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Este é um produto educacional, no formato Catálogo de 

Cursos, elaborado por Camila Borges Barreto de Carvalho 

sob orientação de Gilmara Teixeira Barcelos como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre 

em Educação Profissional e Tecnológica.  O projeto visual foi 

executado pela designer gráfico Larissa Veiga.  

O Catálogo dos Cursos de Licenciatura do campus Campos 

Centro do Instituto Federal Fluminense tem como objetivo 

apresentar o Instituto Federal Fluminense como locus de 

formação docente, veicular informações sobre esses cursos 

e apresentar algumas características gerais das 

licenciaturas do campus Campos Centro do IFF com ênfase 

particular no Curso de Licenciatura em Letras, que é usado 

como piloto tendo em vista o posterior desenvolvimento do 

Catálogo de forma a abranger as particularidades de todos 

os cursos de licenciatura do campus Campos Centro do IFF.

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons – 

Atribuição – Não Comercial 4.0 Internacional. Isso garante a permissão 

do compartilhamento e da adaptação deste material, para fins não 

comerciais, desde que seja dado o devido crédito às autoras originais e 

sejam distribuídos sob os mesmos termos de licença do produto 

original. Para ver uma cópia desta licença, visite o endereço 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.
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1. BREVE HISTÓRIA 
NÃO CONTADA
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      Essa é uma instituição centenária. O IFF teve origem lá 

no início do século XX, em 1909, com a criação de 19 Escolas 

de Aprendizes e Artífices nas capitais brasileiras. Essas 

escolas tinham como objetivo formar meninos pobres por 

meio do ensino prático e de conhecimentos técnicos. Em 

oficinas eles aprendiam uma profissão e se tornavam 

marceneiros, carpinteiros, serralheiros, tecelões ou 

tipógrafos.  Já em meados do século, em 1959, essas 

escolas passaram a ser chamadas de Escolas Técnicas 

Federais, passando a ofertar cursos de formação geral  e 

profissionalizante de maneira integrada. A partir do final da 

década de 1990 e início dos anos 2000 se transformaram em 

Centros Federais de Educação Tecnológica, momento em 

que passaram a ofertar Cursos Superiores.

      O Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos 

passou a ofertar diversos cursos superiores, na área 

tecnológica, além dos cursos técnicos que já existiam na 

instituição. Assim, o CEFET Campos foi se consolidando 

como uma referência do modelo de educação conhecido 

como Educação Profissional e Tecnológica.

     Mas, quando o IFF começou a formar professores? Quando 

a instituição começou a se preocupar em formar quem forma? 

Acesse aqui o vídeo institucional do IFF

http://youtu.be/HZGCu7xWzxY
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Isso aconteceu num longo processo histórico de 

criação das licenciaturas e começou lá pelos idos 

dos anos 2000 quando ainda éramos CEFET e 

passamos a ofertar o Curso de Licenciatura em 

Ciências da Natureza para formar professores de 

Química, Física e Biologia.

    Por termos origem numa escola técnica e, historicamente, 

ofertarmos cursos na área tecnológica, a orientação do 

governo quando nos tornamos IFF foi de formar 

professores, preferencialmente, nas áreas de Ciências e 

Matemática, mas o que aconteceu de lá pra cá é que abrimos 

as portas para vários cursos de formação docente além dos 

cursos de Ciências e Matemática, como a Licenciatura em 

Geografia, em Letras, em Educação Física e em Teatro! Isso 

sem falar nos cursos de licenciatura dos outros campi que 

formam esse Instituto!!!!!

      Desde então, e num longo processo, encontramos um 

jeito só nosso de formar quem forma. Um jeito que entende 

que a prática, a experiência e a “mão na massa” são 

decisivas para ensinar um professor a ser professor. 

Nossos cursos de licenciatura têm uma marca própria que é 

deles e estão em diálogo constante, trazendo consigo a 

visão da Educação Profissional e Tecnológica. 

    Você está convidado a fazer um tour pelos cursos de 

licenciatura do campus Campos Centro do Instituto Federal 

Fluminense. Vamos começar conhecendo um pouco melhor 

o Curso de Licenciatura em Letras – Português e 

Literaturas?



2. POR QUE 
SE TORNAR 
PROFESSOR 
NO IFF?
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De acordo com os Projetos 

Pedagógico do Curso de li-

cenciatura em Letras do 

campus Campos Centro 

(IFF, 2019), este núcleo 

conta com uma equipe 

multidisciplinar que avalia, 

orienta e desenvolve pro-

jetos e serviços voltados 

2.1. CONHEÇA UM POUCO 
DO CAMPUS CAMPOS 
CENTRO DO IFF

7 O IFF FORMANDO QUEM FORMA!

2.1.1. NAPNEE: NÚCLEO DE APOIO ÀS PESSOAS 
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

ao atendimento das necessidades educacionais de cada 

estudante, tais como: preparação de material em braile; oferta 

de aulas de reforço e atividades de monitoria individualizada e 

em grupo; tradução em Libras; elaboração de materiais 

didáticos em diversos meios (áudio, vídeo, impresso com 

ampliação, etc.); orientação a professores, servidores, alunos e 

familiares; acompanhamento pedagógico, social e psicológico;  

capacitações. Além disso, o Napnee desenvolve projetos de 

pesquisa e extensão.

Na figura 1 alunos do IFF campus Campos Centro acessam 

material audiovisual na sala do Napnee.

FIGURA 1 - SALA DO NAPNEE NO IFF CAMPUS CAMPOS CENTRO 

FONTE: http://bit.ly/2wrGB5b



Nossa Biblioteca conta com uma equipe de 
bibliotecários, servidores técnico-administrativos 
e recepcionistas para oferecer suporte aos alunos 
e visitantes. Ela conta com um acervo de 15.300 
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2.1.2. BIBLIOTECA ANTON DAKITSCH

títulos nacionais e estrangeiros com 34.151 exemplares, além 
de 1.165 exemplares de livros de referência que são: enci-
clopédia, dicionário, atlas, mapas, biografias, anuários, dados 
estatísticos e almanaques. A Biblioteca conta também com 
uma coleção especial que inclui a produção bibliográfica da in-
stituição como os Trabalhos de Conclusão de Curso e os 
periódicos (revistas, jornais, boletins) de títulos técnico-científi-
cos, nacionais e estrangeiros.
Lá você encontra salas para estudo individual e em grupo e 
atendimento ao público em três turnos!
A nossa Biblioteca conta ainda com um sistema de 
gerenciamento digital para consultas e empréstimo de coleções 
e acervo bibliográfico (Sophia) e um sistema, a Biblioteca Digital 
de Trabalhos Acadêmicos  (BDTA) que possibilita conhecer a 
autoria dos trabalhos, data de defesa, resumo e leitura do trabalho 
completo em PDF dos trabalhos produzidos pelos alunos da instituição.
Nas figuras 2 e 3 temos o acesso principal  e  o espaço de estudos 
coletivos da Biblioteca Anton Dakitsch.

FIGURA 2 - ENTRADA DA BIBLIOTECA ANTON DAKITSCH FIGURA 3 - ÁREA DE ESTUDOS DA BIBLIOTECA ANTON DAKITSCH

FONTE: http://bit.ly/2V0r8Do   FONTE: http://bit.ly/2SSh3pi 
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2.1.3. LIFE: LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR 
DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Objetivos principais:

. Atuar de forma colaborativa para realização de projetos que 
envolvem equipes multidisciplinares; 

. Atuar como espaço para as orientações de TCC por profes-
sores-orientadores; 

. Atuar como espaço para acesso aos aplicativos e Tecnologias 
Digitais nos Cursos de Licenciaturas, além de espaço para 
utilização de ferramentas metodológicas diversas e inovadoras;

Nas figuras 4,5 e 6, alguns dos espaços disponibilizados no 
Bloco G do campus Campos Centro para o LIFE

FONTE: http://bit.ly/2HyymGK  FONTE: http://bit.ly/2HyymGK  FONTE: http://bit.ly/2HyymGK  

O Laboratório Interdisciplinar de Formação de 

Educadores – LIFE -, cuja ambiência encontra-se 

localizada no Bloco G, Sala 413 tem como objetivo 

FIGURA 4 - LIFE parte A FIGURA 5 - LIFE parte B FIGURA 6 - LIFE parte C

otimizar o itinerário formativo dos licenciandos no contexto de 

práticas interdisciplinares promovidas pelos Cursos de Licenciatura.



2.2.ÊNFASE NA PRÁTICA 
PROFISSIONAL
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Desde os períodos iniciais, os cursos de licenciatura preparam o aluno 

para a prática profissional, mantendo um diálogo estrito com o campo 

de atuação do professor, ampliando e enriquecendo sua atuação.

Essa dimensão está presente nos Currículos dos nossos cursos de 

licenciatura e inclui:

A prática profissional está inserida no interior das disciplinas desde o 

1º período dos cursos. Além disso, outras disciplinas como Diálogos 

Escola Campos ,  disciplinas ofertadas em forma de Oficinas e outros 

componentes ofertados na forma de laboratórios fortalecem a prática 

profissional durante toda a formação do aluno.

. Prática como componente curricular;

. Estágio Curricular Supervisionado;

. Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento.

O IFF campus Campos Centro conta com um Núcleo de Apoio à Prática 

Pedagógica (NAPP) que orienta e encaminha os assuntos relativos à 

prática profissional dos licenciandos. 

Essas são atividades complementares e que diversificam a formação 

dos licenciandos em várias áreas do conhecimento. Elas podem ser 

desenvolvidas no próprio IFF ou em outras instituições autorizadas a 

emitir certificação. O aluno das licenciaturas do campus Campos 

Centro devem cursar um total de 200 horas dessas atividades até o 

final do curso. A seguir você encontra um quadro com as atividades 

que podem ser realizadas para esse fim e a carga horária de 

referência para cada uma delas. 



2.3.ENSINO, PESQUISA 
E EXTENSÃO
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Nos Cursos de Licenciatura do IFF os alunos têm a 

possibilidade de ter contato com as atividades de ensino, 

com as atividades de pesquisa e com as atividades de 

extensão por meio de:

     Atividades de prática profissional; 

     Programas de Iniciação Científica e projetos de pesquisa;

     Programas e projetos de extensão;

     Programas institucionais:  

. PET - Programa de Educação Tutorial 

. PIBID - Programa de Iniciação à Docência

. Residência Pedagógica

https://drive.google.com/drive/folders/1aHvI4Xxbf_kpHlvPHYXrjC_3z6XAwv3r
https://drive.google.com/drive/folders/19NE3qK56Aj4WoJC_41vgmBfv0V_cCafr
https://drive.google.com/drive/folders/1FN4kcnBMQandjGn4AN3tIpf-kAx0JfF3


2.4. ITINERÁRIOS 
FORMATIVOS
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   Os cursos de licenciatura do IFF permitem que o aluno 

continue seus estudos em nível de pós-graduação desde que 

aprovados em processo seletivo específico para esse fim.

Contamos com cursos de especialização, mestrado e 

doutorado em diversas áreas do conhecimento que 

possibilitam a continuação da trajetória acadêmica do aluno

em níveis de ensino mais elevados.



3. CONHEÇA NOSSAS 
LICENCIATURAS
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LIC. EM CIÊNCIAS DA NATUREZA

LIC. EM MATEMÁTICA

LIC. EM GEOGRAFIA

LIC. EM LETRAS/LITERATURAS

LIC. EM EDUCAÇÃO FÌSICA

LIC. EM TEATRO

http://licenciaturas.centro.iff.edu.br/cursoslicenciatura/curso-superior-de-ciencias-da-natureza
http://licenciaturas.centro.iff.edu.br/cursoslicenciatura/licenciatura-em-matematica
http://licenciaturas.centro.iff.edu.br/cursoslicenciatura/licenciatura-em-geografia
http://licenciaturas.centro.iff.edu.br/cursoslicenciatura/licenciatura-em-educacao-fisica
http://licenciaturas.centro.iff.edu.br/cursoslicenciatura/licenciatura-em-teatro


3.1. POR DENTRO DA 
LICENCIATURA EM 
LETRAS/LITERATURAS
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    O Curso de Licenciatura em Letras - Português e Literaturas do IFF pertence a área de 

Códigos, Linguagens e suas Tecnologias e prepara o estudante para lecionar do 6º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental e também no Ensino Médio.

     O curso tem duração de quatro anos e durante esse tempo os estudos linguísticos e 

literários são muito relevantes, assim como os conhecimentos articulados com o 

exercício no campo de atuação do professor e que ampliam e enriquecem sua atuação.

      A prática profissional do futuro professor tem muita importância em sua formação, 

seja na forma do estágio curricular supervisionado, seja na forma da disciplina Diálogos 

Escola-Campo, seja na forma das Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento.

        O Curso de Licenciatura em Letras além de preparar o futuro professor para inserir-se 

no mundo do trabalho por meio de sua atuação profissional, possibilita que os licenciados 

continuem sua formação acadêmica em nível de pós-graduação. Como possibilidades de 

especialização para o licenciando em letras, o IFF campus Campos Centro oferece 

pós-graduação latu sensu em Literatura, Memória Cultural e Sociedade e Docência no século 

XXI, além dos cursos de pós-graduação ofertados por outros campi do Instituto. Em nível de 

mestrado, o IFF oferece Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica e 

Mestrado Profissional em Ensino e suas Tecnologias, além de outros programas de mestrado, 

em áreas correlatas, que podem ser cursados pelo licenciado em Letras. 

       Assim, o licenciando poderá, se desejar, continuar seus estudos em outras instituições 

de ensino, como percorrer itinerários formativos dentro do próprio IFF. Como? A 

instituição oferece programas de pós-graduação latu sensu, metrado e doutorado na área 

ou áreas correlatas. 

    Além disso, e não menos importante, ao futuro professor de Letras é oportunizado o 

diálogo com profissionais de educação das outras áreas, das outras licenciaturas do IFF 

campus Campos Centro por meio das ações interdisciplinares promovidas pela Diretoria 

das Licenciaturas, dos projetos interdisciplinares desenvolvidos no Laboratório 

Interdisciplinar de Formação de Professores e dos eventos institucionais como a Semana 

das Licenciaturas do IFF. 
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3.1.1. TUDO O QUE VOCÊ 
PRECISA SABER SOBRE
O CURSO DE LICENCIATURA 
EM LETRAS/LITERATURAS! 

COORDENAÇÃO 

PPC

HORÁRIOS 

CORPO DOCENTE

PESQUISAS DESENVOLVIDAS

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
NA ÁREA 

EVENTOS

MATRIZ CURRICULAR

Contate um ex-aluno do curso e bata um papo!

https://www.facebook.com/thiagoyurisf7

https://www.facebook.com/MillaMendesBM

https://drive.google.com/drive/folders/1O7uJQSlZ4d-nUf2bSyk_Oq9CxjgM3vO6
https://drive.google.com/drive/folders/16UhJ1Fe1fB_yRhZ8_oTknE8PafB8k5FH
https://drive.google.com/drive/folders/1pnbkHfPzgLeZiuWRgeI93Toaf2PAI7Ze
https://drive.google.com/drive/folders/1ucKPyXajl_NQ2_xfrRYjY9HXn3_0Slal
https://drive.google.com/drive/folders/12hCzqs-EiBxs-B8GsH8PyqB4zvlKT9O_
https://drive.google.com/drive/folders/13KDAPxlrWaW-443XgIv8ZYlotIJafaMj
https://drive.google.com/drive/folders/1sairxBg7bHVe-PYgQbYIVTGQpH8YStD6
https://drive.google.com/drive/folders/1tIZX1PcqkPDVTXgBfag8D7bsBwS0ctWq


3.1.2. A LICENCIATURA 
EM LETRAS NA PALMA 
DA SUA MÃO
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Acesso a Biblioteca Anton Dakitsch:     

http://terminal.biblioteca.iff.edu.br

Acesso aos trabalhos acadêmicos dos alunos do IFF:

Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos (BDTA)

Acesso ao Núcleo de Apoio à Prática Profissional: 

formulários, documentos, plano de aula para estágio, 

plano de atividades de estágio, modelos de relatório, 

instituições parceiras e outras informações úteis.

http://licenciaturas.centro.iff.edu.br/nucleo-de-apoio-a-pratica-profissional

Acesso ao Sistema Q-Acadêmico: Consulte suas notas, 

boletim acadêmico e faltas; acompanhe datas de provas, 

trabalhos e exercícios por disciplina. Faça login no módulo 

desejado e facilite suas atividades acadêmicas:

https://academico.iff.edu.br/qacademico/index.asp?t=1001

Quer saber quantas horas de atividades ATPA já cursou? 

Acesse Sistema ATPA: http://napp-dirlic.centro.iff.edu.br

Acesse o Portal de Seleções: http://selecoes.iff.edu.br/
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http://bd.centro.iff.edu.br

