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CURSO DE LETRAS
HORÁRIO DO 1º SEMESTRE DE 2022

https://graduacao.fflch.usp.br/horariosdas-disciplinas-do-semestre

CURSO DE BACHARELADO
Como é estruturada a Carreira de Letras:
O ingresso dos alunos dá se mediante uma única classificação para a Carreira de Letras.
Como é feita a opção pela habilitação:
Após sua aprovação no Ano Básico, o aluno define a habilitação pretendida de acordo com a sua classificação pela média das notas
semestrais em cada disciplina no primeiro ano. É facultada ao aluno a escolha de uma ou duas habilitações, nas formas adiante
mencionadas, respeitados os limites de vagas e a classificação obtida.
a) Português b) Português e uma Língua Estrangeira c) Português e Linguística d) Uma Língua Estrangeira e) Linguística
Habilitação:
Para obter o diploma, o aluno deve optar por uma ou duas habilitações. “Habilitação” significa uma concentração de disciplinas numa
mesma área. Os créditos obtidos na área de concentração somados aos das disciplinas optativas dão ao aluno o direito do diploma
de bacharel, com a opção de licenciatura na mesma área.
Critérios de Classificação:
Para a escolha da habilitação, os alunos serão classificados de acordo com o índice de aproveitamento dos dois primeiros semestres
(ciclo básico), calculado pela média aritmética das notas obtidas nas disciplinas adiante mencionadas, atribuindo-se pesos 1 e 2,
respectivamente, para o primeiro e segundo semestres.

Disciplinas obrigatórias do Ciclo Básico
1º semestre

2º semestre

FLC0114 Introdução ao Estudo da Língua Portuguesa I

FLC0115 Introdução ao Estudo da Língua Portuguesa II

FLL0433 Elementos de Linguística I

FLL0434 Elementos de Linguística II

FLT0123 Introdução aos Estudos Literários I

FLT0124 Introdução aos Estudos Literários II

FLC0112 Introdução aos Estudos Clássicos I

FLC0113 Introdução aos Estudos Clássicos II

Habilitações

Alemão

Árabe

Armênio

Chinês

Coreano

Espanhol

Francês

Grego

Matutino

40

20

10

15

15

55

40

15

Noturno

40

0

0

0

0

55

40

15

Hebraico

Inglês

Italiano

Japonês

Latim

Linguística

Matutino

0

40

40

27

29

35

20

Noturno

30

40

40

28

28

35

0

Habilitações

Russo

CURSO DE LICENCIATURA
O estudante pode se formar como bacharel e obter, ao mesmo tempo, o diploma de Licenciatura, desde que curse
disciplinas na Faculdade de Educação e no próprio curso relacionadas à formação de Professores. O curso de Licenciatura
é facultado a todos os alunos do bacharelado. A matrícula pode ser feita a partir do 4º semestre.
ELETIVAS
Dessas 3 alternativas deverá escolher uma:
EDF0285 Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Filosófico
EDF0287 Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Histórico
EDF0289 Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Sociológico
Dessas 5 alternativas deverá escolher uma:
EDF0290

Psicologia da Educação: Subjetividade, Pós-Modernidade e Cotidiano Escolar

EDF0292

A Psicologia Histórico-Cultural e a Compreensão do Fenômeno Educativo

EDF0294

A Psicanálise, Educação e Cultura

EDF0296

Psicologia da Educação: Uma Abordagem Psicossocial do Cotidiano Escolar
OBRIGATÓRIAS

FLL1024

Língua Brasileira de Sinais

EDA0463

Política e Organização da Educação Básica no Brasil – POEB

EDM0402

Didática

EDM

Metodologia do Ensino I e II (específica de sua habilitação)

DISCIPLINAS DE INTERSECÇÃO DA ÁREA ESPECÍFICA:
O aluno deverá cursar 4 créditos do conjunto das disciplinas eletivas oferecidas pela FFLCH,
escolhendo uma das seguintes: FLC0600, FLC0601, FLC0602, FLC0603, FLT0344, FLM0640, FLM0647,
FLM0653, FLM0661 e FLM0666.
Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento - ATPA
Deverá cumprir 200 horas em atividades complementares que os alunos devem fazer com o objetivo de
enriquecer a sua formação, ampliar conhecimentos e participação efetiva em eventos de ordem acadêmica,
científica e cultural. Disciplinas Atividades Acadêmico-Cientifico-Culturais I, II, III e IV.
Unidades de Estágios – 400 horas
Serão desenvolvidas 300 horas pela Faculdade de Educação conforme Projetos de Estágios Supervisionados,
articulados com as disciplinas POEB, Didática, Metodologia de Ensino I e II.
O aluno completará com as 100 horas de atividades de estágio exigidas na FFLCH.

CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE VAGAS NA USP
Os seguintes casos serão motivos de cancelamento automático de vagas na USP:
● Se verificada a matrícula concomitante, em cursos de graduação da USP e de outra instituição pública de ensino
superior;
● Se o aluno for reprovado por frequência, em todas as disciplinas em que se matriculou em qualquer um dos dois
semestres do ano de ingresso;
● Se o aluno não obtiver nenhum crédito em dois semestres consecutivos, excetuados os períodos de trancamento total;
● O não comparecimento no período determinado para confirmação de matrícula.

MATRÍCULA SEMESTRAL
Em cada período letivo a matrícula semestral é realizada no final de cada semestre letivo pela Internet, nos
períodos estabelecidos pelo calendário escolar.
O aluno deverá inscrever-se, preferencialmente, na 1ª interação, para participar da seleção das disciplinas e
turmas de seu período ideal.
2º semestre de 2022: 04 a 11 de julho (1ª interação) e 18/07 e 25/07 (2ª e última interação)

Site: uspdigital.usp.br/jupiterweb

TRANCAMENTO TOTAL DE MATRÍCULA
Entende-se por trancamento total de matrícula a interrupção das atividades escolares em todas as
disciplinas em que o aluno estiver matriculado. Mediante requerimento indicando e comprovando os
motivos que o impedem de prosseguir suas atividades escolares, o aluno poderá solicitar o trancamento
total de matrícula em qualquer época do ano. Se a solicitação for feita durante o transcurso do período
letivo, o trancamento total não poderá ser autorizado se o aluno não estiver regularmente matriculado
ou se já se encontrar reprovado por faltas em disciplinas cuja soma de créditos ultrapasse vinte e cinco
por cento do total de créditos de sua matrícula no correspondente período letivo. A soma dos períodos
de trancamento total de matrícula do aluno não poderá exceder a três anos, nas seguintes condições: a)
Até dois anos; b) Após esse período, até mais um ano, quando a solicitação for devidamente justificada,
a critério da Comissão de Graduação. Não ultrapassado este prazo, o aluno terá o direito de retornar
em sua própria vaga, devendo submeter-se às adaptações curriculares julgadas necessárias pela CG.
Não é permitido o trancamento total de matrícula ao aluno que não tenha obtido pelo menos vinte e
quatro créditos em seu currículo, ressalvados os casos excepcionais, que serão julgados pela CG
EXCEPCIONALMENTE durante o período de isolamento social em decorrência do Covid-19 está
autorizado a concessão de Trancamento Total de Matrícula sem a exigência de ter cumprido 24 créditos
(Decisão da Comissão de Graduação em 14/04/2020)

Estes são os aplicativos oficiais criados pelos desenvolvedores da USP para informar,
proteger e facilitar a vida da comunidade universitária.
APLICATIVOS DA USP NA GOOGLE PLAY
APLICATIVOS DA USP NA APP STORE

Campus USP
Central da
Guarda
Universitária

e-Card USP
Carteirinha
Digital

Cardápio USP
Restaurantes
Universitários

Jornal da USP
Notícias e Rádio
USP

Bibliotecas
USP
Acervo do SIBi

Entreartes
Atividades
Culturais

Guia USP
Restaurantes
Universitários

Disque Trote
Auxílio aos
Calouros

Sistema criado para atender os alunos e os professores da Universidade de São Paulo, com o fim de
administrar a relação entre os alunos matriculados, as disciplinas e as unidades.
site: uspdigital.usp.br/jupiterweb

Acesse o sistema e clique nos links para conferir os vídeos explicativos sobre o acesso
ao sistema:
 Meu primeiro acesso
 Emissão de documentos
 Meu Cartão USP
 Meu período ideal
 Matrícula nas disciplinas
 Dúvidas frequentes sobre a matrícula
 Requerimento de matrícula
 Benefícios, bolsas e dados pessoais
 RUCARD

OUTRAS INFORMAÇÕES...
- Leia atentamente as mensagens enviadas pela Pró-Reitoria de Graduação, todas são de muita
importância. Siga as orientações para criação de senha única e e-mail institucional.
- Fique sempre atento às mensagens encaminhadas ao seu e-mail
- Acesse o sistema júpiter, utilizando sua senha única pelo site uspdigital.usp.br e verifique sua
matrícula (disciplina/turma)
- Você encontrará algumas informações na página de ingressantes da FFLCH,
em https://calouros.fflch.usp.br/
- MANUAL DO CALOURO USP www.usp.br/manualdocalouro

Seção de Alunos de Letras

