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LICENCIATURA EM LETRAS – PORTUGUÊS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

Instruções para pedidos de aproveitamento da parte prática das disciplinas Estágio 

Supervisionado IV, V, VI e VII do DLCV e do DLPL para o curso presencial de 

Licenciatura em Letras - Português 

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. 

2- Preencha o REQUERIMENTO para solicitar o aproveitamento do estágio, anexe as comprovações 

exigidas pela RESOLUÇÃO CCL 01/2014 e envie os documentos escaneados por e-mail, à SIAG 

(siag@cchla.ufpb.br), obedecendo ao prazo definido no calendário abaixo. Preencha o título do e-mail 

com “Aproveitamento Estágio-Curso_Seu Nome completo”. 

3- Na data prevista no calendário abaixo, verifique se o seu pedido foi aceito, caso tenha sido indeferido, 

retorne à RESOLUÇÃO CCL 01/2014, verifique como solicitar a revisão do resultado e envie toda a 

documentação necessária por e-mail à SIAG (siag@cchla.ufpb.br). Preencha o título do e-mail com 

“Revisão Estágio-Curso_Seu Nome completo”. 

4- Em caráter excepcional, enquanto perdurar o Calendário Suplementar, o estudante 

classificado pela Coordenação do Curso como concluinte poderá solicitar o aproveitamento 

dos componentes curriculares Estágio Supervisionado IV, V, VI e VII do Curso de Letras-

Português sem a necessidade de realizar a matrícula nos referidos componentes. 

Fique atento/atenta: os pedidos realizados fora do prazo não serão aceitos. 

  

  

  

  

  



CALENDÁRIO – Período 2021.1 

Período de solicitação do aproveitamento da parte 

prática das disciplinas de Estágio IV, V, VI ou VII 

9/8 a 20/8/2021 

Análise dos pedidos de aproveitamento 23/8 a 27/8/2021 

Divulgação preliminar dos resultados dos pedidos 

de aproveitamento 

30/8/2021 

Prazo para interpor recurso ao resultado dos 

pedidos de aproveitamento 

31/8 a 6/9/2021 

Divulgação do resultado final 14/9/2021 
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MODALIDADE PRESENCIAL 

Instruções para pedidos de aproveitamento da parte prática das disciplinas Estágio 

Supervisionado V, VI e VII do DLEM para os cursos presenciais de Licenciatura em 

Letras-Inglês. Letras-Francês e Letras-Espanhol 

Leia a RESOLUÇÃO CCL 02/2014 e verifique: 

a) Se você pode solicitar o aproveitamento do estágio; 

b) Quais são os documentos necessários para requerer o aproveitamento. 

2- Preencha o REQUERIMENTO para solicitar o aproveitamento do estágio, anexe as comprovações 

exigidas pela RESOLUÇÃO CCL 02/2014 e envie os documentos escaneados por e-mail à SIAG 

(siag@cchla.ufpb.br), obedecendo ao prazo definido no calendário abaixo. Preencha o título do e-mail 

com “Aproveitamento Estágio-Curso_Seu Nome completo”. 

3- Na data prevista no calendário abaixo, verifique se o seu pedido foi aceito, caso tenha sido indeferido, 

retorne à RESOLUÇÃO CCL 02/2014, verifique como solicitar a revisão do resultado, e envie toda a 

documentação necessária por e-mail à SIAG (siag@cchla.ufpb.br). Preencha o título do e-mail com 

“Revisão Estágio-Curso_Seu Nome completo”. 

4- Em caráter excepcional, enquanto perdurar o Calendário Suplementar, o estudante 

classificado pela Coordenação do Curso como concluinte poderá solicitar o aproveitamento 

dos componentes curriculares Estágio Supervisionado V, VI e VII dos Curso de Letras-Inglês. 

Letras-Francês e Letras-Espanhol sem a necessidade de realizar a matrícula nos referidos 

componentes. 

Fique atento/atenta: os pedidos realizados fora do prazo não serão aceitos. 

  

  

  

  



  

CALENDÁRIO – Período 2021.1 

Período de solicitação do aproveitamento da parte 

prática das disciplinas de Estágio V, VI ou VII 

9/8 a 20/8/2021 

Análise dos pedidos de aproveitamento 23/8 a 27/8/2021 

Divulgação preliminar dos resultados dos pedidos 

de aproveitamento 

30/8/2021 

Prazo para interpor recurso ao resultado dos 

pedidos de aproveitamento 

31/8 a 6/9/2021 

Divulgação do resultado final 14/9/2021 

  

 Coordenação de Estágio Supervisionado de Licenciatura em Letras-Inglês. Letras-Francês e 

Letras-Espanhol 

  

  

 


