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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI 
Resoluyao COLIL n° 02, de 30 de novembro de 2018 

Regulamenta a utiliza~o da carga borana de atividades 
realizadas no Programa de Residencia Pedagogica e no Programa 
lnstitucional de Bolsa de Inicia~o a Docencia (PffiiD) em 
unidades curriculares do curso de Letras - Lingua Inglesa e suas 
Literaturas (curriculo 2018). 

0 Presidente do Colegiado de Letras - Lingua Inglesa e suas Literaturas, no uso de suas 
atribui~s legais, obedecendo a Resolu¢o CONEP n° 14, de 19 de abril de 2018 

RESOLVE: 
Artigo 1° - Os estudantes que participarem do Programa de Residencia Pedagogica durante 

tres semestres poderao ser dispensados de todos os estagios, desde que a carga horaria total das 
dispensas (incluindo dispensas de outras disciplinas) nao ultrapasse 15% ( quinze por cento) da 
carga honiria total do curso. 

Panigrafo 1 o - Cada semestre de Residencia Pedag6gica equivaleni a urn estagio de 130h ou 
de 140h. 

Artigo 2° - Os estudantes que participarem do Prograrna de Bolsa de Inicia¢o a Docencia 
(PffiiD) durante tres semestres poderao ser dispensados de ate tres praticas curriculares, desde que a 
carga hociria total das dispensas (incluindo dispensas de outras disciplinas) nao ultra passe 15% 
( quinze por cento) da carga horana total do curso. 

Paragrafo 1° - Cada semestre do PffiiD equivalera a uma pratica curricular e a 45h de 
atividades academicas. 

Artigo 3° - Os estudantes que participarem em qualquer urn dos dois Programas so serao 
dispensados de disciplinas em que nao tenham sido reprovados. 

Artigo 4° - A frequencia e as notas serao lan~das no hist6rico escolar do estudante de 
acordo com os certificados emitidos pelos coordenadores de area ou coordenadores institucionais 
dos Programas. 

Artigo 5° - SituayOes nao previstas nesta resoluyao serao analisadas a criterio do Colegiado. 
Artigo 6° - Esta Resoluyao entra em vigor nesta data, revogando as disposi9oes em 

contrario. 

Sao Joao del-Rei, 30 de novembro de 2018. 

Marcos Pereira F eitosa 
Presidente do Colegiado de Letras -Lingua Inglesa e suas Literaturas 

Aprovada em reuniao do Colegiado. 


