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Guia para o aluno do Curso de Especialização a distância em Linguagens, 

Tecnologias e Educação. 

 

1. Boas vindas 

 

Prezado aluno, 

 

É com grande satisfação que recebemos você no curso de Especialização em 

Linguagens, Tecnologias e Educação da Faculdade de Letras da UFMG. Estamos 

à sua disposição para sanar qualquer dúvida ou problema que você possa a ter 

durante o curso. Para isso, disponibilizamos abaixo nossos contatos: 

 

 Endereço: Faculdade de Letras da UFMG - Av. Presidente Antônio Carlos, 

6627. Pampulha. Belo Horizonte – MG/ Sala 1000A; 

 E-mail: ltefale@gmail.com  

 Site: www.letras.ufmg.br/lte 

 Whatsapp: (31) 98803-6762 – Apenas mensagens 
 

Não há atendimento por telefone. 

2. Introdução 

 

A educação a distância é uma modalidade de ensino que tem sido muito utilizada 

atualmente devido às diversas dificuldades em se frequentar um curso presencial 

tais como: deslocamento, falta de flexibilidade de horários, recursos, dentre outros. 

 

Ser aluno de um curso a distância tem suas peculiaridades. É necessário ter 

autonomia e ser proativo; saber administrar seu tempo para estudos e ter 

conhecimentos básicos de informática. No caso do nosso curso, também é 

necessária a proficiência de leitura em inglês, pois podemos ter bibliografias nesse 

idioma. 

 

 

mailto:ltefale@gmail.com
http://www.letras.ufmg.br/lte
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3. Perfil do aluno 

 

Como já foi dito na introdução, o aluno de um curso a distância deve ter um perfil 

diferenciado, mais maduro se comparado com um discente de curso presencial. 

Para um bom aproveitamento, você deverá atentar-se às seguintes qualidades: 

 

 Autonomia; 

 Responsabilidade na observância dos prazos; 

 Administração do tempo para estudos; 

 Valorização da interação com os colegas e professores; 

 Conhecer e aplicar as regras básicas de “etiqueta” nas interações virtuais. 

Exemplos: não escrever usando letras maiúsculas; ser claro, objetivo e reler 

as mensagens antes de enviá-las. 

 

Todo o trabalho executado deve ser realizado a partir de um cronograma pré-

definido pelo professor, que deverá ser respeitado. Por isso, é imprescindível a 

reserva de, no mínimo, 06 horas semanais para estudo. Deve-se também 

construir o hábito de acessar a plataforma de ensino diariamente. 

 

É importante também que o aluno perceba a importância da aprendizagem 

colaborativa, que é uma proposta na qual todos os alunos se ajudam, 

potencializando o processo de ensino-aprendizagem. 

4. Avaliação 

 

Durante o curso você será avaliado de formas variadas e é importante que tenha 

uma boa participação; respeite o prazo de entrega das atividades; acesse a 

plataforma de ensino com frequência; interaja com os colegas e o professor nos 

fóruns das disciplinas; se empenhe nas atividades individuais e em grupo e 

participe do seminário presencial, que é uma atividade acadêmica obrigatória com 

o mesmo número de créditos das disciplinas online. 
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Cada professor é livre para decidir sobre a organização e avaliação de sua 

disciplina e o aluno não deve pedir interferência da coordenação no planejamento 

das atividades de seus professores. Toda negociação deve ser feita com o próprio 

professor.  

 

Para a aprovação em uma disciplina você deverá atingir um mínimo de 60 pontos, 

de um total de 100 pontos distribuídos. Além disso, você também deverá ter 

frequentado 75% da carga horária total da disciplina. Atenção, não existe 

recuperação ou exame especial e nem adiamento de prazos para entrega de 

trabalhos ao final das disciplinas.  

 

5. Material didático 

 

O material didático de cada disciplina será postado ou indicado pelo professor na 

plataforma de estudos e nem sempre difere do material utilizado em cursos 

presenciais. 

 

6. Os docentes do curso 

 

Os professores têm a titulação de doutor e, em sua maioria, são professores em 

exercício na UFMG. Também serão convidados professores externos, com alta 

experiência e conhecimento no assunto, para ministrarem disciplinas e 

participarem dos seminários presenciais. 

 

As funções principais do professor são: 

 

 Preparar o curso; 

 Acompanhar a entrega das atividades; 

 Avaliar as atividades e dar o feedback aos alunos; 

 Mediar e incentivar as discussões na plataforma. 



6 

7. Matrícula e Inscrição nas disciplinas 

 

A matrícula é o registro realizado semestralmente, que é de responsabilidade da 

secretaria do curso, mediante solicitação do aluno por meio do preenchimento de 

formulário próprio. Ao lançar a matrícula no Sistema Acadêmico, automaticamente 

o aluno é inscrito no Moodle no ambiente da disciplina a ser cursada. Caso você 

não visualize as disciplinas do semestre na plataforma, entre em contato na 

secretaria para que seja analisado o problema. 

 

Tenha sempre em mãos o cronograma da sua turma, onde se tem a data de início 

e término de cada disciplina. O cronograma fica disponível no site do curso, 

www.letras.ufmg.br/lte. 

 

8. Orientação para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é a atividade final do curso, que é 

obrigatória para obtenção do título de especialista. No site www.letras.ufmg.br/lte, 

menu “Informações aos Alunos”, você pode acessar as orientações para 

confecção tanto do pré-projeto, que é apresentado no seminário presencial, 

quanto do trabalho final, que deverá ser defendido ao final do curso. No caso de 

dúvidas ou problemas, entre em contato conosco.  

 

9. Vida do aluno da UFMG 

 

Ao entrar para o corpo discente da UFMG, você passará ter uma série de direitos, 

mas também uma série de deveres. Por isso, fazemos as recomendações abaixo, 

para evitar problemas indesejáveis no futuro: 

 

 Regulamentos: recomendamos a leitura criteriosa do regulamento do curso 

e das normas gerais da pós-graduação (todos os dois disponíveis no site 

www.letras.ufmg.br/lte). Especial atenção ao item do regulamento do 

http://www.letras.ufmg.br/lte
http://www.letras.ufmg.br/lte
http://www.letras.ufmg.br/lte
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curso que diz: “O estudante que obtiver conceito inferior a D 

(REPROVAÇÃO) mais de uma vez na mesma ou em diferentes 

disciplinas será excluído do curso”. Também é muito importante a leitura 

do contrato financeiro realizado com a FUNDEP, responsável financeira do 

curso; 

 

 Trancamento de matrícula: não recomendamos de forma alguma, pois o 

nosso curso é de curta duração e futuras ofertas dependem de demanda de 

alunos. Porém, se for um caso realmente extremo, o formulário de 

trancamento deverá ser preenchido e protocolado junto à secretaria do 

curso, devidamente justificado. A aprovação do trancamento depende do 

deferimento da Comissão Coordenadora, conforme Regulamento. Fique 

atento também aos prazos para as solicitações, conforme calendário 

acadêmico da Pós-Graduação. Os formulários e calendários estão 

disponíveis no site do curso. 

 

 Cancelamento: Caso não possa prosseguir com o curso, entre em contato 

imediatamente com a FUNDEP, (31)3409-4220 ou 

cobranca@fundep.ufmg.br, solicite a rescisão do contrato financeiro e 

informe, por escrito (e-mail, fax ou carta), à secretaria do seu pedido de 

cancelamento. IMPORTANTE: a partir do momento do cancelamento 

não acesse mais a plataforma do curso, pois a data do último acesso é 

que será utilizada para efeito de cálculo de eventuais cobranças. 

 

  Alunos bolsistas: Atentem para os critérios de renovação da bolsa. Ver 

critérios no regulamento do curso disponível no site www.letras.ufmg.br/lte . 

 

 Carteirinha de estudante: A UFMG não fornece carteirinha de estudante 

para seus alunos, mas sim um crachá de identificação que é usado para 

acesso aos prédios e bibliotecas. Para saber como fazer, acesse 

https://ufmg.br/servicos/carteira-da-ufmg. Agora, você pode fazer o 

documento de estudante da Associação Nacional dos Estudantes de Pós-

http://www.letras.ufmg.br/lte
https://ufmg.br/servicos/carteira-da-ufmg
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Graduandos (ANPG) ou a carteirinha do D.A. da FALE ou D.C.E da UFMG. 

Para mais informações você deve entrar em contato com as respectivas 

instituições. 

 

 10. Calendário de atividades do curso 

 

O calendário de atividades do curso fica disponível no site www.letras.ufmg.br/lte . 

Fique atento às datas de início e término das disciplinas de sua turma, pois é de 

responsabilidade do aluno o gerenciamento de sua vida acadêmica. O 

cronograma pode sofrer alterações, conforme necessidades do curso ou 

imprevistos com a agenda de algum docente. Por isso, fique atento ao seu e-mail 

e acompanhe sempre as notícias no site. 

 

11. Portal Minha UFMG, Plataforma Moodle e acesso às notas 

 

Com versões personalizadas para professores, alunos e funcionários, o 

minhaUFMG é um ambiente que proporciona uma maior integração de toda a 

comunidade universitária em um único espaço virtual. 

 

Após a conclusão do seu Registro Acadêmico será gerado o seu número de 

matrícula e você receberá, no seu e-mail, uma mensagem orientando-o sobre 

como realizar o seu registro no portal minha UFMG. 

 

Por meio dele você terá acesso ao Moodle UFMG, que é a plataforma de 

ensino do curso. Logo, é obrigatório o cadastro no portal. 

 

No Minha UFMG você também poderá ter acesso às suas notas. Destacamos que 

o aluno é responsável por acompanhar o seu rendimento e não cabe à 

coordenação, professores ou funcionários da secretaria monitorar a trajetória 

acadêmica dos alunos. No caso de dúvidas ou problemas com lançamento de 

notas, o aluno deve entrar em contato na secretaria para verificação. 

http://www.letras.ufmg.br/lte
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Caso tenha dificuldades ou dúvidas sobre o cadastro ou sobre a plataforma 

Moodle, você deve entrar em contato no suporte do Minha UFMG pelo e-mail 

suporte@dti.ufmg.br ou pelo telefone (31) 3409-4009. 

 

11. Questões financeiras 

 

Todo assunto financeiro deverá ser tratado com a FUNDEP, responsável pelos 

contratos dessa natureza. É importante que você mantenha suas parcelas em dia, 

evitando cobranças e inconvenientes. Lembramos que a FUNDEP não envia os 

boletos pelos correios. Você deve retirá-los na internet, no site 

www.cursoseeventos.ufmg.br, com seu login e senha. Se você esquecer seu login 

e senha ou tiver problemas com os pagamentos, os contatos da Fundação são: 

(31)3409-4220 ou cobranca@fundep.ufmg.br. 

 

12. Conclusão 

 

Esperamos que este guia resolva as principais dúvidas relativas ao nosso curso. 

Caso você tenha alguma pergunta que não tenha sido contemplada aqui, entre em 

contato com a secretaria, que conta com uma equipe preparada para atendê-lo. 

Segue abaixo um link que direciona para a página perguntas frequentes sobre o 

curso, onde você poderá ter acesso a mais informações importantes. 

 

https://sites.letras.ufmg.br/especializacao/?page_id=793 

 

Por fim, desejamos a você um ótimo curso e muito sucesso! 

Equipe do Curso de Especialização em Linguagens, Tecnologias e Educação. 

mailto:suporte@dti.ufmg.br
http://www.cursoseeventos.ufmg.br/
mailto:cobranca@fundep.ufmg.br
https://sites.letras.ufmg.br/especializacao/?page_id=793

