,
Formação Livre, Formação

Transversal e Formação Avançada
Alunos dos percursos de habilitações simples,
pois os de habilitação dupla já completam o
grupo 5, chamado de grupo das optativas,
com disciplinas das duas habilitações.

Ao longo de todo o curso, uma vez que
algumas não têm pré-requisito, informação
que deve ser consultada antes nos respectivos
colegiados.

No calendário de matrículas constam as datas
para o pedido das disciplinas dessas
formações e, como são feitas fora da Letras, o
Colegiado do curso da disciplinas desejada
deve ser consultado.

Quem pode fazer disciplinas dessas formações? 

Quando fazer essas disciplinas? 

Como e quando se matricular?
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Formação Complementar Aberta
Deve ser feita em área de conhecimento afim à do
do curso de Letras, pela inclusão no currículo de
quatro disciplinas (240h) que o aluno cursa em
outras unidades da UFMG.

Os Colegiados que já têm um pré-acordo com o
da Letras e facilitam, assim, o trâmite da
matrícula são os da Pedagogia (Formação
complementar em Pedagogia: Educação de Jovens
Adultos (EJA; Educador social; Educação infantil
e anos iniciais do ensino fundamental; Educação
inclusiva); o da Filosofia; o do Turismo; o do
Teatro.

Caso o aluno se interesse por formação
complementar em outras Faculdades, que
harmoniza com seu percurso na Letras, pode
entrar em contato com o Colegiado do curso
pretendido e verificar a viabilidade de se cursar 4
disciplinas.
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Formação Livre
O aluno tem de fazer, obrigatoriamente, uma
disciplina (60 horas) do grupo de formação livre.

Trata-se de disciplina cursada em outras
faculdades, avulsas, de livre escolha do estudante.

@apoiofale .ufmg

Formação avançada
Constituída por um conjunto de atividades
acadêmicas curriculares integrantes dos currículos
de cursos de pós-graduação às quais têm acesso
estudantes do curso de graduação. 

A integralização das atividades dessa formação em
carga horária de disciplinas optativas limita-se a um
total de 12 (doze) créditos e os pré-requisitos
necessários a essa modalidade obedecem a normas
fixadas por resolução interna do Colegiado de
Graduação (cf. Resolução COLGRAD 03/2016
anexa ao Projeto Pedagógico do Curso de Letras).



Formação Transversal

@apoiofale .ufmg

Caso o estudante queira cumprir 360 horas, 6
disciplinas, no grupo de disciplinas de formação
transversal, esses créditos também serão
contabilizados no G5. 

"A Formação Transversal (FT) é um conjunto de
atividades que se organiza em torno de temáticas
específicas que visam a incentivar a formação do
espírito crítico e a desenvolver uma visão
aprofundada em relação às grandes questões do
país e da humanidade. A integralização das 360h
de atividades previstas para esse tipo de
formação possibilita a obtenção de um
certificado específico, mas tais atividades podem
também ser cursadas de forma avulsa, visando à
integralização de créditos em formação livre"
(Projeto Pedagógico do Curso de Letras
(Licenciatura), p.34).




