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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este Projeto Pedagógico consiste na proposta de reformulação do curso de licenciatura 

em Letras (Português-Inglês) da Unidade Acadêmica de Garanhuns da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, dadas as necessidades decorrentes tanto de novas legislações para o 

ensino superior, como também das demandas mais recentes do curso na realidade geográfica, 

social e econômica em que se insere. Por um lado, as reformulações do curso aqui apresentadas 

decorrem da melhor adequação no atendimento das orientações do Ministério da Educação, 

através da Resolução CNE/CP Nº 02/2015, para os cursos de formação de professores no 

ensino superior. Por outro lado, novas readequações também se fizeram necessárias, a partir de 

um novo formato de composição do quadro docente do curso, já consolidado, como também a 

partir de avaliações do curso e da promoção de novos mecanismos de inserção dos alunos em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, não disponíveis na época em que o primeiro Projeto 

Pedagógico foi elaborado. 

Este documento é fruto do nosso entendimento de que a elaboração e reelaboração do 

Projeto Pedagógico deve ser contínua, tendo em vista se tratar de um documento orientador das 

ações e funcionamento do Curso, em consonância com os objetivos da Instituição e, 

principalmente, em decorrência das necessidades atuais da sociedade. 

Nesse sentido, partimos da observação de que a sociedade brasileira defronta-se hoje 

com processos de globalização, avanço da tecnologia e da ciência e utilização de novas 

linguagens que desencadeiam transformações, exigindo cada vez mais de seus cidadãos um 

nível de escolarização e conhecimentos especializados que se remetam a favor de práticas 

sociais que de fato formem o sujeito e a todos com os quais ele se relaciona profissionalmente. 

Assim, é papel da Universidade como um todo, e da Unidade Acadêmica de Garanhuns, da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UAG/UFRPE), em particular, articular-se com a 

sociedade, contribuindo para a formação profissional e humana de cidadãos capazes de pensar e 

agir criticamente e não apenas de profissionais especializados em uma ou outra área do 

conhecimento.  

Para atingir este intento, nossa Instituição firma-se, portanto, com propostas e serviços 

que satisfazem realmente os interesses da população a que atende, expandindo os trabalhos 

desenvolvidos para o estabelecimento de diálogos com outras instituições de Ensino, Pesquisa e 

Extensão em nível nacional e internacional.  
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Considerando esse cenário e reconhecendo as mudanças propostas para a Educação 

Básica no Brasil, a UAG implantou o Curso de Licenciatura em Letras, atentando-se ao que 

atualmente se esboça como exigências nas Diretrizes deste curso, a exemplo das discussões 

acerca do papel do professor, que está sendo questionado e redefinido a partir dos diálogos 

recorrentes sobre a profissionalização do docente. Para isso, concorrem as novas concepções 

sobre a educação, as revisões e atualizações acerca do desenvolvimento humano e dos 

processos de aprendizagem, o impacto da tecnologia da informação e das comunicações sobre 

os processos de ensino e de aprendizagem, suas metodologias, técnicas e materiais de apoio. 

Resguardamos a concretização das orientações previstas nas Diretrizes Nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica e outros documentos oficiais, constantes no 

primeiro texto, além das bases legais da UFRPE que fundamentam o funcionamento de seus 

cursos de graduação. 

As mudanças apresentadas neste texto partem da reflexão coletiva, que envolveu 

professores e alunos, sobre o que se almeja para o curso de Letras no que tange à formação 

docente dos alunos egressos. As reformulações apresentadas foram delineadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante do Curso, a partir dos encaminhamentos da comunidade discente e 

docente que o compõe e do estudo de textos legais que orientam o funcionamento e a 

organização dos Cursos de Licenciatura em Letras no país.  

Assim, do ponto de vista legal, esta proposta não está lançada aleatoriamente. Ela se 

integra às Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação 

Básica, conforme Resolução no. 18, de 13 de março de 2002, com carga horária apreendida do 

que está proposto na Resolução CNE/CP Nº 2/2015. Vincada a esse ponto de vista e ao 

princípio de Educação Superior como formação, antes de tudo, de um profissional conhecedor 

de uma especialidade e como cidadão ético — conforme o Art. no.  43, dos incisos de I a VII, 

da Lei 9.394/96 —, nossa proposta alarga seus motivos de inserção no cenário da 

UFRPE/UAG. 

Mais especificamente, um Curso de Licenciatura em Letras com Formação em 

Português/Inglês e suas Literaturas, levando em conta sua extensa tradição na cultura 

acadêmica brasileira, é concebido como uma proposta que amplia os horizontes político-

pedagógicos da UFRPE e, com relação às expansões universitárias, como é o caso da UAG, o 

curso vem a consolidar a ampliação do espaço do Ensino, da Pesquisa e da Extensão prevista 

na interiorização do Ensino Superior em nível Federal. 



11 

 

  

 

Por fim, destacamos que a formação que desejamos estender aos alunos do curso de 

Letras com esta proposta de Projeto Pedagógico de Curso pretende ampliar seus 

conhecimentos, bem como ofertar subsídios para que os egressos se insiram no mercado de 

trabalho e também em programas de pós-graduação (latu e stricto sensu).1 

 

1. ENQUADRAMENTO DO CURSO À LEGISLAÇÃO VIGENTE/ BASE LEGAL 
DO CURSO 

 

Este Projeto Pedagógico foi elaborado de acordo com os dispositivos legais que 

regulamentam o funcionamento do curso, sob a égide das leis, Decretos, Resoluções e 

Pareceres enumerados no quadro a seguir: 

Quadro 1 -Base legal geral do curso 

 
BASE LEGAL GERAL DO CURSO 

 
 

Lei, Decreto, Resolução, Parecer e 
Referencial 

 

 
Escopo 

 
Lei nº 9.394/1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Base Nacional Comum Curricular- BNCC 

Lei nº 13.005/2014 Aprova o Plano Nacional de Educação- PNE. 

 
 
 

Lei nº 11.645/2008 

Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de 
janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

                                            
1 O curso foi autorizado pela Portaria 867 de 12/07/2010. O reconhecimento se deu via Portaria 588 de 
22/10/2014, tendo como renovação de reconhecimento de curso a Portaria 1098 de 24/12/2015. 
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Lei nº 12.764/2012 Institui a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista. 

Lei nº 13.146/2015 
 
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). 

Lei nº 9.795/1999 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá 
outras providências. 

Decreto nº 5.296/2004 Estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Decreto n°5.626/2005 Dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS. 

Parecer CNE/CES nº 492/2001 Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, 
Ciências Sociais - Antropologia, Ciência 
Política e Sociologia, Comunicação Social, 
Filosofia, Geografia, História, Letras, 
Museologia e Serviço Social. 

Parecer CNE/CES nº 1.363/2001 Retifica o Parecer CNE/CES n.º 492, de 3 de 
abril de 2001, que aprova as Diretrizes 
Curriculares Nacionais dos cursos de 
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências 
Sociais - Antropologia, Ciência Política e 
Sociologia, Comunicação Social, Filosofia, 
Geografia, História, Letras, Museologia e 
Serviço Social. 

Resolução CNE/CES nº 18, de 13 de 
março de 2002 

Estabelece as Diretrizes Curriculares para os 
cursos de Letras. 

Parecer CNE/CES nº 83/2007 Consulta sobre a estruturação do curso de 
Licenciatura em Letras, tendo em vista as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
Cursos de Graduação em Letras e para a 
Formação de Professores. 

Resolução CNE/CES nº 2/2007 Dispõe sobre carga horária mínima e 
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procedimentos relativos à integralização e 
duração dos cursos de graduação, 
bacharelados, na modalidade presencial. 

Resolução CNE/MEC nº 1/2012 Estabelece Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos. 

Resolução CNE/MEC nº 2/2012 Estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental. 

Resolução CNE/MEC nº 1/2004 Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. 

Resolução CNE/CP N° 02/2015 
Apresenta as Diretrizes Curriculares para a 
formação de professores em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de 
segunda licenciatura) e para a formação 
continuada.  

Referenciais Curriculares para os 
Cursos de Bacharelado e 

Licenciatura/2010 

Dispõe sobre os nomes dos cursos de 
graduação, carga horária, perfil do egresso e 
campo de atuação. 

Portaria nº 1.428/2018 
Altera a disposição sobre a oferta, por 
Instituições de Educação Superior – IES, de 
disciplinas na modalidade a distância em 
cursos de graduação presencial. 

 

 

Além da legislação nacional, os cursos de graduação também deverão atender a 

Legislação Institucional da UFRPE, descritas a seguir no Quadro 2:  

Quadro 2 – Base legal da UFRPE que fundamenta o curso 

 
BASE LEGAL DA UFRPE 

 
Resoluções Escopo 

 

 

Resolução CEPE/UFRPE 220/2016 

Revoga a Resolução nº 313/2003 deste 
Conselho, que regulamentava as diretrizes 
para elaborar e reformula os Projetos 



14 

 

  

 

 Pedagógicos dos Cursos de Graduação da 
UFRPE e dá outras providências. 

Resolução CEPE/UFRPE 597/2009 Revoga a resolução 430/2007 e aprova novo 
Plano de Ensino, dos procedimentos e 
orientações para elaboração, execução e 
acompanhamento. 

Resolução CEPE/UFRPE 217/2012 Estabelece a inclusão do componente 
curricular "Educação das Relações Étnico-
Raciais", nos currículos dos cursos de 
graduação da UFRPE. 

Resolução CEPE/UFRPE 030/2010 

 

Estabelece a inclusão do componente 
curricular "LIBRAS" nos currículos dos 
cursos de graduação da UFRPE. 

Resolução CEPE/UFRPE 425/2010 

 

Regulamenta a previsão nos Projetos 
Pedagógicos de curso da equiparação das 
atividades de Extensão, monitorias e 
iniciação cientifica como estágios 
curriculares. 

Resolução CEPE/UFRPE 065/2011 

 

Aprova a criação e regulamentação da     
implantação do Núcleo Docente Estruturante 
- NDE dos Cursos de Graduação da UFRPE. 

Resolução CEPE/UFRPE 003/2017* 

 

Aprova alteração das Resoluções nº 260/2008 
e nº 220/2013, ambas do CONSU da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Resolução CEPE/UFRPE 494/2010  Dispõe sobre a verificação da aprendizagem 
no que concerne aos Cursos de Graduação. 

Resolução CEPE/UFRPE 362/2011 Estabelece critérios para a quantificação e o 
registro das Atividades Complementares nos 
cursos de graduação desta Universidade. 

Resolução CEPE/UFRPE nº 622/2010 Regulamenta normas de inserção de notas de 
avaliação de aprendizagem no Sistema de 
Informações e Gestão Acadêmica – SIG@ da 
UFRPE. 
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2. HISTÓRICO DA UFRPE 

 

 
A UFRPE é uma instituição centenária com atuação proeminente no estado de 

Pernambuco e região. Sua história tem início com a criação das Escolas Superiores de 

Agricultura e Medicina Veterinária do Mosteiro de São Bento, em Olinda, no dia 3 de 

Resolução CEPE/UFRPE nº 678/2008 Estabelece normas para organização e 
regulamentação do Estágio Supervisionado 
Obrigatório para os estudantes dos cursos de 
graduação da UFRPE e dá outras 
providências. 

Resolução CEPE/UFRPE nº 486/2006 Dispõe sobre obrigatoriedade de alunos 
ingressos na UFRPE de cursarem os dois 
primeiros semestres letivos dos cursos para 
os quais se habilitaram. 

Resolução CEPE/UFRPE nº 154/2001 Estabelece critérios para desligamento de 
alunos da UFRPE por insuficiência de 
rendimentos e discurso de prazo. 

 

Resolução CEPE/UFRPE nº 235/2017 
Dispõe sobre as disciplinas da Base Comum 
para os Cursos de Licenciatura. 

 

Resolução CEPE/UFRPE nº 281/2017 
Aprova depósito legal de Monografias e 
Trabalhos de Conclusão de Cursos de 
Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu da 
UFRPE. 

 

Resolução CEPE/UFRPE nº 276/98 
Dispõe sobre a exclusão da obrigatoriedade 
nos cursos noturnos das disciplinas Educação 
Física A e B e propõe modificações para os 
cursos diurnos. 

Resolução CONSU/ UFRPE 
Nº 090/2013 Dispõe sobre a criação do Núcleo de 

Acessibilidade como Unidade Organizacional 

Resolução CONSU/ UFRPE 
Nº 172/2013 Dispõe sobre as atividades do Núcleo de 

Acessibilidade (NACES) desta Universidade 
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novembro de 1912. Apenas em fevereiro de 1914 iniciaram-se as aulas na instituição que, por 

sua vez, funcionava em um prédio anexo ao Mosteiro, sob a direção do abade alemão D. Pedro 

Roeser. Em dezembro do mesmo ano foi instalado o Hospital Veterinário, sendo este o 

primeiro do país (MELO, 2010). Tendo em vista as limitações de espaço para as aulas práticas 

do curso de Agronomia, os beneditinos transferiram, em 1917, o referido curso para o Engenho 

São Bento, localizado no distrito de Tapera, em São Lourenço da Mata. 

A década de 1930 foi marcada pela estatização da Instituição, com a desapropriação da 

Escola Superior de Agricultura de São Bento, em 9 de dezembro de 1936, pela Lei nº 2.443 do 

Congresso Estadual e Ato nº 1.802 do Poder Executivo Estadual, passando a denominar-se 

Escola Superior de Agricultura de Pernambuco – ESAP. Aproximadamente um ano depois, 

através do Decreto nº 82, de 12 de março de 1938, ela foi transferida para o Bairro de Dois 

Irmãos, no Recife. 

Em 1947, através do Decreto Estadual nº 1.741, foram reunidos a ESAP, o Instituto de 

Pesquisas Agronômicas, o Instituto de Pesquisas Zootécnicas e o Instituto de Pesquisas 

Veterinárias, constituindo, assim, a Universidade Rural de Pernambuco – URP. Em 1955, 

através da Lei Federal nº 2.524, a Universidade foi federalizada, passando a fazer parte do 

Sistema Federal de Ensino Agrícola Superior vinculado ao Ministério da Agricultura. Após a 

federalização, a URP elaborou o seu primeiro estatuto, em 1964, com base na LDB de 1961. 

Com a promulgação do Decreto Federal nº 60.731, de 19 de maio de 1967,2 a instituição passou 

a denominar-se oficialmente Universidade Federal Rural de Pernambuco.  

Em 1957, a Escola Agrotécnica do Nordeste foi incorporada à Universidade passando a 

ser denominada, a partir de 1968, de Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (SOUZA, 2000). 

Atualmente, o Colégio, que também conta com um novo campus em Tiúma1, oferece cursos 

técnicos em Agropecuária (integrado ou não ao Ensino Médio), Alimentos e Administração, 

além de ofertar outros na modalidade a Distância – EAD: Açúcar e Álcool, Alimentos e 

Administração. Também é destaque sua atuação no âmbito da qualificação profissional, por 

meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 

Na década de 1970, novos cursos de graduação foram criados na UFRPE, Campus Dois 

Irmãos sendo eles: Estudos Sociais, Zootecnia, Engenharia de Pesca, Bacharelado em Biologia 

e Economia Doméstica e Licenciatura em Ciências Agrícolas e Engenharia Florestal.  No 

mesmo período, a UFRPE iniciou suas atividades de oferta de curso de pós-graduação stricto 

                                            
2PE-005, 589 - Tiúma, São Lourenço da Mata - PE, 54737-200 
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sensu, com a criação do Mestrado em Botânica, em 1973, por meio de um convênio firmado 

com a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.  

Os anos de 1980 se destacaram pela reformulação do curso de Licenciatura em Ciências 

com suas respectivas habilitações. Surgiram, então, quatro novos cursos de Licenciatura Plena: 

Física, Química, Matemática e Ciências Biológicas.  

Nos anos 2000, a UFRPE vivenciou um novo ciclo de expansão de suas atividades com 

a criação de cursos de graduação (na Sede) e das Unidades Acadêmicas, através do Programa 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. A Unidade Acadêmica de 

Garanhuns - UAG, localizada no Agreste de Pernambuco, foi a primeira das unidades fundadas 

pela UFRPE, tendo iniciado suas atividades no segundo semestre de 2005. A UAG oferta os 

cursos de Agronomia, Licenciatura em Pedagogia, Ciência da Computação, Engenharia de 

Alimentos, Medicina Veterinária, Zootecnia e Licenciatura em Letras. Destaque-se que a UAG 

está em processo de emancipação, devendo, em alguns anos, tornar-se uma instituição 

autônoma. Em 2006, no Sertão de Pernambuco, foi criada a Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada – UAST que, atualmente, oferta os cursos de Bacharelado em: Administração, 

Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Sistemas de Informação, além de Engenharia de 

Pesca, Agronomia, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Química e Zootecnia. 

 Ainda no processo de expansão e inclusão social, em 2005, através do Programa Pró-

Licenciatura do Ministério da Educação, a UFRPE iniciou as atividades do ensino de graduação 

na modalidade à distância. Em 2006, o MEC implantou o Programa Universidade Aberta do 

Brasil cuja prioridade foi a formação de profissionais para a Educação Básica. Nesse mesmo 

ano, a Universidade se engajou no referido programa. Em 2010, foi criada a Unidade 

Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia – UAEADTec, presente em 19 polos nos 

estados de Pernambuco e Bahia. Sua sede administrativa está localizada no campus Dois 

Irmãos, no Recife. A UAEADTec oferta oito cursos de graduação: Bacharelado em 

Administração Pública, Bacharelado em Sistemas de Informação, Licenciatura em Artes 

Visuais Digitais, Licenciatura em Computação, Licenciatura em Física, Licenciatura em 

História, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Pedagogia. 

Ao mesmo tempo em que essa interiorização vem se consolidando com a oferta de 

cursos presenciais e a distância, a UFRPE também inovou, em 2014, com a implementação da 

Unidade Acadêmica no Cabo de Santo Agostinho – UACSA. A Unidade tem ofertado tanto 

cursos Superiores em Tecnologia (Construção Civil, Transmissão e Distribuição Elétrica, 

Automação Industrial, Gestão da Produção Industrial, Mecânica: Processos Industriais) quanto 

de Bacharelado em Engenharia (Civil, Elétrica, Eletrônica, Materiais e Mecânica). 
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Em 2017, o Conselho Universitário da UFRPE, através da Resolução CONSU/UFRPE 

nº 098/2017, aprovou a criação da Unidade Acadêmica de Belo Jardim – UABJ – visando 

atender às demandas de qualificação profissional nas áreas de Engenharia da região. De forma 

semelhante ao projeto da UACSA, a UABJ ofertará cursos Superiores em Tecnologia e de 

Bacharelado em Engenharia 

 

2.1 Histórico do curso 

 

A UAG iniciou suas atividades de ensino com quatro Cursos de Graduação 

(Agronomia, Pedagogia, Medicina Veterinária e Zootecnia), tendo sua aula inaugural em 05 de 

setembro de 2005. Sendo a primeira expansão universitária no cenário nacional originária de 

um novo plano governamental de interiorização do ensino superior, a UAG veio a compor a 

centenária história da Universidade Federal Rural de Pernambuco, polarizando o Agreste 

Meridional Pernambucano, simultaneamente à Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) 

que, por sua vez, polariza o Sertão Pernambucano. 

Tais unidades passam a contribuir para a formação de profissionais além do âmbito das 

Ciências Agrárias, inserindo cursos de natureza tecnológica, bem como as licenciaturas. Essa 

diversidade tem atendido às demandas básicas das regiões envolvidas, sobretudo no que tange à 

formação de professores.  

A fim de dar continuidade a essa diversidade em expansão, tendo origem no Projeto 

REUNI, a UAG implementou três novos cursos em 2009, a saber, Licenciatura em Letras – 

Português/Inglês e respectivas literaturas, Bacharelado em Ciência da Computação e 

Engenharia de Alimentos, sendo os dois primeiros oferecidos no período noturno, inaugurando 

as aulas neste turno. Esta iniciativa passou a valorizar um público diferenciado na região, 

considerando que havia demanda de estudantes trabalhadores no horário comercial, carentes de 

formação superior que fosse oferecida em horário compatível. No caso da Licenciatura em 

Letras, sua implementação oportunizou uma alternativa viável, uma vez que outra instituição, a 

Universidade Estadual de Pernambuco (UPE), já oferecia o mesmo curso em horário diurno. 

Acresce-se ainda que a UPE oferece uma licenciatura com única formação, isto é, com 

habilitação em Língua Portuguesa.  

Especificamente, o Curso de Licenciatura em Letras na UAG foi implementado devido 

aos esforços concentrados de professores atuantes no Curso de Licenciatura em Pedagogia, que 
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vislumbraram a viabilidade e o sucesso de uma nova licenciatura na Unidade. No decorrer de 

sua história, o curso passou a contar com docentes concursados nas áreas diversas e 

abrangentes, sobretudo nos eixos principais (Linguística e Língua Portuguesa, Literatura, 

Língua Inglesa e as disciplinas de dimensão pedagógica). É necessário destacar que docentes de 

formação específica em Letras, bem como de áreas afins, que já atuavam na Licenciatura em 

Pedagogia, passaram a compor também o corpo docente do novo curso. Ao passo que, 

reciprocamente, vários docentes concursados para atuarem no Curso de Letras também ensinam 

na Licenciatura em Pedagogia. 

Desde seu início, o curso tem dialogado com as diversas áreas da universidade, 

compreendendo o “tripé” ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, a maioria dos professores 

coordenam projetos diversos, os quais sempre envolvem discentes, bem como parcerias com 

unidades de ensino básico, agências oficiais de fomento e comunidade local, em seus 

segmentos sociais, educacionais e culturais. 

Desde sua implementação, em 2009, o curso tem sido contemplado com aprovação de 

projetos de pesquisa em editais como o do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica (PIBIC), tanto pela UFRPE/CNPq, quanto pela Fundação de Amparo à Ciência e 

Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE). Também tem havido aprovação de projetos 

em editais de financiamento e apoio financeiro, como Edital Universal/Rural e o Pró-

pesquisador. As pesquisas oriundas de tais projetos têm se repercutido em publicações, 

apresentadas em diversos eventos acadêmicos no país, as quais também têm influenciado na 

definição de temas monográficos a serem estudados como Trabalho de Conclusão de Curso. 

Alguns docentes também se envolvem com orientação de monitores de disciplinas, os 

quais, por sua vez, atuam com os colegas de graduação, auxiliando a didática dos ministrantes 

das disciplinas, bem como tendo experiência docente, desejável para a formação mais ampla no 

ensino superior.  

O projeto que mais contempla bolsistas no curso é o Programa de Iniciação à Docência 

(PIBID/CAPES). O curso conta com 20 bolsistas, os quais desempenham atividades de 

docência em escolas de ensino básico da região, acompanhados por professores da escola e 

orientados por professores tutores da Universidade. No terceiro ano de atuação do programa, 

além da experiência prática e in loco, os discentes têm divulgado seus resultados em eventos 

acadêmicos locais, regionais e nacionais. Tendo como meta o aumento do índice do IDEB das 

escolas envolvidas, compreende-se que esse programa tem surtido efeitos interessantes na 
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região, haja vista a divulgação dos órgãos oficiais, em que se confirma tal aumento na cidade 

de Garanhus-PE. 

O curso tem proporcionado eventos acadêmicos de pequeno e médio porte para os 

discentes. Já no segundo semestre de implementação do curso, realizou-se, em parceria com a 

Gerência de Ensino do Estado (GRE-PE), a “Caravana da Crônica”. Nesse evento, discentes 

receberam uma oficina de leitura de crônicas e depois viajaram para escolas da 

circunvizinhança, divulgando o projeto da GRE. Tal iniciativa foi o primeiro elo consolidado 

do curso com entidades educacionais da região.  

Em 2010 foi realizado o I Colóquio de Letras da UAG, oferecendo gratuitamente a 

inscrição para todos os discentes, contando com a apresentação da maioria dos docentes, bem 

como a presença de uma palestrante externo (que tratou da perspectiva de profissionalização 

em Letras) e um fórum discente, no qual se discutiu diretamente com os discentes sua formação 

e demandas do curso). Por iniciativa da ministrante da disciplina “Leitura e interpretação de 

textos”, foi realizado o evento “Encontro de Letras” em que se apresentaram novos professores 

chegados ao curso. Em parceria com Assessoria de Cooperação Internacional da UFRPE, foi 

realizado intercâmbio internacional com alunas canadenses. Nessa mesma parceria, um dos 

discentes do curso de Letras foi contemplado para realizar disciplina na Universidade 

Americana Appalachion Station.  

No ano de 2013, o Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Letras da 

UAG, em observação às exigências curriculares nacionais, propôs, sob consulta das reuniões de 

áreas específicas, uma nova Matriz Curricular, ajustando cargas-horárias, incluindo disciplinas 

exigíveis oficialmente para o curso, bem como outras que se reconhece como imprescindíveis 

para o profissional de Letras. Em 22 de outubro de 2014, é publicada no Diário Oficial da 

União a Portaria 588, o ato regulatório de reconhecimento do Curso. Em 24 de dezembro de 

2015 é publicada, também no Diário Oficial da União, a Portaria 1098 com a renovação do 

reconhecimento Curso. 

No segundo semestre levito de 2012.2, o curso tem sua primeira turma concluinte, 

formada por 24 alunos. Em 2014, o curso recebe o conceito 4 no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), conceito que varia entre 0 a 5, o que indicava um bom 

desempenho dos estudantes do curso. O ENADE tem sido um instrumento de avaliação 

aplicado sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), sendo o mecanismo responsável pela avaliação do Sistema Nacional 
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de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004. Em 2018, uma segunda avaliação foi realizada e o curso de Letras obteve conceito 3, o 

que tem demandado, atualmente, um estudo sobre o desempenho dos estudantes no exame, 

através da análise do relatório divulgado pelo INEP, pelo Núcleo Docente Estruturante do 

Curso, em diálogo com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFRPE. 

Em 2013, a UFRPE/UAG é contemplada com o curso de Mestrado Profissional em 

Letras (PROFLETRAS), vinculado ao curso de Letras da UFRPE/UAG, permitindo que os 

docentes dessa Unidade participassem de Programa de Pós-Graduação, ministrando disciplinas, 

orientando dissertações de mestrado, ampliando, dessa forma, o escopo de suas atividades de 

ensino e pesquisa. Também foi um marco importante a implementação do Programa para toda a 

região, devido a demandas na formação qualificada de professores que atuam na educação 

básica. 

Em 2018, o curso de licenciatura em Letras da UAG é contemplado com o Programa 

Residência Pedagógica, o que se configura como mais um programa que permite o 

envolvimento do licenciando em Letras na prática da docência, a partir da sua vivência na 

escola básica. O Residência Pedagógica é de responsabilidade do governo federal é tem como 

objetivo central promover o aperfeiçoamento da formação dos licenciandos, o que tem sido 

efetivado, na UAG, através do desenvolvimento de projetos de ensino, em espaços escolares, 

conforme prevê o programa. 

Como epílogo deste histórico, compreende-se que o momento atual reserva para um 

futuro bem próximo desafios que aprofundem e acirrem a situação do curso de letras, a fim de 

se descobrirem novos desafios posteriormente, sempre numa atitude de avaliação e auto-

avaliação de seus vários setores. 

 

3. JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO 

  
 

Um Curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em Português/Inglês e suas 

Literaturas, levando em conta sua extensa tradição na cultura acadêmica brasileira, é concebido 

como uma proposta que amplia os horizontes político-pedagógicos da UFRPE e, com relação 

às expansões universitárias, como é o caso da UAG, o curso vem a consolidar a ampliação do 

espaço do Ensino, da Pesquisa e da Extensão prevista na interiorização do Ensino Superior em 

nível Federal. 
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 Junto aos demais cursos já existentes na UAG (Agronomia, Licenciatura em Pedagogia, 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Ciência da Computação e Engenharia de Alimentos), a 

Licenciatura em Letras: Português/Inglês e suas Literaturas é concebida como uma necessidade 

interna à Instituição e tem respondido, em primeiro lugar, a uma demanda de formação de 

professores para a região em que se insere a UAG. Ademais, o Curso de Letras, porque integra 

um conjunto de disciplinas e atividades pedagógicas que promovem um efetivo acesso ao 

letramento em todos seus âmbitos (linguístico, literário, gramatical, infanto-juvenil, adulto-

senil, materno e estrangeiro, sincrônico e diacrônico), torna-se irremediavelmente relevante 

para qualquer contexto sócio-econômico brasileiro. Logo, sua relevância não é diferente para o 

Agreste Meridional pernambucano. 

O Curso de Licenciatura em Letras tem atendido a outras esferas da Instituição e fora 

dela, por, em sua natureza, ofertar atividades formativas voltadas para a língua inglesa. Assim, 

este Curso tem proporcionado atividades de ensino e extensão para a comunidade acadêmica e 

externa a ela, proporcionando: i) a capacitação do corpo discente e de funcionários da 

UFRPE/UAG; ii) o aperfeiçoamento do corpo docente e, iii) o atendimento direto da 

comunidade em geral, por meio de oficinas e minicursos. Assim, pode-se dizer que, além de 

participar ativamente na formação de profissionais competentes no âmbito das diversas 

instâncias de letramento, o Curso de Licenciatura em Letras atua no âmbito da comunidade 

acadêmica e não-acadêmica.  

O Curso de Licenciatura em Letras da UFRPE/UAG tem direcionado atividades 

voltadas para as manifestações culturais vinculadas à língua materna em âmbito local, regional 

e universal e ao atendimento de demandas na formação inicial e continuada de professores. 

Também o Curso tem atuado na promoção de atividades visando à região do Agreste 

Meridional pernambucano a se reconhecer no contexto contemporâneo das comunidades 

linguísticas e culturais de língua portuguesa. Ainda, o Curso tem permitido que as sociedades 

do Agreste passem a estabelecer diálogo direto com as manifestações contemporâneas dos 

grandes centros culturais, bem como com a literatura canônica do Ocidente. Ademais, tal 

direcionamento se vincula a um acervo artístico e literário que permite um estudo mais local de 

suas variadas manifestações nos setores da cultura popular. 

A essa mesma linha da necessidade de uma Licenciatura em Letras no Agreste 

Meridional pernambucano, converge o fato de que muitos dos universitários que integram hoje 

o quadro discente da UAG passaram por cursos de “nivelamento” em diversas disciplinas, pois 

no início do funcionamento da Instituição foi logo percebida a necessidade de um 
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acompanhamento inicial aos alunos, devido ao despreparo e à dificuldade da maioria, muitos 

dos quais recém-concluintes do Ensino Médio, no que concerne à leitura, à interpretação e à 

produção de textos. 

Vale dizermos que a dificuldade enfrentada pelo alunado decorre, dentre outras coisas, 

de uma formação insuficiente dos professores no campo dos Estudos Linguísticos e dos 

Estudos Literários, os quais, em grande parte, embasados numa pedagogia liberal tradicional, 

desconhecem os avanços e os resultados de pesquisa nestas áreas. Em geral, nega-se à 

linguagem o seu caráter dialógico e dinâmico, excluindo dessa forma o trabalho com a Língua 

Portuguesa, como lugar de efeitos de sentido, do imprevisível. Tal ensino pauta-se, sobretudo, 

no ensino das regras prescritas nos compêndios gramaticais, que são exclusivas da Norma 

Padrão. Nessa acepção, o texto não é objeto de estudo das aulas, a análise e demais trabalhos 

reflexivos com “outras” normas linguísticas são postos de lado, deixando de haver reflexão e 

discussão sobre alguns dos fenômenos linguísticos que ocorrem fora e dentro do contexto 

escolar no âmbito fonológico, morfossintático, semântico e de produção de sentido dos textos, 

entendidos a partir da variabilidade dos gêneros textuais e discursivos que integram a 

comunicação em nossa sociedade contemporânea. 

Vale ressaltar que, embora haja uma Pós-Graduação em Letras e Literatura oferecida 

na Faculdade de Formação de Professores na cidade de Garanhuns, os resultados apontam que 

o trabalho realizado com os profissionais nestas áreas não tem dado conta o suficiente das 

competências necessárias para o bom desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem, no 

que concerne aos aspectos referentes à leitura e à produção de textos, tendo em vista que é 

significativo o número de universitários e de professores em exercício com dificuldade nesses 

aspectos. A última afirmativa baseia-se nos trabalhos de formação continuada de professores 

que desenvolvemos em Garanhuns e região, tanto para professores das esferas municipal e 

estadual, como para os que atuam na rede particular de ensino. Um reflexo disto são os projetos 

de ensino, pesquisa e extensão que atuam há, pelo menos dois anos, em algumas escolas de 

Garanhuns, os quais têm contribuído, positivamente, nos resultados do IDEB favorecendo, com 

as atividades realizadas, uma inserção maior do curso de Letras UAG-UFRPE na comunidade 

local. 

Por fim, destacamos que a formação que desejamos estender aos alunos do curso de 

Letras com esta proposta de Projeto Pedagógico de Curso pretende ampliar os conhecimentos 

destes, bem como ofertar subsídios para que os egressos se insiram em programas de pós-

graduação (latu e stricto sensu). 
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3.1 Justificativa para a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso 

 

 Este Projeto Pedagógico consiste na reformulação do Curso de Licenciatura em Letras 

da UFRPE/UAG, em virtude da Resolução do Ministério da Educação de número 02/2015, a 

qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. Esta Resolução, portanto, posterior à proposta de 

Projeto Pedagógico implementada na criação do Curso, lançava novas demandas de 

reorganização dos cursos superiores deformação de professores, como readequação de carga 

horária e melhor adequação dos conteúdos formativos. 

 Entre as alterações realizadas nesta nova proposta, está o aumento da carga horária de 

Estágio Supervisionado Obrigatório e sua reestruturação para melhor adequação à formação do 

discente, a inclusão de disciplinas pedagógicas para o tratamento de temáticas voltadas para os 

fundamentos educacionais, como a disciplina de Didática Geral e Educação brasileira: 

legislação e organização política e o aumento de carga horária da disciplina Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem, a fim de fornecer uma formação mais ampla nos âmbito 

desses componentes. 

  

3.1.1 Reformulações nas disciplinas do eixo dos estudos linguísticos 

 

Neste Projeto, a nova matriz apresenta uma reorganização das disciplinas de 

Linguística, que na proposta de Projeto anterior eram concentradas nos componentes 

obrigatórios “Estudos Linguísticos I, II e III”, cada um com carga horária de 60 horas. A 

disciplina Estudos linguísticos II englobava um conjunto de teorias linguísticas e subáreas, 

entre as quais se incluíam o Funcionalismo, a Sociolinguística, a Linguística Textual e a 

Linguística Aplicada, além de desenvolver modelos de análise linguística voltados ao ensino de 

Língua Portuguesa. Já a disciplina Estudos Linguísticos III englobava diferentes teorias de base 

enunciativa, como a Análise da Conversação, a Semântica, a Pragmática, a Análise do Discurso 

e a Teoria dos gêneros, além de desenvolver modelos de análise enunciativa voltadas ao ensino 

de Língua Portuguesa. 

A visão panorâmica proposta por cada uma das disciplinas tornava muito difícil 

contemplar o mínimo das teorias linguísticas encampadas nas ementas. Com a possibilidade de 

aumento de carga horária no Projeto do curso e com a exigência de contemplar novos 

conteúdos, como aqueles ligados às questões ecológicas, e tendo em vista, ainda, a repetição de 
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conteúdos em ementas diferentes, como o caso dos conteúdos de semântica, que constavam em 

Estudos Linguísticos III e em Língua Portuguesa IV, viu-se a possibilidade e a necessidade de 

alterar as disciplinas existentes e de criar uma outra, de forma a solucionar os problemas antes 

mencionados. 

Assim, a antiga disciplina de Estudos Linguísticos II passou a chamar-se Estudos 

Funcionalistas e Textuais, com a seguinte ementa: Teorias da Linguística e subáreas: 

Funcionalismo. Sociolinguística. Linguística de Texto. O estudo da Linguística como uma 

ciência voltada às discussões teórico-práticas de fenômenos sociais e do ensino-aprendizagem 

da língua.Práticas de Análise da Língua. Já a Disciplina Estudos Linguísticos III passou a 

chamar-se Estudos do Discurso com a seguinte ementa:  Teorias contemporâneas da 

Linguística. Ecolinguística. Análise Crítica do Discurso.  Análise de Discurso Francesa. O 

estudo da Linguística como uma ciência voltada às discussões teórico-práticas de fenômenos 

sociais e do ensino-aprendizagem da língua. Práticas de Análise do texto e do discurso. Foi 

criada a disciplina Estudos da Enunciação e de Gêneros, com a seguinte ementa: Análise da 

Conversação. Pragmática. Teorias dos gêneros. O estudo da Linguística como uma ciência 

voltada às discussões teórico-práticas de fenômenos sociais e do ensino-aprendizagem da 

língua.Práticas de análise dos gêneros e da enunciação. 

A disciplina “Estudos Linguísticos I” será substituída pela disciplina “Introdução aos 

Estudos Linguísticos” permanecendo com seu conteúdo programático voltado para a temática 

dos estudos introdutórios sobre a ciência da linguagem e os modelos formalistas de análise 

linguística. 

 

 

3.1.2 Reformulações nas disciplinas de língua portuguesa 

 

 A proposta de matriz curricular praticada anteriormente no curso organizava as 

disciplinas de Língua Portuguesa da seguinte maneira: (a) Língua Portuguesa I – Fonética e 

Fonologia, ofertada no segundo período do curso; (b) Língua Portuguesa II – Morfologia, 

ofertada no terceiro período do curso; (c) Língua portuguesa III – Sintaxe, ofertada no quarto 

período; (d) Língua Portuguesa IV – Semântica, ofertada no quinto período; (e) Língua 

Portuguesa V L – Português Histórico. Na atual proposta, buscou-se destacar o nível de análise 

da língua portuguesa a ser estudado, alterando-se os nomes dos componentes para: Fonética e 

Fonologia da Língua Portuguesa, Morfologia da Língua Portuguesa, Sintaxe da Língua 

Portuguesa, Semântica da Língua Portuguesa e História da Língua Portuguesa. Essa última 
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passará a ser ofertada no terceiro período do curso, conforme apresentado no item 8.2, mais 

adiante, tendo em vista a necessidade de estar mais próxima à disciplina Língua latina, ofertada 

no primeiro período. A necessidade de aproximar a oferta de História da Língua Portuguesa à 

oferta de Língua latina deve-se à sequência de conteúdos entre esses componentes. 

 É imperativo destacar que as disciplinas de língua portuguesa tiveram seus nomes 

alterados, permanecendo, no entanto, com equivalência de conteúdo, o que não implicará 

prejuízos para a mudança de matriz. 

 

3.1.3 Reformulações nas disciplinas do eixo dos estudos literários 

 

 Com a finalidade de esclarecer as modificações ocorridas na matriz curricular do curso 

de Letras, habilitação em inglês e português e suas respectivas literaturas, relacionadas ao eixo 

Fundamentos e Aprofundamentos em Estudos Literários, para assim ofertar ao egresso da 

UAG/UFRPE uma formação mais condizente com o mercado de trabalho das escolas de 

Garanhuns e região, pontuamos as seguintes alterações referentes às disciplinas de literatura 

brasileira e portuguesa. 

De uma maneira geral, modificamos as ementas das disciplinas para a compreensão de 

fatos literários ocorridos em determinado contexto histórico, privilegiando a literatura brasileira 

contemporânea e a base histórico-literária que ainda compõe o principal conteúdo do ensino 

médio. A disciplina de Literatura Brasileira I se estrutura em torno das manifestações literárias 

da era colonial no Brasil e a problematização da formação do cânone literário. Acrescentamos 

aos conteúdos da disciplina Literatura Brasileira II alguns movimentos literários que não 

foram contemplados na ementa anterior, pela sua perspectiva histórico-cronológica estar 

restrita ao Brasil-Império. Assim, acrescentamos os aspectos contextuais e textuais das obras e 

autores do Realismo, Naturalismo, Simbolismo e Parnasianismo brasileiros, isto é, fatos 

literários que se manifestaram século XIX. 

Aprofundaremos a disciplina de Literatura Brasileira III, por acharmos necessário que 

o aluno do curso de Letras com habilitação em Inglês e Português e suas respectivas Literaturas 

não poderia formar-se nesta instituição sem o conhecimento, mesmo que panorâmico, da 

literatura produzida na primeira metade do século XX. Isso seria uma grande perda de 

conteúdos pedagógicos, pois os graduados do nosso curso não teriam informações básicas de 

obras e escritores fundamentais do Modernismo e da Geração de 1930, por exemplo. 
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Criamos a disciplina de Literatura Brasileira IV, permitindo ao formando um contato 

mais aprofundado com fatos literários ocorridos após a segunda metade do século XX e as 

manifestações literárias que têm surgido após a virada para o século XXI, possibilitando-nos 

reflexões sobre a literatura contemporânea. 

A disciplina Literatura Portuguesa I teve o seu conteúdo redistribuído para que o aluno 

tivesse acesso a todos os movimentos literários ocorridos em Portugal nas duas disciplinas 

destinadas ao programa de Literatura Portuguesa. Assim, acrescentamos os movimentos 

classicismo; barroco e arcadismo ao conteúdo do trovadorismo já contemplado. 

Na disciplina Literatura Portuguesa II, o movimento romântico foi preservado e 

acrescentamos o realismo, simbolismo e modernismo, o que, acreditamos, ofertará uma visão, 

mesmo que panorâmica, das principais obras e autores de Portugal, a exemplo de Eça de 

Queirós, Fernando Pessoa, Antero de Quental, José Saramago, entre outros, e ampliando as 

possibilidades de diálogos entre a literatura brasileira, portuguesa e inglesa. 

Por outro lado, a matriz anterior propunha duas disciplinas para Literatura Inglesa: 

Literatura Inglesa I e Literatura Inglesa II e uma disciplina de Literatura Norte-Americana, 

considerando seus aspectos cronológicos. Porém, o corpo docente se reuniu e decidiu acatar a 

sugestão dos docentes da área em modificar estes componentes curriculares, uma vez que a 

pouca carga horária estava prejudicando o desenvolvimento de conhecimentos básicos das 

disciplinas em questão. Desta forma, decidiu-se modificar a nomenclatura das disciplinas, sua 

carga horária e seu perfil de abordagem. Assim, sugere-se: 1- as disciplinas passam a ser 

nomeadas Literaturas de Expressão Inglesa I, II e III, com 75 h/a, cada. A abordagem passa de 

cronológica e estruturada nos eixos Inglaterra-Estados Unidos para a abordagem de gêneros 

literários (poesia, romance e teatro) e abrange outros países anglófonos, desde os primeiros 

textos até a contemporaneidade. Por se tratar da abordagem em gêneros literários, não há 

necessidade de haver pré-requisitos, o que facilita o discente na escolha das disciplinas a cursar. 

 

3.1.4  Reformulações nas disciplinas de língua inglesa 

 

As reformulações presentes nesse eixo se deram em virtude das necessidades 

observadas em sala de aula ao longo da implementação da matriz aprovada em 2012. Naquele 

momento, realizou-se a atualização das ementas, sobretudo, de modo a contemplar uma maior 

vivência da prática na língua estrangeira. Para tanto, foi preciso distanciar-se de uma 

perspectiva estrutural do estudo dos níveis linguísticos distribuídos em diferentes semestres e 
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incorporá-los junto ao desenvolvimento das quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever) ao 

longo das disciplinas que formam o eixo básico de língua inglesa: língua inglesa I, II e III. O 

enfoque nos aspectos estruturais passou a ser visto, apenas, nas disciplinas Língua Inglesa IV e 

Língua inglesa V, as quais enfatizavam o estudo da fonética e fonologia da língua inglesa e 

sintaxe da língua inglesa, respectivamente.   

Neste Projeto Pedagógico, a perspectiva direcionada ao desenvolvimento das quatro 

habilidades permanece. No entanto, percebeu-se que apenas os três primeiros semestres não 

eram suficientes para atingir o desenvolvimento da proficiência linguística exigida nos 

semestres subsequentes e, desse modo, decidiu-se pela continuidade da proposta de trabalho 

das quatro habilidades também em língua inglesa IV, deixando, apenas, a disciplina Língua 

Inglesa V para o estudo de aspectos estruturais da língua estrangeira. O enfoque em fonética e 

fonologia da língua inglesa que constituía a língua inglesa IV, por sua vez, transformou-se em 

uma das disciplinas que perfazem o quadro de optativas do curso.  

As modificações aí realizadas contemplam uma maior preparação no que diz respeito ao 

desenvolvimento da proficiência linguística dos alunos. Porém, também foi observado uma 

lacuna na preparação didática, uma vez que embora os alunos tivessem acesso a uma 

perspectiva didática durante sua formação, ela estava focada no ensino de língua portuguesa. 

Desse modo, com vistas a alicerçar os fundamentos do ensino de língua estrangeira, 

acrescentou-se, também, a disciplina Metodologia de Ensino da Língua inglesa a ser vista no 

sétimo período do curso, com carga horária de 60 horas, sendo 45h voltadas para a parte teórica 

e as 15h restantes para a prática. Sendo a última disciplina de língua inglesa desse eixo, ela se 

constitui com um importante papel na/para a formação docente, uma vez que está relacionada 

com os aprofundamentos nos estudos sobre os Métodos e abordagens do ensino de língua 

estrangeira, assuntos que eram vistos, apenas, parcialmente nas disciplinas de Estágio 

Supervisionado em Língua Inglesa. Com uma visão macro de tais métodos e abordagens, a 

disciplina também se torna preparatória para a realização dos ESO em língua inglesa.  

Acredita-se, desse modo, que os alunos não somente estarão preparados 

linguisticamente, mas também melhor fundamentados para a realização dos Estágios em 

Língua Inglesa, que correspondem aos componentes Estágio Supervisionado Obrigatório IV e 

V (língua inglesa). 
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3.1.5 Reformulações na disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 

 

A carga horária da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem foi 

ampliada de 60 para 90 horas, das quais 15 horas destinadas às atividades práticas, tais como: 

micro aulas, seminários práticos e temáticos, análise de materiais didático-pedagógicos, estudos 

de caso e situações do campo educacional, dentre outras. Do total de horas, 30% (trinta por 

cento) será de atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA. 

O aumento da carga horária atende à necessidade de ampliação dos conteúdos da 

formação do eixo ‘Educação, relacionados à compreensão dos processos integrais do 

desenvolvimento e da aprendizagem e suas vicissitudes, na formação do profissional de letras, 

diante dos novos desafios postos no campo educacional contemporâneo, em espaços 

educacionais escolares e não escolares.  

Neste sentido, para articulação e ampliação da discussão do eixo ‘Educação’, a 

disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem articula-se com a disciplina 

optativa posterior de ‘Educação e Processos Formativos’, com essa mesma característica 

teórico-prática. Esta disciplina optativa visa familiarizar o profissional de letras com recursos 

técnicos e pedagógicos para dar suporte aos processos de aprendizagem e minimizar suas 

dificuldades, dentro, logicamente, do espectro legal e ético de atuação pedagógica do 

profissional de Letras, quando de sua inserção em ambientes educacionais. 

 

3.1.6 Reformulação do Seminário de monografia e Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 As disciplinas Seminário de monografia e Trabalho de Conclusão de Curso foram 

reformuladas a fim de garantir ao aluno todo instrumental necessário para que possa 

desenvolver sua monografia dentro de um prazo mais adequado e com maiores orientações e 

acompanhamento no processo de desenvolvimento da sua pesquisa. A disciplina Seminário de 

monografia passará a ter o título de Práticas de Pesquisas em Linguagens e será ofertada no 

sétimo período, antecedendo as disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso. A mudança no 

título da disciplina prevê a ênfase desse componente curricular, que é a apresentação das 

principais práticas teórico-metodológicas do fazer científico na área dos estudos linguísticos e 

literários, a fim de conduzir o aluno para a sistematização do projeto que culminará na sua 

monografia.  
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 A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso passará a ser ofertada como dois 

componentes curriculares, cada um com carga horária de 120 horas, dedicadas ao 

desenvolvimento de uma pesquisa que terá como produto uma monografia. O primeiro 

componente será denominado Trabalho de Conclusão de Curso 1 – Letras (TCC1), em que o 

aluno, no oitavo período do curso, estará sob a orientação formal de um docente do curso, 

desenvolvendo a fundamentação teórica da sua monografia e delineando a análise a ser 

apresentada no texto final. O segundo componente é denominado Trabalho de Conclusão de 

Curso II – Letras (TCCII), em que o aluno, ainda sob orientação do seu orientador, irá concluir 

e apresentar sua monografia. 

 

3.1.7 Reformulação na disciplina Informática e Linguagem 

 

A disciplina Linguagens e Tecnologias substituirá Informática e Linguagem na nova 

matriz curricular do curso, a fim de dar conta do foco central das discussões – as diversas 

linguagens em diálogo com as tecnologias da informação e da comunicação (TIC). O título 

anterior invertia a lógica das reflexões e dos objetivos da disciplina e reduzia demais seu 

escopo, assim como enfatizava equivocadamente aparatos puramente instrumentais e técnicos 

da Informática. Ademais, em consonância com a natureza do próprio componente curricular, 

toda a disciplina será realizada na modalidade EAD, com vistas a promover a integração entre 

teoria e prática, envolvendo os recursos tecnológicos. 

 

3.1.8 Inclusão e reformulação de disciplinas de cunho pedagógico 

 

As disciplinas de Didática e Educação Brasileira: legislação e organização política 

entrarão no currículo do curso de Letras da UAG para suprir uma necessidade apontada logo 

após a última reestruturação do PPC do Curso, pois não tínhamos disciplinas para tratar de 

questões específicas contempladas no conteúdo desses componentes curriculares. O que havia 

antes era uma disciplina que condensava várias discussões e não dava um tratamento específico 

às questões de didática em seu aspecto macro. Nesses componentes obrigatórios serão 

contemplados os temas transversais referentes à educação ambiental e aos direitos humanos, 

por exemplo. 
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A disciplina de Didática e Avaliação da Aprendizagem, que antes fazia apontamentos 

sobre questões de didática geral, entre outros assuntos, passará a se chamar Metodologia do 

Ensino da Língua Portuguesa, cujo propósito será tratar de questões de ensino e aprendizagem 

da língua portuguesa enquanto língua materna. Nesse mesmo sentido, incluiremos em nossa 

matriz a disciplina de Metodologia do Ensino de Língua Inglesa. 

A disciplina Fundamentos Filosóficos, Históricos e Sociológicos da Educação, 

atendendo às demandas da resolução nº235/2017, que aprova a base curricular comum para os 

Cursos de Licenciatura ofertados pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, será 

nomeada de Fundamentos da Educação, permanecendo com seu conteúdo programático 

inalterado. 

 É válido pontuar, ainda, que as disciplinas voltadas para o Estágio Supervisionado 

Obrigatório também foram reformuladas, conforme será abordado em tópico específico 

destinado à discussão sobre esse componente curricular. 

 

4. OBJETIVOS DO CURSO 

 

 Situadas as reformulações deste Projeto, apresentamos os objetivos do Curso, para os 

quais as reformulações foram realizadas. 

 

4.1 Objetivo geral: 

 

Graduar professores aptos ao ensino de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa e 

suas respectivas Literaturas, na educação básica, especificamente, nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio, de acordo com os princípios de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

de sorte que UFRPE/UAG possa proporcionar à comunidade geral do Agreste Meridional 

pernambucano uma participação ativa em um dos âmbitos mais tradicionais da formação 

escolar de base dos cidadãos, que é o letramento. 

4.2 Objetivos específicos: 

 

a) Formar professores de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa para o Ensino 

Fundamental e Médio; 
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b) Formar professores de Literatura com desempenho em Literatura Brasileira, Literatura 

Portuguesa, Literatura Inglesa, Literatura Americana e Letramento Literário; 

 

c) Formar professores capacitados para as exigências das áreas de Leitura e de Redação do 

contexto educacional, comunicacional e mercadológico contemporâneo; 

 

d)  Colaborar com o estudo e o reconhecimento das variações linguísticas, artísticas e 

culturais do Agreste Meridional pernambucano; 

 

e) Promover a extensão aberta à participação da população do Agreste Meridional 

pernambucano, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da pesquisa 

cultural, científica e tecnológica desenvolvidas no âmbito da Universidade; 

 
f) Problematizar questões teóricas e práticas no âmbito da Língua Portuguesa e da Língua 

Inglesa e suas respectivas Literaturas, levando em conta os desenvolvimentos recentes 

nessas áreas, que possam contribuir para o processo ensino-aprendizagem dos futuros 

professores; 

 

g) Contribuir para o desenvolvimento da competência comunicativa e textual-discursiva 

dos futuros profissionais em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e suas respectivas 

Literaturas, o que contribuirá para a sua prática docente enquanto responsáveis pela 

formação de cidadãos críticos e agentes no contexto histórico-social; 

 

h) Refletir sobre as várias práticas metodológicas utilizadas no processo ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa e da Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas, 

a fim de proporcionar a geração de novas ações metodológicas para a realização de um 

ensino consciente, inovador, cooperativo e dialógico nessa área, levando em conta, 

sobretudo, o papel político-social do profissional dessas áreas. 
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i) Formar profissionais capazes e competentes para desenvolver estratégias de resolução 

de problemas, tomadas de decisões e comunicação, dentro da multidisciplinaridade dos 

diversos saberes inerentes à formação em Letras; 

 

j) Contribuir para o desenvolvimento da ética do educando, entendida como 

responsabilidade social e educacional, inserida em diferentes áreas do mercado de 

trabalho que demandam de um profissional formado em Letras. 

 

5. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

Espera-se que o profissional egresso do Curso de Licenciatura em Letras com 

habilitação em Português/Inglês e suas Respectivas Literaturas apresente domínio teórico, 

descritivo e pragmático dos componentes fonéticos, fonológicos, morfossintáticos, lexicais, 

semânticos e estilísticos da língua portuguesa e da língua inglesa contemporâneas, a partir do 

estudo descritivo de diferentes noções de gramática e do (re)conhecimento das variedades 

linguísticas existentes, bem como dos vários níveis e registros da linguagem. Além disso, o 

conhecimento de aspectos relacionados à área de formação docente, bem como a 

instrumentalização para a leitura e interpretação de textos e de discursos veiculados por mídias 

diversas contribuirão para que tal desenvolva a competências e habilidades de i) analisar, 

descrever e explicar, diacrônica e sincronicamente, a estrutura e funcionamento de uma língua, 

em particular da língua portuguesa e da língua inglesa e, ii) entender o funcionamento da 

produção textual e discursiva voltada para a massa, inserida em determinado momento e espaço 

históricos, em diferentes manifestações de linguagem. O perfil do profissional delineado neste 

Projeto Pedagógico de Curso deve conduzir o formando em Letras a compreender os fatos da 

língua (e das linguagens), investigando-a por meio da análise de diferentes teorias, bem como 

de sua aplicação a problemas de ensino e aprendizagem. Ademais, espera-se desse profissional 

um domínio ativo e crítico de um repertório representativo de literatura em língua portuguesa e 

inglesa, a partir de conhecimentos histórico e teórico necessários para refletir sobre as 

condições culturais e linguísticas implicadas nesse conhecimento. 

Considerando a formação específica para o Ensino, mas também a multiplicidade de 

papéis que o licenciado em Letras exerce ou pode vir a exercer no âmbito da sociedade e nas 

diversas aplicações profissionais de seus conhecimentos, o egresso do Curso deve apresentar 

condições de trabalho, tendo, em linhas gerais, habilidades e competências para:  
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a) organizar trabalhos pedagógicos nas áreas de língua(s) e literatura(s), tendo em vista 

a realidade dos alunos, da escola e da comunidade;  

b) promover situações educativas, tendo por base a relação ação-reflexão-ação e 

articulada à teoria e à prática;  

c) planejar, acompanhar e avaliar sistemas e projetos educacionais;  

d) produzir saber científico e tecnológico no campo educacional;  

e) estimular aprendizagem intelectual, social e humana, contribuindo na formação de 

cidadãos críticos e solidários.  

f) analisar autoralmente aspectos de linguagens e, em particular, linguísticos, 

necessários ao desempenho profissional, com domínio teórico e descritivo dos 

componentes fonéticos/fonológicos, morfossintático, lexicais, semântico e textuais-

discursivos da língua portuguesa e da língua inglesa;  

g) compreender os fatos da língua e conduzir investigações de língua e linguagem, por 

meio de análise de diferentes teorias, bem como da aplicação das mesmas a problemas 

de ensino e aprendizagem da língua materna e/ou estrangeira;  

h) dominar as diferentes noções de gramática e o (re)conhecimento das variedades 

linguísticas existentes, bem como dos vários níveis de registros da linguagem;  

i) analisar, descrever e explicar, diacrônica e sincronicamente, a estrutura e o 

funcionamento de uma língua, em particular da língua portuguesa e inglesa;  

j) dominar ativa e criticamente um repertório representativo de literatura brasileira, 

literatura portuguesa, literatura americana e literatura inglesa; 

k) compreender histórica e teoricamente as condições sob as quais a escrita se torna 

literatura;  

l) entender e explicitar em seu campo de atuação a necessidade de haver coerência entre 

o discurso e a prática no processo de trabalho;  

m) ter autonomia para formulação, gestão e administração de projetos;  

n) compreender que a ação solidária/conjunta é determinante para o sucesso 

profissional;  
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o) aderir a uma prática da avaliação condizente com a proposta do projeto de ensino, 

entendendo que os resultados dela devem ser usados, sistematicamente, para a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem;  

p) entender, aceitar e praticar o fato de que sua formação e atuação profissionais 

implicam na assunção de um compromisso e sociocultural.  

 

 

6. CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

  

 

O graduado em Letras (Português-Inglês) poderá atuar como professor do Ensino 

Fundamental ( anos finais) e do Ensino Médio em escolas públicas e privadas, lecionando 

disciplinas voltadas para o estudo da língua portuguesa, da língua inglesa e da literatura. Poderá 

atuar em escolas técnicas e profissionalizantes, faculdades, centros de pesquisa, lecionando 

disciplinas voltadas para a prática da leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos. 

Poderá ainda atuar com serviços de consultoria voltados para as práticas da linguagem (revisão 

e produção de textos, tradução de textos do português para o inglês e do inglês para o 

português). Também poderá atuar em escolas de idiomas, lecionando a língua inglesa e sua 

literatura.  

 Ainda, o graduado em Letras poderá ingressar em cursos de pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado) no âmbito dos estudos das linguagens e das literaturas, 

para o desenvolvimento de pesquisas. 

 

 

7. REQUISITOS DE INGRESSO 

  

 

 O curso de Licenciatura em Letras da UAG tem entrada semestral com 40 vagas por 

semestre letivo, resultando em 80 vagas por ano. O ingresso dos alunos ocorre através do 

Sistema de Seleção Unificado – SISU, com base nos resultados obtidos no Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM,e do Ingresso Extra.   
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1. Ingresso através do ENEM: a UFRPE adota o SISU como principal meio de acesso 

aos cursos de graduação, através da nota do ENEM, considerando as duas entradas 

semestrais. 

 

2. Ingresso Extra: além do ingresso semestral, a partir da seleção do SISU, a UFRPE 

possui outras modalidades de acesso. Estas ocorrem duas vezes por ano, em datas 

previstas e com editais publicados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – 

PREG. Nessa direção, são modalidades de ingresso extra:  

 

Reintegração – Após ter perdido o vínculo com a Universidade, o aluno que tenha se evadido 

pelo período máximo de integralização de seu curso poderá requerer a reintegração, uma única 

vez, no mesmo curso (inclusive para colação de grau), desde que tenha condições de concluí-lo 

no prazo máximo permitido (considerando o prazo do vínculo anterior e o que necessitará para 

a integralização do currículo) e que não possua 4 (quatro) ou mais reprovações em uma mesma 

disciplina (Fundamentação: Res. CEPE/UFRPE nº 100/83 (de 16 de setembro de 1983) e Res. 

CEPE/UFRPE nº 54/2008 (de 13 de junho de 2008). 

 

Reopção ou Transferência Interna – O aluno regularmente matriculado que esteja insatisfeito 

com o seu curso poderá requerer a transferência interna para outro curso de graduação desta 

Universidade. Para tanto, ele deverá considerar: a área de conhecimento afim ao seu curso de 

origem; a existência de vagas no curso pretendido; o cumprimento de, no mínimo, 40% 

(quarenta por cento) do currículo original do seu curso, dispondo, portanto, de tempo para 

integralização curricular, considerando os vínculos com o curso anterior e o pretendido 

(Fundamentação: Res. CEPE/UFRPE nº 34/97, de 16/01/1997). 

 

Transferência Externa –A Universidade recebe alunos de outras IES, vinculados a cursos 

reconhecidos pelo CNE, desde que eles: desejem continuar o curso iniciado ou ingressar em 

curso de área afim; estejam com vínculo ativo ou trancado com a Instituição de origem; tenham 

condições de integralizar o currículo no seu prazo máximo, considerando, também, o prazo 

definido pela outra IES e o que necessitaria cursar na UFRPE; e, por fim, que tenham cursado 

todas as disciplinas constantes do primeiro período da matriz curricular do curso pretendido na 

UFRPE. Salvo os casos de transferência ex-officio (que independem de vagas), é necessário, 

para ingresso, que o curso tenha vagas ociosas (Fundamentação: Res. CEPE/ UFRPE nºs 

124/83 e 180/91). 
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Portadores de Diploma de Curso Superior – Os portadores de diploma de curso superior, 

reconhecido pelo CNE, que desejem realizar matrícula em outro curso superior na UFRPE, em 

área afim, podem requerê-la, desde que haja disponibilidade após o preenchimento de vagas 

pelas demais modalidades de ingresso. (Fundamentação: Res. CEPE/UFRPE nº 181/91, de 

01/10/1991). 

As formas de ingresso definidas a seguir independem de vagas e não há necessidade de 

publicação de edital da PREG: 

 

Cortesia Diplomática –Em atendimento ao que preconiza o Decreto nº 89.758/84, de 06/06/84, 

a UFRPE aceita alunos incluídos nas seguintes situações: funcionário estrangeiro, de missão 

diplomática ou repartição consular de carreira no Brasil, e seus dependentes legais; funcionário 

estrangeiro de Organismo Internacional que goze de privilégios e imunidades em virtude de 

acordo entre o Brasil e a organização, e seus dependentes legais; técnico estrangeiro, e seus 

dependentes legais, que preste serviço em território nacional, no âmbito de acordo de 

cooperação cultural, técnica, científica ou tecnológica, firmado entre o Brasil e seu país de 

origem, desde que em seu contrato esteja prevista a permanência mínima de 1 (um) ano no 

Brasil; e, finalmente, técnico estrangeiro, e seus dependentes legais, de organismo 

internacional, que goze de privilégios e imunidades em virtude de acordo entre o Brasil e a 

organização, desde que em seu contrato esteja prevista a permanência mínima de 1 (um) ano 

em território nacional.  

Este tipo de ingresso nos cursos de graduação se dá mediante solicitação do Ministério 

das Relações Exteriores, encaminhada pelo MEC, com a isenção de processo seletivo e 

independentemente da existência de vagas, sendo, todavia, somente concedido a estudantes de 

países que assegurem o regime de reciprocidade e que sejam portadores de visto diplomático ou 

oficial. 

 

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) – Alunos provenientes de países 

em desenvolvimento, especialmente da África e da América Latina, são aceitos como 

estudantes dos cursos de graduação da UFRPE. Estes estudantes são selecionados, por via 

diplomática em seus países, considerando os mecanismos previstos no protocolo do PEC-G e 

obedecendo aos princípios norteadores da filosofia desse Programa. Não pode ser admitido, 

através desta modalidade, o estrangeiro portador de visto de turista, diplomático ou 

permanente, bem como o brasileiro dependente dos pais que, por qualquer motivo, estejam 
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prestando serviços no exterior, e o indivíduo com dupla nacionalidade, sendo uma delas 

brasileira. 

 

Transferência Obrigatória ou Ex-officio – É a Transferência definida na Lei n.º 9.536, de 

11/12/97 que regulamenta o Art. 49 da Lei n.º 9.394, de 20/12/96,Portaria Ministerial nº 

975/92, de 25/06/92 e Resolução nº 12, de 02/07/94 do Conselho Federal de Educação - CFE. 

Esta transferência independe da existência de vaga e época, abrangendo o servidor público 

federal da administração direita ou indireta, autarquia, fundacional ou membro das Forças 

Armadas, regidos pela Lei n.º 8.112/90, inclusive seus dependentes, quando requerido em razão 

de comprovada remoção ou transferência Ex-Offício. A transferência deverá implicar em 

mudança de residência para o município onde se situar a instituição recebedora ou para 

localidade próxima a esta, observadas as normas estabelecidas pelo CNE. 

 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular do curso de licenciatura em Letras da UAG considera a 

flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica,promovendo a articulação 

da teoria entre ensino, pesquisa e extensão. 

Além dos componentes curriculares obrigatórios, há a oferta de componentes optativos 

que poderão ser cursados pelo graduando a partir do oitavo período, momento em que haverá 

espaço na grade de oferta para de tais disciplinas. Será ainda possível cursar os componentes 

optativos em contraturno, desde que seja observada a viabilidade, não sendo, contudo, 

obrigatório para o aluno cursar componentes optativos fora do turno noturno. Será garantida a 

oferta de componentes optativos no período de funcionamento do curso (noturno). 

O Curso de Licenciatura em Letras da UAG tem por base o sistema de carga horária 

flexível, correspondendo cada 15 horas cursadas de componentes curriculares a um crédito. Os 

componentes curriculares apresentam carga horária que varia entre 60 a 120 horas. 

Os temas voltados para a Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental e 

Educação inclusiva estão contemplados na estrutura curricular do Curso, sendo parte do 

conteúdo programático e da ementa da disciplina Didática e Educação Brasileira: legislação e 
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organização política. Dessa forma, a abordagem desses temas na formação do licenciando em 

Letras está sendo observada de acordo com a Resolução CNE/MEC nº 1/2012, a Lei nº 

9.795/1999, a Resolução CNE/MEC nº 2/2012 e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

deficiência Nº 13.146/2015. 

Ao longo da graduação, o discente irá participar de atividades voltadas para a Prática 

como Componente Curricular (PCC), as quais correspondem a atividades de produção de 

material ou atividades voltadas para o ensino, relacionando o conteúdo teórico das disciplinas 

cursadas à sua transposição para o âmbito do ensino-aprendizagem. A carga horária reservada à 

dimensão da Prática como Componente Curricular prevista na proposta de matriz curricular é 

de 405 horas, atendendo a Resolução do MEC/CNE de número 2/2015, cuja carga horária 

mínima destinada seria de 400 horas. Além disso, atividades relacionadas à PCC serão 

vivenciadas ao longo do processo formativo do aluno, desde o primeiro período do Curso, 

inseridas em componentes curriculares obrigatórios. Na matriz curricular e nas ementas dos 

componentes curriculares obrigatórios está discriminada a dimensão de carga horária reservada, 

por componente curricular, para a PCC. 

 Os alunos deverão participar, também, do Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante (ENADE), o qual se configura como componente curricular obrigatório, constando 

no histórico escolar. 

Entre os componentes curriculares obrigatórios do curso, há aqueles que envolvem 

atividades na modalidade à distância, as quais não ultrapassam 20% da carga horária total do 

curso e seguem as diretrizes estabelecidas pela Portaria do MEC de número 1.428/2018. Os 

componentes curriculares com atividades nessa modalidade terão a informação sobre a 

quantidade de carga horária destinada à EAD registrada nos planos de ensino. Também as 

informações sobre a integralização da carga horária da modalidade EAD será registrada no 

plano de ensino, a ser homologado pelo Colegiado de Coordenação Didática do Curso. As 

disciplinas com carga horárias de EAD são:  

 

Quadro 3 – Componentes obrigatórios com carga horária de atividades na modalidade 

EAD 

Disciplina Carga horária voltadas a atividades EAD 

Didática 30 horas 
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Educação Brasileira: legislação e 

organização política 

30 horas 

Linguagens e Tecnologias 60 horas 

Psicologia do Desenvolvimento e 

Aprendizagem 

30 horas 

Trabalho de Conclusão de Curso I – Letras 120 horas 

Trabalho de Conclusão de Curso II – Letras  120 horas 

Total de CH de atividades EAD no curso 390 horas 

 

Cada aula do turno noturno da UFRPE tem duração 50 minutos, acarretando um 

prejuízo de 10 minutos em relação à unidade hora-aula. Para suprir a demanda da carga horária 

necessária, a Instituição prevê no seu calendário acadêmico que os cursos noturnos tenham 

maior duração de dias letivos, o que permite o cumprimento da carga horária adequada.  

No quadro 4, a seguir, estão enumerados os componentes curriculares obrigatórios do 

curso de licenciatura em Letras da UFRPE/UAG, de acordo com os núcleos de conhecimento. 

Quadro 4–Organização curricular do curso 

COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
LETRAS (PORTUGUÊS/INGLÊS) DA UFRPE/UAG 

Núcleo de Conhecimento Componentes Curriculares 

 
 
 
 

Núcleo de Conteúdos Básicos:  
compreende as disciplinas básicas, 

estruturantes para o curso.  

      1.   Língua latina 
2. Fundamentos da Educação 
3. Introdução aos Estudos Literários 
4. Leitura e Produção de Textos 
5. Teoria Literária 
6. Gêneros Acadêmicos 
7. Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem 
8. Educação Brasileira: legislação e organização 

política 
9. Introdução aos Estudos Linguísticos 
10. Libras – Linguagem e Surdez 
11. Educação das Relações Étnico-raciais 
12. Didática Geral 
13. Linguagens e Tecnologias 
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Núcleo de Conteúdos 

Específicos:  
é composto por disciplinas 

voltadasao aprofundamento das 
disciplinas consideradas  básicas.   

1. História da Língua Portuguesa 
2. Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa 
3. Morfologia da Língua Portuguesa 
4. Sintaxe da Língua Portuguesa 
5. Semântica da Língua Portuguesa 
6. Estudos Funcionalistas e Textuais 
7. Estudos do Discurso 
8. Estudos da Enunciação e de Gêneros 
9. Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 
10. Literatura Portuguesa I 
11. Literatura Portuguesa II 
12. Literatura Brasileira I 
13. Literatura Brasileira II 
14. Literatura Brasileira III 
15. Literatura Brasileira IV 
16. Língua Inglesa I 
17. Língua Inglesa II 
18. Língua Inglesa III 
19. Língua Inglesa IV 
20. Língua Inglesa V 
21. Literaturas de Expressão Inglesa I 
22. Literaturas de Expressão Inglesa II 
23. Literaturas de Expressão Inglesa III 
24. Metodologias para o ensino de língua inglesa 

 
Núcleo de Conteúdos 
Profissionalizantes:  

concerne as disciplinas que 
permeiam a atuação profissional 

do estudante, em estreita 
articulação com a prática 

profissional. 

1. Práticas de Pesquisa em Linguagens 
2. Estágio Supervisionado Obrigatório I 
3. Estágio Supervisionado Obrigatório II 
4. Estágio Supervisionado Obrigatório III 
5. Estágio Supervisionado Obrigatório IV 
6. Estágio Supervisionado Obrigatório V 
7. Trabalho de Conclusão de Curso I 
8. Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

A carga horária total do curso será 3600 horas, distribuídas em 4 anos e seis meses, isto 

é, nove períodos. 

 

8.1. Regime de Matrícula: 

 

A matrícula nos componentes curriculares observará as exigências de pré e co-requisitos 

entre as disciplinas. A organização da matriz curricular busca a maior flexibilização possível 

em relação à necessidade de pré-requisitos e co-requisitos entre as disciplinas, minimizando as 

exigências. No quadro 5, apresentado na seção seguinte, estão enumerados os componentes 

obrigatórios, com a sinalização dos pré e dos co-requisitos para cursá-los. 
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Os componentes curriculares obrigatórios apresentam carga horária que variam entre 

60, 90 e 120 horas e cada 15 horas cursadas correspondem a 1 crédito obtido pelo graduando. 

Os componentes Trabalho de Conclusão de Curso I – Letras e Trabalho de Conclusão de Curso 

II – Letras apresentam, cada um, uma carga horária de 120 horas. Esses componentes são 

reservados ao desenvolvimento, pelo graduando, de uma monografia, fruto de pesquisa no 

âmbito dos estudos linguísticos, literários ou do ensino, sob a supervisão de um docente 

vinculado ao curso. A apresentação e defesa da monografia, como Trabalho de Conclusão de 

Curso, é pré-requisito para a integralização dos créditos. 

Os componentes curriculares optativos, todos com carga horária de 60 horas, poderão 

ser cursados pelos discentes a partir do 8º período do curso, momento em que haverá espaço na 

matriz curricular no turno noturno. Não há pré-requisitos para que o graduando possa cursar a 

maioria desses componentes, o que favorece cursá-los antes do 8º período, de acordo com a 

viabilidade (em contraturno, por exemplo). É necessário para o graduando, a fim de 

integralização, cursar pelo menos três componentes optativos, a fim de obter um total de 180 

horas de formação nesse item. Essa carga horária mínima de componentes optativos a serem 

cursados está de acordo com o estabelecido na Resolução CEPE-UFRPE 220/2016, segundo a 

qual deve corresponder ao mínimo de 5% e, no máximo, a 30% da carga horária total do curso. 

Por fim, reforça-se a obrigatoriedade de participação do aluno no ENADE, o qual se 

configura como Componente Curricular obrigatório, a constar no histórico do discente. 

 

8.2.  Matriz Curricular 

 

Os componentes curriculares estão distribuídos considerando a seguinte tipologia: 

obrigatórios e optativos (atendendo a carga horária estipulada e dentre o rol de disciplinas 

ofertadas, o aluno escolhe cursar aquelas de seu interesse). No Quadro 5, são apresentados os 

períodos nos quais estes componentes são ofertados no curso. 
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Quadro 5 – Matriz Curricular 

 
Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 

 
Código 

 
Nome 

 Carga Horária  
Pré-

requisitos 

 
Co-

Requisit
o 

Teóric
a 

Prática PCC 

Semip
resenc
ial ou 
EAD 

 

Total 

  

 Fundamentos 
da Educação 

45 15 0 0 60 Não há Não há 

LETR30
21 

Introdução 
aos Estudos 
Literários 

45 15 0 0 60 Não há Não há 

 Introdução 
aos Estudos 
Linguísticos 

45 15 0 0 60 Não há Não há 

 LING30
20 

Língua latina 45 15 0 0 60 Não há Não há 

 LETR30
23 

Leitura e 
Produção de 

Textos 

30 15 15 0 60 Não há Não há 

 Total de carga horária do período 300 horas 

          

 
 
 
 
 
 

2º 

 Estudos 
Funcionalista
s e Textuais 

45 15 0 0 60 Introdução 
aos 

Estudos 
Linguístico

s 

Não há 

 Fonética e 
Fonologia da 

Língua 
Portuguesa 

30 15 15 0 60 Não há Não há 
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 Gêneros 
Acadêmicos 

30 15 15 0 60 Não há Não há 

LING 
3008 

Língua 
Inglesa I 

30 15 15 0 60 Não há Não há 

LETR30
24 

Teoria 
Literária 

45 15 0 0 60 Introdução 
aos 

Estudos 
Literários 

Não há 

 Total de carga horária do período 300 horas 

          

 
 
 

3º 

 Educação 
Brasileira: 

legislação e 
organização 

política 

45 15 0 30 90 Não há Não há 

 História da 
Língua 

Portuguesa 

30 15 15 0 60 Língua 
latina  

Não há 

LING30
09 

Língua 
Inglesa II 

30 15 15 0 60 Língua 
Inglesa I 

Não há 

 Morfologia da 
Língua 

Portuguesa  

30 15 15 0 60 Não há Não há 

PSIC30
04 

Psicologia do 
Desenvolvim

ento e da 
Aprendizage

m 

45 15 0 30 90 Não há Não há 

 Total de carga horária do período 360 horas 
 (60 das quais na modalidade 

EAD) 
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4º 

 Didática 30 0 30 30 90 Educação 
brasileira: 
legislação 

e 
organizaçã
o política 

Não há 

 Estudos do 
Discurso 

45 15 0 0 60 Estudos 
funcionalis

tas e 
textuais 

Não há 

LING30
10 

Língua 
Inglesa III 

30 15 15 0 60 Língua 
Inglesa II 

Não há 

LING30
18 

Linguagens e 
Tecnologias 

0 0 0 60 60 Não há Não há 

LETR30
10 

Literatura 
Portuguesa I 

30 15 15 0 60 Teoria 
Literária 

Não há 

 Sintaxe da 
Língua 

Portuguesa 

30 15 15 0 60 Não há Não há 

 Total de carga horária do período 390 horas 
 (90 das quais são na modalidade 

EAD) 

          

 
 
 

5º 

 Estágio 
Supervisionad
o Obrigatório 

I 

60 60 0 0 120 Didática Não há 

LING30
11 

Língua 
Inglesa IV 

30 15 15 0 60 Língua 
Inglesa III 

Não há 

LETR30
11 

Literatura 
Portuguesa II 

30 15 15 0 60 Literatura 
Portuguesa 

I 

Não há 
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LING30
29 

Metodologia 
do Ensino de 

Língua 
Portuguesa 

30 0 30 0 60 Didática Não há 

  Semântica da 
Língua 

Portuguesa 

30 15 15 0 60 Não há Não há 

 Total de carga horária do período 360 horas 
 (sendo 120 de ESO) 

          

 
 
 

6º 

 Estágio 
Supervisionad
o Obrigatório 

II 

60 60 0 0 120 Estágio 
Supervisio

nado 
Obrigatório 

I 

Não há 

 Estudos da 
Enunciação e 
de Gêneros  

45 15 0 0 60 Não há Não há 

LING30
14 

Libras – 
Linguagem e 

Surdez 

45 15 0 0 60 Não há Não há 

LING30
12 

Língua 
Inglesa V 

30 15 15 0 60 Língua 
Inglesa IV 

Não há 

LETR30
06 

Literatura 
Brasileira I 

30 15 15 0 60 Teoria 
Literária 

Não há 

 Total de carga horária do período 360 horas  
(das quais 120 são de ESO) 

          

 
 
 
 
 

7º 

EDUC3
092 

Educação das 
Relações 

étnico-raciais 

45 15 0 0 60 Não há Não há 

 Estágio 
Supervisionad
o Obrigatório 

III 

60 60 0 0 120 Estágio 
Supervisio

nado 
Obrigatório 

II 

Não há 
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LETR30
07 

Literatura 
Brasileira II 

30 15 15 0 60 Literatura 
Brasileira I 

Não há 

  Metodologia 
do Ensino de 

Língua 
Inglesa 

30 0 30 0 60   Língua 
Inglesa V 

Não há 

  Práticas de 
Pesquisa em 
Linguagens 

45 15 0 0 60 Não há Não há 

 Carga horária total do período 360 horas 
(das quais 120 são de ESO) 

          

 
 
 
 

8º 

 Estágio 
Supervisionad
o Obrigatório 

IV 

60 60 0 0 120 Metodologi
a do 

Ensino de 
Língua 
Inglesa 

Não há 

LETR30
26 

Literatura 
Brasileira III 

30 15 15 0 60  Literatura 
Brasileira 

II 

Não há 

  Literaturas de 
Expressão em 

Língua 
Inglesa I 

30 15 15 0 60 Não há Não há 

  Literaturas de 
Expressão em 

Língua 
Inglesa II 

30 15 15 0 60 Não há Não há 

  Trabalho de 
Conclusão de 

Curso I – 
Letras 

0 0 0 120 120 Práticas de 
Pesquisa 

em 
Linguagens 

Não há 

  Optativa  45 15 0 0 60 Não há Não há 

 Carga horária total do período 480 horas 
(das quais 120 são de ESO e 120 

de TCC) 
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Além dos componentes listados no quadro 5, integra também o rol de componentes 

curriculares obrigatórios o ENADE, cuja situação de regularidade deverá constar no histórico do 

aluno. 

 

 
 
 
 
 

9º 

 Estágio 
Supervisionad
o Obrigatório 

V 

60 60 0 0 120 Estágio 
Supervisio

nado 
Obrigatório 

IV 

Não há 

 Literatura 
Brasileira IV 

30 15 15 0 60 Literatura 
Brasileira 

III 

Não há 

  Literaturas de 
Expressão em 

Língua 
Inglesa III 

30 15 15 0 60 Não há Não há 

  Trabalho de 
Conclusão de 

Curso II – 
Letras 

0 0 0 120 120 Trabalho 
de 

Conclusão 
de Curso I 
– Letras 

Não há 

  Optativa  45 15 0 0 60 Não há Não há 

  Optativa  45 15 0 0 60 Não há Não há 

  Carga horária total do período 480 horas 
(das quais 120 são de ESO e 120 

de TCC) 

   
Atividades Complementares: 210 horas 

 

  
Carga horária total: 3600 horas 
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8.2.1 Síntese da carga horária total do curso 

 

Quadro 6 - Síntese da carga horária total do curso 
 

Detalhamento das cargas horárias Carga 
horária 

Percentual em 
relação à carga 

horária total do curso 

Componente Curricular Obrigatório (Disciplinas 
Obrigatórias (c.h) + ESO (c.h) + 

TCC/Monografia (c.h) + PCC (c.h) + Optativas 
(c.h) 

3390 

horas 

 

94%  

*Prática como Componente Curricular 
 

405 
horas 

 

11% 

Atividades Curriculares Complementares 210 horas 5%  

**Carga Horária Total 3.600 
horas   

 

* A carga horária de 405 horas referente à Prática como Componente Curricular (PCC) encontra-se distribuída 
entre disciplinas, conforme especificado no quadro 5, sendo contabilizada na carga horária dos componentes 
obrigatórios. 

 

8.2.2 Sobre a dimensão prática nos componentes obrigatórios 

   

No quadro 5, os componentes foram apresentados de acordo com a sua composição de 

carga horária destinada a conteúdos teóricos e também à dimensão prática. Faz-se necessário 

pontuar que a dimensão prática deve ser entendida de maneira diferenciada para as disciplinas 

correspondentes a Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO). A dimensão prática das 

disciplinas de ESO são entendidas como atividades realizadas pelo aluno no ambiente do 
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espaço escolar, em que serão postos em prática os conhecimentos teóricos advindos da 

contribuição dos mais diferentes componentes curriculares cursados pelo aluno, que serão 

postos em prática na produção de atividades voltadas para a docência, como também para o 

próprio exercício da docência. Assim, a carga horária de prática sinalizada para as disciplinas 

de ESO não computam como carga horária para a prática como componente curricular. 

Por sua vez, a carga horária destinada à dimensão da PCC, indicada no quadro 5 para 

vários dos componentes curriculares obrigatórios, corresponde a atividades de produção de 

material ou atividades voltadas para o ensino, relacionando o conteúdo teórico da disciplina à 

sua transposição para o âmbito do ensino-aprendizagem. 

 

8.2.3 Síntese dos componentes Curriculares Optativos 

 

 Os componentes optativos são ofertados buscando o aprofundamento de conhecimento 

nos eixos basilares de formação do curso, voltados para os estudos linguísticos, os estudos 

literários e os estudos do ensino de língua e literatura. Assim, esses componentes estão 

agrupados nos quadros 7, 8 e 9, de acordo com os eixos. 

 

Quadro 7 – Síntese dos componentes curriculares optativos do eixo de estudos linguísticos 

 
GRUPO 1 – ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Cód. 
Componente 
Curricular 

 
Carga Horária 

 Pré-Requisitos 
Teórica 

 
Prática 

Semipresenci
al- EAD Total 

 Análise do 
Discurso, 

Ideologia e 
Prática 

Pedagógica 

45 15 0 60 Não há 

 Aquisição de 
Linguagem 

45 15 0 60 Não há 

 English oral and 
written practice 

45 15 0 60 Não há 

 Introdução à 
Linguística 

Textual 

45 15 0 60 Não há 

 Linguística e 
Literatura 

45 15 0 60 Não há 
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Quadro 8 – Síntese dos componentes curriculares optativos do eixo de estudos Literários 

 Linguística 
Formal: a sintaxe 

do portuguesa 

45 15 0 60 Não há 

 Teoria da 
Variação e 
Mudança 

Linguística 

45 15 0 60 Não há 

 Teoria e prática da 
tradução I 

45 15 0 60 Não há 

 Teoria e prática da 
tradução I 

45 15 0 60 Não há 

 Teorias de 
aquisição de 

segunda língua 

45 15 0 60 Não há 

 Teorias de 
Gêneros 

Discursivos/Textu
ais 

45 15 0 60 Não há 

 Tópicos em 
Aquisição de 
Linguagem 

Interacionista 

45 15 0 60 Não há 

 
GRUPO 2 – ESTUDOS LITERÁRIOS 

Cód. 
Componente 
Curricular 

 
Carga Horária 

 Pré-Requisitos 
Teórica 

 
Prática 

Semipresenci
al- EAD 

Total 

 Literatura Afro-
americana 

45 15 0 60 Não há 

 Literatura e 
Estudos de 
Gênero I 

45 15 0 60 Não há 

 Literatura e 
Estudos de 
Gênero II 

45 15 0 60 Não há 

 Literatura 
Estadunidense do 

Século XX 

45 15 0 60 Não há 

 Literatura 
Infanto-Juvenil: 

interculturalidade 

45 15 0 60 Não há 

 Literaturas 
Africanas de 

45 15 0 60 Não há 
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Quadro 9 – Síntese dos componentes curriculares optativos do eixo de Ensino de Língua e 
Literatura 

Língua 
Portuguesa 

 Teoria da 
literatura 
dramática 

45 15 0 60 Não há 

 Tópicos de 
Literatura 
comparada 

45 15 0 60 Não há 

 
GRUPO 3 – ENSINO 

Cód. 
Componente 
Curricular 

 
Carga Horária 

 Pré-Requisitos 
Teórica 

 
Prática 

Semipresenci
al- EAD Total 

  Análise de 
Discurso, 

Ideologia e 
Prática 

Pedagógica 

45 15 0 60 Não há 

 Avaliação em 
Língua 

Portuguesa 

45 15 0 60 Não há 

 Educação e 
Processos 

Formativos 

45 15 0 60 Não há 

 Educação e 
relações de poder 

45 15 0 60 Não há 

 Introdução aos 
Estudos do 
Letramento 

45 15 0 60 Não há 

 Letramento 
Digital 

45 15 0 60 Não há 

 Políticas 
linguísticas e 

ensino/aprendizag
em de línguas 
estrangeiras 

45 15 0 60 Não há 

 Tecnologias e 
aprendizagem de 

línguas 
estrangeiras 

45 15 0 60 Não há 

 Tópicos especiais 
em gênero e 

45 15 0 60 Não há 
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Optativa 
60h 

Optativa 
60h 

Língua 
Inglesa III 

60h 
(PCC: 15h) 

 

Fund. da 
Educação 

60h 

Intro. aos 
Estudos 
Literários 

60h 

Língua 
Inglesa I 

60h 
(PCC:15h) 

 

Teoria 
Literária 

60h 

Língua 
Inglesa II 
60h (PCC 

15h) 
 

Educ. 
Brasileira 

60h 

Língua 
Inglesa 

IV 
60h 

(PCC: 
15h) 

 

Literatura 
Portugue

sa I 
60h 

(PCC: 
15h) 

ESO II 
120h 

ESO III 
120h 

Literatu-
ras de 

Expres-
são de 
Língua 
Inglesa 

III 
60h 

(PCC: 
15h) 

 

Literatu-
ras de 

Expres-
são de 
Língua 

Inglesa I 
60h 

(PCC: 
15h) 

Ed. das 
Relações 
Étnico-
Raciais 

60h 

 

Língua 
Inglesa V 

60h 
(PCC: 
15h) 

 

Semânti-
ca da LP 

60h 
(PPC: 
15h) 

 

Estudos 
do 

Discurso 
60h 

 

Psicologi
a do 

Desenv.. 
E da 

Aprend. 
90h 

ESO V 
120h 

ESO IV 
120h 

Literatura 
Brasileira 

III 
60h 

(PCC: 
15h) 

 

Literatura 
Brasileira 

II 
60h 

(PCC: 
15h) 

Libras 

60h 
Leitura e 

Produção de 
Textos 

60h 
(PCC: 15h) 

Gêneros 
Acadêmi-

cos 
60h 

(PCC: 
15h) 

Fonética e 
Fonologia 
da LP 60h 

(PCC: 
15h) 

Língua latina 
60h 

Práticas de 
Pesquisa 

em 
Linguagen

s 
60h 

Estudos 
da 

Enuncia-
ção e de 
Gêneros 

60h 

ESO I 
120h 

Sintaxe 
da LP 
60h 

(PCC: 
15h) 

História 
da LP 
60h 

(PCC: 
15h) 

Intro. aos 
Estudos 

Linguísticos 
60h 

Estudos 
Funciona
-listas e 
Textuais 

60h 
 

Morfolo-
gia da LP 

60h 
(PCC:15

h) 

Didática 
90h 

(PCC: 
30h) 

Metodolo-
gia do 

Ensino de 
LP 
60h 

(PCC: 
30h) 

Literatura 
Brasileira 

I 
60h 

(PCC: 
15h) 

 

Metodolo
-gia do 
Ensino 

de 
Língua 
Inglesa 

60h 
(PCC: 
30h) 

Lingua-
gens e 

Tecnolo-
gia 
60h 

Literatura 
Portugue

sa II 
60h 

(PCC: 
15h) 

TCC I – 
Letras 
120h 

Literatura 
Brasileira 

IV 
60h 

(PCC: 
15h) 

 

Literatu-
ras de 

Expres-
são de 
Língua 

Inglesa II 
60h 

(PCC: 
15h) 

TCC II – 
Letras 
120h 

Optativa 
60h 

  1°          2°       3°  4°             5°          6°                7°              8°           9° 

 

 

8.3 Representação gráfica da matriz do Curso de Licenciatura em Letras – Português/Inglês 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Atividades curriculares complementares 

 
Total de CH por período: 

 
300 horas        300 horas      330 horas      390 horas        360 horas          390 horas     360 horas       480 horas        480 horas 

 
Disciplinas Obrigatórias (incluído a C.H de PCC): 2.370h 

PCC: 405h 

ESO: 600h 

TCC: 240h 

diversidade 
sexual na 
educação 
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OPTATIVAS: 180h 

ACC: 210h 

Carga horária total do curso: 3.600h 

ENADE- componente curricular obrigatório 

8.4 Quadro de equivalência 

 

No quadro 10 abaixo, apresentamos a relação de equivalência entre as disciplinas da 

nova matriz apresentada no item 8.3, em relação à matriz anterior vigente no curso. Cumpre 

destacar que a previsão de implementação da nova matriz é o semestre letivo 2020.1 da UFRPE 

e que os alunos ingressantes, no primeiro período, no referido semestre, no Curso de 

Licenciatura em Letras da UFRPE/UAG irão já cursar a nova matriz. 

Para os alunos que já no semestre letivo de 2019.2 estão regularmente matriculados no 

curso, a migração para a nova matriz se dará conforme concordância de migração pelo aluno, 

observada a viabilidade da migração, a qual será avaliada pelos órgãos competentes do curso 

(Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Alunos – COAA) e pelo Colegiado, a partir do 

estudo da situação do aluno em relação às disciplinas cursadas e ao quadro de oferta de 

disciplinas, de modo a não haver prejuízos para a formação do discente.  

 

Quadro 10 – Disciplinas equivalentes 

Matriz Antiga Matriz Nova 
Disciplina Carga horária Disciplina Carga horária 

Estudos Linguísticos 
I 

60h Introdução aos 
Estudos 

Linguísticos 

60h 

Informática e 
Linguagem 

60h Linguagens e 
Tecnologias 

60h 

Gêneros 
Acadêmicos e 
Metodologia 

Científica 

60h  
Gêneros 

Acadêmicos 

60h 

Língua Portuguesa I 60h Fonética e 
Fonologia da 

Língua Portuguesa 

60h 

Fundamentos 
Filosóficos, 
Históricos e 

Sociológicos da 
Educação  

60h  
Fundamentos da 

Educação 

60h 
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Língua Portuguesa 
II 

60h Morfologia da 
Língua Portuguesa 

60h 

Estudos Linguísticos 
II 

60h Estudos 
Funcionalistas e 

Textuais 

60h 

Estudos Linguísticos 
III 

60h Estudos do 
Discurso 

60h 

Língua Portuguesa 
III 

60h Sintaxe da língua 
portuguesa 

60h 

Língua Portuguesa 
IV 

60h Semântica da 
língua portuguesa 

60h 

Literatura inglesa I 60h Literatura de 
Expressão em 

Língua Inglesa I 

60h 

Língua Portuguesa 
V L 

60h História da Língua 
Portuguesa 

60h 

Literatura Inglesa II 60h Literatura de 
Expressão em 

Língua Inglesa II 

60h 

Seminário de 
Monografia 

60h Práticas de 
Pesquisa em 
Linguagens 

60h 

 

 

8.5 Ementas dos Componentes Curriculares Obrigatórios3:  

 

8.5.1 Ementas do primeiro período do curso: 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Fundamentos da Educação 

PERÍODO A SER OFERTADO: 1º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO:Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 TEÓRICA 
45h 

PRÁTICA 
15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
0 

PRÉ-REQUISITO: Não há pré-requisito para este componente curricular. 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Princípios de Filosofia e de Sociologia que formaram as vertentes pedagógicas 
ao longo da História, partindo do Idealismo e do Realismo até a Pós-modernidade. Ideias 
pedagógicas e seus principais representantes envolvendo a educação desde a Antiguidade, 

                                            
3 As atividades referentes à dimensão da PCC de cada componente curricular serão discriminadas no plano de 
ensino da disciplina, seguindo as orientações gerais constantes nas ementas e neste Projeto Pedagógico, no que se 
refere ao entendimento sobre a PCC. 
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Idade Média, Moderna e Contemporânea. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade1 
a) O surgimento da Filosofia na Grécia Antiga e sua contribuição para a educação: 
Retórica e verdade: O confronto entre Platão e os Sofistas 
Platão: O idealismo, a natureza humana e a finalidade da educação 
Aristóteles: “realismo” e valorização da experiência humana; educação, ética e 
discernimento. 
b) O Período Medieval e a educação:  
Santo Agostinho e São Tomaz de Aquino: uma contribuição para a educação 
c) A Idade Moderna e a educação: 
Concepção positiva e negativa da natureza humana: Rousseau e Descartes 
O idealismo de Kant e o problema da emancipação do homem. 
Unidade2 
a) O Historicismo de século XIX e a educação:  
Marx; educação e alienação do trabalho.       
b) A condição política pós- moderna e a educação:  
A ética da cidadania 
As virtudes cívicas 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. 3 ed. Tradução Wolfgang Leo Maar. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. 
ARISTOTELES. Ética a Nicômacos. Tradução de Mário da Gama Kury. 4ª Ed. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2001. 
PLATÃO.  A República. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 3 ed. Belém: UFPA, 2000. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos do Estado: nota sobre os aparelhos 
ideológicos do estado. Tradução de Walter José Evangelista e Maria Laura Viveiros de 
Castro. 7. Ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. 
BAUMAN, Zigmunt. Modernidade líquida. Tradução Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001. 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 
cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras 
escolhidas; v.1) 
BORNHEIM, Gerd A. (org.). Os Filósofos Pré-Socráticos. São Paulo: Cultrix, 1998. 
 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução aos Estudos Linguísticos 

PERÍODO A SER OFERTADO: 1º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
0 

PRÉ- Não há pré-requisito para este componente curricular. 
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REQUISITO: 
REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA:Não há. 
CORREQUISITO:Não há. 

EMENTA:  Concepções sobre Linguística, linguagem, língua. Discussão numa perspectiva 
histórica com foco na corrente formalista dos estudos linguísticos: estruturalismo e 
gerativismo. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 

1 O objeto de estudo da Linguística 
1.1 Linguagem, Língua 
1.2 História dos estudos da linguagem 
1.2.1 Os estudos linguísticos em Grécia e Roma 
1.2.2 A gramática na Idade Média 
1.3 Estudos pré-saussurianos 
1.3.1 Os estudos histórico-comparativos 

Unidade 2 
2 Estruturalismo: as ideias de Saussure 
2.1 As dicotomias saussurianas: língua e fala, significante e significado, diacronia e 
sincronia, paradigma e sintagma. 
2.2 Gerativismo: as ideias de Chomsky 
2.2.1. Língua-I e Língua-E 
2.2.2. Teoria de Princípios e Parâmetros 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FIORIN, J. L.  (Org). Introdução à Linguística: Objetos Teóricos. São Paulo: Contexto. 
2003. 
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. 27. ed. São Paulo, SP: Cultrix, 2006. 
xxiii. 
WEEDWOOD, Bárbara. História concisa da Linguística. 5.ed. São Paulo, SP: Parábola, 
2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KENEDDY, Eduardo. Curso básico de linguística gerativa. São Paulo: Contexto, 2013 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. São 
Paulo: Parábola, 2008. 
MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina (Orgs.). Introdução à Linguística: 
fundamentos epistemológicos. São Paulo: Cortez, 2007. 3 v. 
NORMAND, Claudine. Convite à Linguística. São Paulo: Contexto, 2014. 
MARTELOTTA, M. E. (org.). Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, 2009. 
 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução aos Estudos Literários (LETR3021) 

PERÍODO A SER OFERTADO:  1º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS
: 4 TEÓRICA: 

45h 
PRÁTICA: 

15h 
EAD-

SEMIPRESENCIAL: 0 
PCC 

0 
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PRÉ-REQUISITO: Não há pré-requisito para este componente curricular. 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Letramento literário. O texto literário e o não literário. Elementos para análise do 
texto literário de espécies diversas. Panorama das abordagens teóricas e metodológicas da 
literatura. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
O texto literário 
Letramento literário e os processos de leitura de literatura 
O fenômeno estético-literário 
O texto literário e o não-literário 
A linguagem literária 
Abordagens teóricas e metodológicas da literatura 
Unidade 2 
A leitura das formas literárias 
A prosa e a poesia 
Leitura dos gêneros literários 
A análise literária 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
COSSON, Rildo. Letramento Literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006. 
PROENÇA FILHO, Domício. A linguagem literária. São Paulo: Ática, 2000. 
SOUZA, Roberto Acízelo de. Iniciação aos Estudos Literários. São Paulo: Martins Fontes, 
São Paulo, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 1999.  
MOISÉS, Massaud. A Análise Literária. 7 Ed. São Paulo: Cultrix, 1984. 
MORICONI, Ítalo (Org.). Os cem melhores contos brasileiros do Século XX. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2000. 
______(Org.). Os cem melhores poemas brasileiros do Século XX. Rio de Janeiro, Objetiva, 
2000. 
POUND, Ezra. ABC da literaura. Trad. Augusto de Campos e José Paulo Paes. 11 Ed. São 
Paulo: Cultrix, 2006. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua latina (LING3020) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 1º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
0 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 
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REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA:Não há. 
CORREQUISITO:Não há. 

EMENTA: Elementos da fonética latina, estrutura morfossintática da língua latina, 
conjugação verbal e preposição latina, declinações, casos: nominativo genitivo, acusativo, 
dativo, vocativo, ablativo e pronomes latinos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Percurso histórico da língua latina 
O alfabeto latino 
A pronúncia latina 
As funções sintáticas e os casos latinos 
Flexões e declinações 
O sistema verbal do Latim 
Os tempos do indicativo 
O infinitivo 
As quatro conjugações 
Os tempos primitivos 
O sistema do presente do indicativo ativo das duas primeiras conjugações 
O verbo ser 
Unidade 2 
O sistema nominal do Latim 
Nominativo, Vocativo, Acusativo, Dativo, Genitivo e Ablativo. 
Casos Latinos das 1ª e 2ª declinações 
Casos Latinos das 3ª e 4ª declinações 
Casos Latinos da 5ª declinação 
Contribuição da língua latina para o português 
Importância do estudo da língua latina para a graduação de Letras 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática Latina. 24a ed; São Paulo; Saraiva, 1992. 
ARS LATINA. Curso prático de língua latina. 24a ed; Petrópolis RJ, vozes, 1991. 
FONTANA, Dino F. Curso de Latim. 5a. ed, São Paulo, Saraiva, 1987. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOMBARDELLI, C. Curso básico de Latim. Mimeo. 2002. 
CARDOSO, Z. de. A. Iniciação ao Latim. São Paulo: Ática, 1997. 
COMBA, J. Gramática latina. 5ed. Ver. Atual. São Paulo: Salesiana, 2004. 
GUIMARÃES, N. R. Latim: a arte de raciocinar. Mimeo. 
RÓNAI, P. Curso básico de latim: gradus primus. 18ed. São Paulo: 2005. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Leitura e Produção de Textos (LETR3023) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 1º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS 

4 TEÓRICA: 
30h 

PRÁTICA: 
15h 

EAD/SEMIPRESENCI-
AL: 0 

PCC 
15h 

PRÉ-REQUISITO: Não há pré-requisito para este componente curricular. 
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REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Práticas de leitura e produção de textos orais e escritos de gêneros diversificados. 
Noções gerais sobre teorias do texto e do discurso. Processos de reescritura e de 
retextualização. Processos de sumarização de textos (60 h/a). 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Leitura sob perspectiva literária  
Concepções de leitura e de escrita  
Processos de sumarização de textos  
Suportes deleitura  
Introdução aos conceitos de texto e discurso  
Gêneros textuais/discursivos 
Processos de referenciação  
Texto e questões de coesão e coerência 
Unidade 2  
Relações dialógicas no texto 
Intertextualidade e interdiscursividade  
Multimodalidade eleitura  
Noções gerais sobre infografia  
Retextualização e reescritura de textos  
(Multi)letramentos  
Perspectivas contemporâneas nos estudos do texto 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ELIAS, Vanda Maria e KOCH, Ingedore. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
______. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009. 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6 ed. 2. reimpr. – 
São Paulo: Atlas, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras – coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. 
BRAIT, B; SOUZA-E-SILVA, M. C. (orgs.) Texto ou discurso? São Paulo: Contexto, 2012. 
KOCH, Ingedore G. Villaça; BENTES Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães. 
Intertextualidade: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007, p. 17-43. 
MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 
Parábola, 2008. 
RIBEIRO, Ana Elisa. Textos multimodais – leitura e produção.  São Paulo: Parábola, 2016. 
 

 

8.5.2 Ementas do segundo período 
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COMPONENTE CURRICULAR: Estudos Funcionalistas e Textuais 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA: 

45h 
PRÁTICA: 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
0 

PRÉ-REQUISITO: Introdução aos Estudos Linguísticos 
REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA: Não há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Teorias da Linguística e subáreas: Funcionalismo. Sociolinguística. Linguística 
de Texto. O estudo da Linguística como uma ciência voltada às discussões teórico-práticas de 
fenômenos sociais e do ensino-aprendizagem da língua. Práticas de Análise da Língua. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Teorias da Linguística e subáreas  
Bases do funcionalismo linguístico  
Sociolinguística  
Práticas de análise da língua  
Linguística do Texto  
Práticas de análise textual  
Linguística e análise teórico-prática dos fenômenos sociais  
Linguística e Ensino-Aprendizagem da língua 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BENTES, A. C. MUSSALIN, F. Introdução à Linguística. Domínios e Fronteiras. 1. São 
Paulo: Cortez, 2001. 
FIORIN, José Luiz (Org.) Introdução à Linguística: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 
2002. 
NEVES, M.H.M. A gramática funcional. São Paulo: Martins  Fontes, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KOCH, Ingedore Villaça. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 
2004.  
FREIRE, Maximina  et  alii  (orgs.).  Linguística Aplicada:  contemporaneidade.  São  
Paulo,  ALAB;  
MOLLICA, M. C.; BRAGA, M. L. Introdução à Sociolingüística: o tratamento da variação.  
São Paulo: Contexto, 2003.  
BRAIT, B , SOUZA & SILVA, M. C. Texto ou discurso? São Paulo: Contexto, 2012. 
ORLANDI,E, LAGAZZI-RODRIGUES, S. Discurso e Textualidade. Campinas: Pontes, 
2006. 
 
 
 
 
 
COMPONENTE CURRICULAR: Fonética e Fonologia da Língua Portuguesa 
PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS 
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Obrigatório 
TEÓRICA: 

30h 
PRÁTICA: 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC: 
15h 

4 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA: Não há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Fonética e fonologia. Transcrição fonética e fonológica. Língua falada e língua 
escrita, grafemas e fonemas. Fonemas e alofones. Neutralização e arquifonema. Estrutura de 
sílaba. Variação Linguística. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
A natureza do significante 
A relação fonema/grafema – implicações para o trabalho com a escrita 
Fonética 
Campo de estudo da Fonética  
Fonética articulatória 
Aparelho fonador 
Descrição das consoantes do português de acordo com propriedades articulatórias 
Descrição das vogais e glides do português de acordo com propriedades articulatórias 
Transcrição fonética 
Unidade 2 
Fonologia 
Distinção entre Fonética e Fonologia  
Pressupostos da Fonologia 
Fone, Fonema e alofones 
Par suspeito, par mínimo e par análogo 
Distribuição complementar e Variação livre 
Neutralização e Arquifonema 
Traços e classes naturais 
Processos fonológicos no português brasileiro (assimilação, nasalização, harmonia vocálica, 
dissimilação etc.) 
Análise fonológica do português brasileiro (notação de regras, identificação de processos 
fonológicos e formulação de hipóteses explicativas) 
A estrutura silábica do português 
O acento no português brasileiro 
Fonologia e ensino 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
SILVA, Thaïs Cristófaro. Fonética e Fonologia do português: roteiro de estudos e guia de 
exercícios.9ed. 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008. 
SILVA, Thaïs Cristófaro. Introdução à fonética e à fonologia. São Paulo: Contexto, 2002. 
CÂMARA JR., Joaquim Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa. Petrópolis: 
Vozes,1972. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BAGNO, M.Preconceito Linguístico: o que é, como se faz. São. Paulo: edições Loyola, 
1999. 
CALLOU, D. & LEITE, Y. Iniciação à fonética e à fonologia. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1995. 
HENRIQUE, Claudio Cesar. Fonética, fonologia e ortografia:estudos fono-ortográficos do 
português. R. J: Elsevier, 2007. 
HORA, D. da.; MATZENAVER, C. L.: Fonologia, Fonologias: uma introdução.São Paulo: 
Contexto, 2017. 
SEARA, I. C.; NUNES, V. G.;LAZZAROTTO-VOLCÃO, C. Para Conhecer:Fonética e 
Fonologia do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2015. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Gêneros Acadêmicos 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA: 

30h 
PRÁTICA: 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL: 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO:Não há. 

EMENTA: Teorias de gêneros textuais/discursivos. Estudo de gêneros acadêmicos. 
Procedimentos de leitura e edição de textos técnico-científicos. Planejamento e produção de 
gêneros acadêmicos: resenha, artigo científico, projeto de pesquisa. Princípios gerais de 
metodologia científica. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1  
Estudos de gêneros acadêmicos 
Gêneros em contexto acadêmico 
Conceitos e situação de produção de resumos e resenhas 
Resenha acadêmica: usos e funções  
Metodologia em análise de gêneros 
Princípios de elaboração e apresentação de pôsteres acadêmicos  
Princípios gerais de metodologia científica 
Método, metodologia, metodologia científica  
Introdução à metodologia científica  
Tipos de conhecimento e oconhecimento científico 
Tipos de pesquisa científica 
Princípios gerais para elaboração de projeto de pesquisa 
Normas de referenciação bibliográfica em trabalhos acadêmicos 
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Normas de citação em trabalhos acadêmicos  
Normas de apresentação de trabalhos acadêmicos  
Unidade 2  
O espaço retórico e o universo da doxa 
O discurso retórico  
Gêneros acadêmicos introdutórios  
Gêneros acadêmicos orais: usos e funções  
Artigo acadêmico: usos e funções 
Análise crítica de gêneros 
Pesquisa de gêneros em contextos acadêmicos 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BEZERRA, Benedito Gomes. Gêneros no contexto   brasileiro: questões [meta]teóricas e 
conceituais. São   Paulo: Parábola Editorial, 2017.  
MOTTA-ROTH, Désirée.; HENDGES; Gabriela Rabuske. Produção textual na 
universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane & ABREU-TARDELLI, Lílian Santos 
(Orgs.). Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2005. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BAWARSHI, Anis S.; REIFF, Mary Jo. Gênero: história, teoria, pesquisa, ensino. Tradução 
Benedito Gomes Bezerra. São Paulo: Parábola Editorial, 2013. 
KARWOSKI, A. M.; GAYDECKA, B.; BRITO, K. S. (Orgs.). Gêneros textuais: reflexões e 
ensino. 4.ed. São Paulo: Parábola Editorial,2011. 
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane & ABREU-TARDELLI, Lílian Santos 
(orgs.). Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para  eficiência nos estudos. 6 ed. 2. 
reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008. 
XAVIER, Antonio Carlos. Como fazer e apresentar trabalhos acadêmicos em eventos 
científicos: (ciências humanas e ciências sociais aplicadas: artigo, resumo, resenha, 
monografia, tese, dissertação, tcc, projeto, slide). Recife: Respel Editora, 2017. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa I (LING3008) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 2°  NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específica 

TIPO:Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA: 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL: 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-REQUISITO: Não há pré-requisito para este componente curricular. 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Desenvolvimento da competência comunicativa (com ênfase na habilidade de 
leitura, compreensão textual e tradução), em nível elementar, a partir do estudo de estruturas 
básicas da língua estrangeira, bem como a análise da função sintática dos componentes básicos 
da sentença, em situações de comunicativas, envolvendo variados gêneros textuais.  
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PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
O verbo To Be no Presente& Passado Simples (afirmativa, negativa e interrogativa); 
Pronomes (pessoais; objetos, possessivos, demonstrativos e relativos) 
Artigos (definidos e indefinidos); 
Modificadores em Inglês; 
Estratégias e técnicas facilitadoras de leitura e compreensão textual: título, previsão de 
conteúdo, palavras-chave, ideia central, cognatos, falsos cognatos, inferência contextual, 
referência contextual, formação de palavras (afixos), classe de palavra (parte do discurso), 
ordem de palavras, tradução livre e tradução literal; 
Estrutura básica da sentença da língua inglesa (os constituintes básicos da sentença e sua 
organização sintática). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
AZAR, B. Fundamentals of English Grammar. 3. ed. With answers. New York: Pearson 
Education, 2003. 
ELBAUM, S. Grammar in context. 3rd ed. Boston: Thomson Heile, 2001.  
MAURER, J. Focus on grammar 1: an integrated skill approach.  2. Ed. USA: Pearson 
Education, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MAISTRE, Simon L.; LEWIS, Carina. Language To Go Elementary. London: Longman, 
2002 
MURPHY, R. Essential Grammar in Use (third ed.). Cambridge: CUP, 2007. 
VINCE, M. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate with key. Oxford:   
Macmillan education, 2007. 
HORBY, A.S.  Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford do Brasil, 2005. 
SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2005. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria Literária (LETR3024) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 2 NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA: 

45h 
PRÁTICA: 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL: 

0 

PCC 
0 

PRÉ-REQUISITO: Introdução aos estudos literários 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Natureza e objeto da teoria e da crítica literárias. Conceitos e concepções de 
literatura. Gêneros literários: história, evolução e contemporaneidade. Elementos e formas do 
Lírico. Elementos e formas do épico. Elementos e formas do dramático. Formas híbridas. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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Parte I – Fundamentos de definição da Literatura, linguagem e gêneros literários 
Parte II – Análise de Narrativas e Elementos de análise de obras em prosa    
Parte III – Análise de Poemas e Fundamentos de Análise 
Parte IV – Panorama de estudo sobre a crítica literária 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. São Paulo: Cultrix, s/d. 
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, s/d. 
SOARES, Angélica. Gêneros Literários. São Paulo: Ática, 2000. Série Princípios. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CANDIDO, Antonio. A Personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
D’ONOFRIO, Salvatore. O Texto Literário: teoria e aplicação.São Paulo: Duas 
Cidades,1983. 
DIMAS, Antonio. Espaço e romance. 2 ed. São Paulo: Ática, 1987. (Princípios) 
EAGLETON,Terry.Teoria da Literatura: Uma introdução. Martins Fontes, SP, l983 
LIMA, Luiz Costa. Teoria da literatura em suas fontes. V. 1 e 2. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002. 
 

 

8.5.3 Ementas do terceiro período 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Brasileira: legislação e organização política 

PERÍODO A SER OFERTADO: 3 NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 90h 
CRÉDITOS 

6 
TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

30h 

PCC 
0 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo crítico da realidade educacional brasileira, explorando sua estrutura 
organizacional e seus determinantes históricos, políticos e sociais. Princípios, objetivos e 
características da Educação Básica e suas modalidades, problematizada como direito 
fundamental da pessoa humana enquanto elemento de reflexão e intervenção no contexto da 
formação docente. Legislação e temas transversais: educação ambiental e direitos humanos. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
1.1 Organização da Educação Brasileira 
A controversa noção de sistema educacional e estrutura de ensino 
Organização da educação nacional: concepção de educação e princípios 
A Educação como Direito Público Subjetivo 
1.2 Educação e Justiça: A democracia como ideal ético, jurídico e político 
O Direito à Educação nas Constituições, Reformas Educacionais complementares (1930 até a 
atualidade) 
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As Leis 4024/61, 5692/71 e a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
9394/96. 
Financiamento da educação nacional. 
Unidade 2 
Organização da Educação Básica: níveis e modalidades 
Ensino fundamental: legislação específica, acesso, permanência e organização curricular; 
Ensino médio: legislação específica, acesso, permanência e organização curricular; 
As modalidades de Educação do Campo, de Jovens e Adultos e Especial: legislação 
específica, demanda, oferta, organização e funcionamento: 
Educação profissional: legislação específica, demanda, oferta, organização e funcionamento: 
Formação de Professores para a Educação Básica: legislação específica, modalidades, 
instituições. 
Legislação e temas transversais: Educação Ambiental e Direitos Humanos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
AZEVEDO, Janete M. Lins de. A educação como política Pública: polêmica do nosso 
tempo. São Paulo: Autores Associados, 2004. 
CAMARGO, Ieda (org). Gestão e Políticas da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 
2006. 
ROSA, Dalva E. Gonçalves; Souza, Vanilton Camilo de. Políticas Organizativas e 
curriculares, educação inclusiva e formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABRAMONICZ, Anete; Silvério, Valter. Afirmando diferenças: Montando o quebra-
cabeças da diversidade na escola. São Paulo: Papirus, 2005.  
BRANDÃO, Carlos da Fonseca. LDB passo a passo: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional ( Lei nº 9.394/96), comentada e interpretada artigo por artigo. 2ª ed. 
atualizada. São Paulo: Avercamp, 2005. 
BRZEZINSKI, Iria (org.). LDB interpretada: diversos olhares se intercruzam. São Paulo: 
Cortez, 1997. 
CARNEIRO, M. A. LDB fácil: Leitura crítico-compreensiva artigo por artigo. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 
CURY, Carlos Roberto Jamil. Legislação Educacional Brasileira. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: História da Língua Portuguesa 

PERÍODO A SER OFERTADO: 3º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO:Obrigatório 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS: 

4 TEÓRICA: 
30h 

PRÁTICA: 
15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL: 

PCC 
 15h 

PRÉ-REQUISITO: Língua latina  
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: 
Origens, expansão e processos de mudança da Língua Portuguesa, nos aspectos fonológicos, 
morfossintáticos e pragmático/discursivos, em perspectiva diacrônica e sincrônica. 
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PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Origens e expansão do Português 
O galego-português 
Português arcaico: aspectos históricos e linguísticos (fonologia, morfologia, sintaxe e 
vocabulário); 
Português clássico/moderno:  aspectos históricos e linguísticos (fonologia, morfologia, 
sintaxe e vocabulário); 
Características do português europeu  
Características do português do Brasil  
A Língua Portuguesa no mundo 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BASSO, R. M; GONÇALVES, R. T. História concisa da língua portuguesa. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2014 LLV/CCE/UFSC, 2010.  
ILARI, R e BASSO, R. O português da gente: a língua que estudamos e a língua que 
falamos. São Paulo: Contexto, 2007. 
TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COUTINHO, Ismael de Lima. Gramática Histórica. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 
1976. 
FARACO, C. A. Línguística histórica: uma introdução ao estudo das histórias das línguas. 
São Paulo: Ática, 1991. 
NARO, A. J.; SCHERRE, M. M. P. Origens do português brasileiro. São Paulo: Parábola 
Editoral, 2007. 
NOLL, V. O português brasileiro: formação e contrastes. São Paulo: Editora Globo, 2008. 
TARALLO, Fernando. Tempos linguísticos. São Paulo: Ática, 1989. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua inglesa II (LING3009) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 3 NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA: 

30h 
PRÁTICA: 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL: 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-REQUISITO: Língua inglesa I  

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Desenvolvimento da competência comunicativa (com ênfase na habilidade de 
leitura, compreensão textual e tradução), em nível pré-intermediário de proficiência, a partir 
do estudo das formas verbais mais comumente utilizadas no idioma. Introdução e  prática de 
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leitura, no nível da sentença e do texto, para o uso adequado e contextualizado das seguintes 
formas verbais: Presente Simples x Presene Contínuo; Passsado Simples x Passado Contínuo; 
Presente Perfeito x Presente Perfeito Contínuo; Futuro Simples x Futuro Contínuo x Futuro 
Perfeito.  
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se 
efetivam por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar 
aos licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a 
vivência de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Formas verbais (Present Simple x Present Continuous) 
Formas verbais (Past Simple x Past Continuous)  
Formas verbais (Present Perfect Simple: Active & Passive) 
Formas Verbais (Present Perfect Simple x Past Simple) 
Formas Verbais (Present Perfect Continuous) 
Formas Verbais (Future Forms) 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
OXEDEN, Clive; LATHAN-KOENIG, Christina; SELIGSON, Paul. New English File: 
Elementary. Oxford: OUP, 2009.  
SWAN, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2005. 
MAISTRE, Simon L.; LEWIS, Carina. Language To Go Elementary. London: Longman, 
2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
LIMA, Denilson de. Gramática de Uso da Língua Inglesa. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
MURPHY, R. Essential Grammar in Use (third ed.). Cambridge: CUP, 2007. 
VINCE, M. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate with key. Oxford:   
Macmillan education, 2007. 
HORBY, A.S.  Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford do Brasil, 2005. 
WATKINS, Michael e PORTER, Timothy. Gramática da Língua Inglesa. São Paulo: 
Ática, 2002. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Morfologia da Língua Portuguesa 

PERÍODO A SER OFERTADO: 3º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Formas livres, presas e dependentes no português. A noção de palavra gráfica, 
vocábulo fonológico e vocábulo formal. Critérios formais de classificação dos vocábulos da 
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língua portuguesa. Processos de flexão do português. Processos de formação de palavras. 
Morfologia e ensino. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Formas livres, presas e dependentes no português 
Vocábulo formal, vocábulo fonológico, palavra gráfica 
Raízes e afixos 
Morfema zero, morfema cumulativo e alomorfia no português 
Classificação dos vocábulos do português 
Flexão e derivação 
Processos de flexão do português (nominal e verbal) 
Processos de formação de palavras no português 
A Morfologia no ensino de língua portuguesa 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CAMARA JR. J. M. Estrutura da língua portuguesa. 41.ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
BASÍLIO, Margarida. Teoria Lexical. São Paulo: Ática, 2007. 
ROSA, M. C. Introdução à Morfologia. São Paulo: Contexto, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37.ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. 
ILARI, R. (orgs). Palavras de classe fechada. São Paulo: Contexto, 2015. 
ILARI, R. (org.). Palavras de classe aberta. São Paulo: Contexto, 2014. 
KEHDI, Valter. Formação das palavras em português. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2001. 
MONTEIRO, J. L. Morfologia Portuguesa. Campinas: Pontes, 2002. 
 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem
(PSIC3004) 
PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 90h 
CRÉDITOS: 

6 
TEÓRICA: 

45h 
PRÁTICA: 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL: 

30  

PCC 
0 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Psicologia da Educação como um campo de estudo científico, teórico e aplicado 
e suas inter-relações com a Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Concepções, 



71 

 

  

 

dimensões, fatores, processos e contextos do Desenvolvimento e da Aprendizagem. 
Perspectivas teóricas. Implicações para a prática educativa do professor de letras. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
A Psicologia da Educação como campo de estudo científico, teórico e aplicado e suas inter-
relações com a Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 
Desenvolvimento e Aprendizagem: Concepções, dimensões, fatores, processos e contextos  
Perspectivas teóricas do Desenvolvimento e da Aprendizagem 
Caracterização do Desenvolvimento e da Aprendizagem na Adolescência/ Juventude e suas 
relações com o Ensino Médio. 
Implicações para a prática educativa do professor de letras. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BOCK, A. et al. Psicologias: uma introdução ao Estudo da Psicologia. São Paulo: Ed. 
Saraiva,2002 
CARRARA, Kester (Org.). Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São 
Paulo: Avercamp, 2004. 186 p 
COLL, C., PALACIOS, J.; MARCHESI, A. Desenvolvimento Psicológico e Educação – 
PsicologiaEvolutiva. v. 1, 2ª.edição. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BAUMAN, Sygmunt. Amor Líquido. Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar,2004. 
CORREIA, M. (Org.) Psicologia e Escola: uma parceria necessária. Campinas – SP: Alínea, 
2004. 
DAYRELL, Juarez.  A Escola faz Juventudes? Reflexões em torno da Socialização Juvenil. 
Revista Educação e Sociedade, vol.28, n.100, out.2007. Disponível em 
<http://www.cedes.unicamp.br/> 
PALÁCIOS,Jesus; O que é Adolescência. In: COLL, César; Palácios, Jesus; Marchesi, 
Álvaro. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Porto Alegre: Artemed, 2004. 
SILVEIRA, Maria Luiza Teles. Psicodinâmica do Desenvolvimento Humano. Petrópolis, 
Ed. Vozes, 2001 
 

 

8.5.4 Ementas do quarto período 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Didática 

PERÍODO A SER OFERTADO: 4 NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 90h 
CRÉDITOS 

6 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

0 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

30h 

PCC 
30h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Educação brasileira: legislação e organização política 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 
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EMENTA: Pressupostos gerais da Didática: trajetória histórica, objetivos de ensino, 
conteúdos escolares, estratégias de ensino e aprendizagem. Papel da Didática na formação de 
educadores. A práxis didática: currículo, planejamento e avaliação. Didática e temas 
transversais: educação ambiental e direitos humanos. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
O que é ensinar; 
Tendências pedagógicas; 
O processo de ensino e aprendizagem na visão das várias tendências; 
Recursos didáticos; 
Tecnologias da Informação e Comunicação; 
Currículo: perspectivas; 
Elaboração de plano de aula; 
Temas transversais: educação ambiental e direitos humanos; 
Educação Especial; 
Elaboração de projetos didáticos; 
Avaliação da aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
LIBÂNEO, José Carlos. Introdução à didática. São Paulo: Cortez, 1996.  
PIMENTA, Selma Garrido. (org.). Didática e Formação de Professores: percursos e 
perspectivas no Brasil e em Portugal. São Paulo: Cortez, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CANDAU, Vera Maria. Rumo a uma nova didática. Rio de Janeiro: Vozes, 1989. 
FRANCO, Amélia Santoro Franco; PIMENTA, Selma Garrido (Orgs). Didática: embates 
contemporâneos. São Paulo: Loyola, 2012. 
MOREIRA. Antônio Flávio B. (Org.). Currículo: Políticas e Práticas. Campinas: Papirus, 
1999. 
PERRENOUD. P. Avaliação: da excelência à regulação. Entre duas lógicas. Porto Alegre: 
Artmed, 1999 
ZABALA, Antoní. A prática educativa: com ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Estudos do Discurso 

PERÍODO A SER OFERTADO: 5º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
0 
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PRÉ-REQUISITO: Estudos Funcionalistas e Textuais 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Teorias contemporâneas da Linguística. Ecolinguística. Análise Crítica do 
Discurso.  Análise de Discurso Francesa. Práticas de Análise do texto e do discurso. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Teorias contemporâneas da Linguística 
Ecolinguística 
Práticas de análise em língua e ecologia 
Análises do Discurso 
Análise Crítica do Discurso 
Práticas de análise do texto e do discurso 
Análise do Discurso Francesa 
Ideologia e história 
Sujeito, discurso e autoria 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BENTES, A. C. MUSSALIN, F. Introdução à Linguistica. Domínios e Fronteiras. 2. São 
Paulo: Cortez, 2001. 
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e Mudança Social. Brasília: Universidade de Brasília, 
2001. 
COUTO, H. H. do. Ecolinguística, Ecologia e Linguística:Contato de Línguas. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FIORIN, J. L. (org.). Introdução à linguistica II: princípios de análise. 2ed. São Paulo: 
Contexto, 2003. 
FLORES, Valdir do Nascimento. Introdução à Linguística da Enunciação. São Paulo: 
Contexto, 2005. 
GREGOLIN, M. do R. BARONAS, R. Análise do Discurso: as materialidades do 
sentido.São Paulo: Clara Luz, 2001. 
MAINGUENEAU, D. Gêneses do Discurso, São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
POSSENTI, S. Os limites do Discurso. Ensaios sobre discurso e sujeito. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2009. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa III (LING3010) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 4º  NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatória 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 TEÓRICA: 
30h 

PRÁTICA: 
15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL: 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-REQUISITO: Língua Inglesa II 
 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há 
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EMENTA: Consolidação de estruturas léxico-gramaticais desenvolvidas na disciplina de 
Língua Inglesa II para aprofundamento das quatro habilidades comunicativas necessárias à 
comunicação no idioma e maior aprofundamento léxico-estrutural e discursivo a partir de 
trabalhos de leitura, compreensão, discussão, análise e produção textuais em nível pré-
intermediário. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se 
efetivam por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar 
aos licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a 
vivência de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Conteúdo teórico em sala: 
Técnicas de compreensão: skimming, scanning e prediction; 
Conhecimento prévio e conhecimento de mundo; 
Estruturas linguísticas, cognatos e falsos cognatos; 
Ritmo de leitura e Chunks; 
Língua VS Discurso; 
Análise linguística e Análise discursiva. 
Unidade 2 
Língua, cultura, discurso e ideologia; 
O uso e o desenvolvimento das quatro habilidades: Reading, Writing, Speaking e Listening; 
A comunicação em nível intermediário em língua inglesa; 
Motivação e self-directed learning. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MORAZ, Eduardo. Inglês para o dia a dia. São Paulo: Universo dos Livros, 2010. 
SOUZA, Adriana Grade Fiori. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 
São Paulo: Disal, 2005. 
FERRO, Jeferson. Around the world: introdução à leitura em lingual inglesa. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 
1985. 
FERNANDES, Cleudemar Alves. Análise do discurso: reflexões introdutórias. Goiânia: 
Trilhas Urbanas, 2005. 
MAZIÈRE, Francine. A análise do discurso: história e práticas. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2007. 
PINTO, Milton José. Comunicação e discurso: introdução à análise de discursos. São 
Paulo: Hacker editores, 1999. 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua estrangeira / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Linguagens e Tecnologias (LING3018) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 4º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 
  

EAD SEMIPRESENCIAL: 
60h 

PRÉ-REQUISITO: Não há para este componente curricular. 
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REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Os impactos das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na 
sociedade. As TIC como recurso didático para o ensino-aprendizagem de línguas, como 
ferramenta de pesquisa acadêmica e como objeto de pesquisa. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Reflexões sobre o papel das TIC na sociedade 
Tecnologias, linguagem e sociedade 
A ciberviolência e o cyberbullying em redes sociais. 
Abordagens diversas sobre o internetês. 
Computador e meio ambiente: discussões sobre o “lixo eletrônico”.  
Como as TIC podem favorecer e combater o plágio?  
Potencialidades das TIC para o ensino de línguas e de literaturas 
Hipertexto e Gêneros digitais como objetos de ensino.  
As redes sociais, a nuvem, o celular e aplicativos como ferramentas didáticas para o ensino 
de língua e de literatura.  
A natureza da Educação a Distância (EaD) e a docência online. 
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e os objetos de aprendizagem. 
Potencialidades das tic para a pesquisa acadêmica e o estudo 
Noção de sistema operacional, hardware, software e software livre. 
O uso da internet como fonte acadêmica de pesquisa. 
O uso do computador para produção, formatação, edição e editoração de textos 
acadêmicos. 
O uso de quadros, tabelas, planilhas, esquemas e gráficos como estratégia de organização 
de pressupostos teóricos e de dados de pesquisas. 
Potencialidades das TIC como objeto de pesquisa4 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARAÚJO, J. C.; LEFFA, V. (Orgs.). Redes sociais e ensino de línguas: o que temos de 
aprender? São Paulo: Parábola, 2016.  

MARCUSCHI, Luis, Antônio; XAVIER, Antônio C. S. Hipertexto e gêneros digitais. Rio 
de Janeiro: Lucerna, 2004. 

TAJRA, F. S. Informática na Educação. São Paulo: Érica, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ARAÚJO, J. C. ; LEFFA, V. (Orgs.). Redes sociais e ensino de línguas: o que temos de 
aprender? São Paulo: Parábola, 2016.  

KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o ritmo da informação. São Paulo: Papirus, 2012. 

MARQUESI, S. C.; ELIAS, V. M. da S.; CABRAL, A. L. T. (Org.). Interações virtuais: 
perspectivas para o ensino de língua portuguesa a distância. São Carlos: Editora Claraluz, 
2008. 

SILVA, M. Educação online. São Paulo: Loyola, 2012. 

ZUIN, A. A. S. Violência e tabu entre professores e alunos: a internet e a reconfiguração 
do ele pedagógico. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

                                            
4 Este conteúdo será diluído ao longo de todas as aulas e discussões. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Literatura Portuguesa I (LETR3010) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 4 NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Teoria Literária 

REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA: Não há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Literatura em prosa e verso em Portugal, compreendendo o período medieval: 
trovadorismo; o teatro vicentino; o classicismo de Camões e o neoclassicismo de Bocage. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
I Unidade Temática 
Módulos I  
Trovadorismo: primórdios da literatura em Portugal; 
Aspectos estilísticos e expressivos das cantigas trovadorescas;  
As temáticas de amor nas cantigas trovadorescas e sua influência na arte literária brasileira da 
modernidade e contemporânea; 
Módulo II 
Panorama da literatura medieval no ocidente; 
Abelardo e Heloísa e as canções de Carmina Burana; 
Humanismo português e o teatro de Gil Vicente 
As ideologias subjacentes no teatro de Gil Vicente e a influência na formação do teatro 
brasileiro. 
II Unidade Temática 
Módulo I 
Luís de Camões e o classicismo em Portugal: entre o lírico e o épico 
Leitura de sonetos e de Os Lusíadas, de Camões 
Perspectivas para o ensino de literatura com a literatura medieval portuguesa. 
Módulo II 
O Barroco em Portugal 
O estilo Árcade 
Particularidades de Bocage 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ABDALA JÚNIOR, Benjamin. Literaturas de Língua Portuguesa – Marcos e Marcas. 
Volume: Portugal. São Paulo: Arte e Ciência, 2007. 
SARAIVA, António José e LOPES, Oscar. História da Literatura Portuguesa. 16. ed. 
Coimbra: Porto Editora, s∕d. 
SARAIVA, António José. O tempo de Camões. Iniciação à literatura portuguesa. 2. ed. 
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São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABDALA Jr, Benjamin; PASCHOALIN, Maria Aparecida. História Social da Literatura 
Portuguesa. São Paulo: Ática, 1994. 
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa através de textos. São Paulo: Cultrix, 1997. 
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 2001. 
D’ONOFRIO, Salvatore. Literatura ocidental: autores e obras fundamentais. São Paulo: 
Ática, 1990. 
CALADO, Luciana Eleonora de Freitas. Da poesia medieval. In: ______ Chico Buarque:um 
moderno trovador. João Pessoa: Idéia, 2000. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Sintaxe da língua portuguesa 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não 
há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo dos processos de construção de sentenças do português brasileiro. 
Predicação. Estrutura argumental. Relações gramaticais. Estrutura e tipos de sintagmas.  
Ensino de sintaxe. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
A noção de sintagma (estrutura, tipos e testes de identificação); 
A ordem de constituintes no português brasileiro (sujeito-verbo, pronomes oblíquos etc.); 
Estrutura argumental e núcleos predicadores; 
Adjuntos e complementos; 
Especificadores; 
Sujeito nulo, inversão de sujeito e construções com se nominativo; 
Construções inacusativas, predicativas e passivas; 
Padrões de concordância verbal e nominal no português brasileiro; 
Construções interrogativas 
Construções de tópico; 
Estruturas coordenadas e subordinadas 
Anáfora 
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Ensino de sintaxe 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASTILHO, A. T. de. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 
2010. 
MIOTO, C.; SILVA, M. C. F.; LOPES, R. Novo manual de sintaxe. São Paulo: Contexto, 
2013. 

SOUZA-e-SILVA, M. C. P.; KOCH, I. V. Linguística Aplicada ao Português: Sintaxe. São 
Paulo: Cortez, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999. 
KATO, M. A.; NASCIMENTO, M. do. (org.). A construção da sentença. São Paulo: 
Contexto, 2015. 
NEVES, M. H. (org.). A construção das orações complexas. São Paulo: Contexto, 2016. 
VIEIRA, S. R.; BRANDÃO, S. F. Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
PERINI, M. A. Gramática descritiva do português brasileiro. Petrópolis: Vozes, 2016. 
 

8.5.5 Ementas do quinto período 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado Obrigatório 1 (ESO1) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 5º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Profissionalizante 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120h 
CRÉDITOS 

8 TEÓRICA 
60h 

PRÁTICA 
60h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 
PRÉ-
REQUISITO: 

Didática 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: O Estágio Supervisionado como eixo articulador da formação inicial do 
professor; desafios e possibilidades do ESO no espaço escolar; O ESO e a construção da 
identidade do professor.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
O Estágio Supervisionado nos cursos de licenciatura: um breve histórico; 
A legislação sobre ESO no Brasil; 
O ESO no campo da Didática Geral e das didáticas específicas; 
Teoria e prática no ESO; 
Os modelos de formação docente; 
Saberes docentes e formação do professor. 
Trabalho prescrito, planificado e realizado na formação de professores 
Eventos de pesquisa, eventos de metaformação e eventos de docência no ESO; 
O ESO e as formas de organização do trabalho pedagógico na escola. 
Estudos exploratórios em ESO no contexto escolar. 
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O relato de ESO como instrumento para reflexão do docente em formação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de ensino e 
estágio supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006. 
BURIOLLA, Marta Alice Feiten. O estágio supervisionado. São Paulo: Cortez, 2008. 5ed. 
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São Paulo: 
Cortez, 2008. 3ed. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Manual 
de orientação: estágio supervisionado. São Paulo: Cengage Learning, 2008.3ed. 
CARVALHO, Gislene T. R. D.; UTUARI, Solange (orgs). Formação de professores e 
estágios supervisionados: relatos, reflexões e percursos. São Paulo: Andross, 2006. 
PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e 
razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed Editora, 2002. 
SANTANA, Otacílio Antunes. Observação da prática docente: um método para 
licenciatura. Olinda-PE: Livro Rápido, 2014. 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
13ed. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa IV (LING3011) 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS:  

4 TEÓRICA 
30h 

PRÁTICA: 
15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO:  

Língua Inglesa III 

REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA: Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA:  
Desenvolvimento da competência comunicativa em nível pós-intermediário, aprimorando as 
habilidades de expressão oral e escrita, sendo através de práticas de comunicação adequadas 
aos diversos contextos em suas diferentes formalidades.  
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se 
efetivam por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar 
aos licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a 
vivência de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Leituras, análises, discussões, bem como produções textuais, oral e escrita, sobre diversos 
temas, levando em consideração uma perspectiva dos gêneros textuais. 
Retextualização em diferentes níveis de formalidade e contextos; 
Práticas orais realizadas tanto individuais quanto em grupos levando em consideração uma 
perspectiva dos gêneros orais; 
Diferentes níveis e fontes de listening, com base em diferentes fontes de inglês numa 
perspectiva de língua global/franca; 
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Estruturação linguística em diferentes níveis produção textual e oral. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MAISTRE, S. L.; LEWIS, C. Language To Go: Upper Intermediate. London: Longman, 
2002. 
SWAN, M. Practical English Usage. Oxford University Press, 2005. 
TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa: O inglês descomplicado. São Paulo, 
Saraiva: 2007.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BEARD, A. Language change. London; New York: Routledge, 2004. 
BEGLAR, D.; MURRAY, N.; Contemporary topics: 21st century skills for academic 
success. 3. 4th ed. USA: Pearson Education ESL, 2016. 
JONES, L. New Progress to proficiency. Student’s book. New edition. Cambridge: CUP, 
2003. 
MAKODIA, V. V. Advanced English grammar and communication. Jaipur: Paradise 
publishers, 2008. 
OSHIMA, A.; HOGUE, A. Introduction to Academic Writing.4th ed. NY: Pearson 
Longman, 2013. 
 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura Portuguesa II (LETR3011) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 5º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Literatura Portuguesa I 

REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA: Não há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Literatura em prosa e verso em Portugal, compreendendo Romantismo, 
Realismo, Simbolismo e Modernismo. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Romantismo (1825-1865) 
Contexto Histórico-Cultural;  
A poesia, o romance, a novela e o teatro. 
Realismo (1865-1890) 
Contexto Histórico-Cultural; 
A poesia; A prosa de ficção; A prosa doutrinária; A historiografia. 
Simbolismo (1889-1915) 
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Contexto Histórico-Cultural; 
A poesia, a prosa e o teatro. 
Modernismo (1915-1947) 
Contexto Histórico-Cultural 
Poesia barroca; Historiografia; Epistolografia; Teatro e Prosa de ficção. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FRANCHETTI, Paulo. Estudos de Literatura Brasileira e Portuguesa. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2007. 
MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa através dos textos. São Paulo: Cultrix, 1988. 
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 2001. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AMORA, A. Soares. Presença da literatura portuguesa – II: Era Clássica. 4ª Ed. São 
Paulo: Difusão Européia do Livro, 1974. 
_____________. Presença da literatura portuguesa – IV: Simbolismo. 4ª Ed. São Paulo: 
Difusão Européia do Livro, 1974. 
BUENO, Aparecida de Fátima et al. Literatura Portuguesa: História, memória e 
perspectiva. São Paulo: Alameda, 2007. 
MOISÉS, Massaud. Presença da literatura portuguesa – III: Romantismo, Realismo. 4ª 
Ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1974. 
SPINA, Segismundo. Presença da literatura portuguesa –I: Era Medievalliteratura 
portuguesa. 4. ed. São Paulo: Cultrix, 2001. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia de ensino de língua portuguesa (LING3029)

PERÍODO A SER OFERTADO: 5º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 

CRÉDITOS 
4 TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

0 

EAD-
SEMIPRES

ENCIAL 
0 

PCC 
30h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Didática 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA:  
História do Português como componente curricular; fundamentos teórico-metodológicos para 
o ensino de língua portuguesa na escola; dispositivos didáticos para o ensino de língua e 
literatura na escola; a formação do professor de português. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
História do ensino de língua portuguesa; 
Eixos de ensino de língua portuguesa (oralidade, leitura, escrita, análise linguística, 
letramento literário); 
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Letramentos no ensino de língua; 
Sequências didáticas para o ensino de língua e de literatura; 
O ensino de língua e de literatura por meio de projetos (projeto de letramento, projeto 
didático de gênero, projeto temático etc.); 
Currículo, avaliação e ensino de língua; 
Ensino de língua e formação docente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Aula de Português: discurso e saberes escolares. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. 
GERALDI, João Wanderley. (org.). O texto na sala de aula. 4 ed. São Paulo: Ática, 2011.  
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial, 
2010. 
COSSON, Rildo. Letramento Literário: teoria e prática. 2 ed.São Paulo: Contexto, 2014,  
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. 3. ed. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011. 
SIGNORINI, Inês. Significados no ensino de língua portuguesa e na formação de 
professores. Campinas, SP:  Mercado de Letras, 2007. 
VÓVIO, Cláudia; SITO, Luanda; DE GRANDE, Paula. Letramentos: rupturas, 
deslocamentos e repercussões de pesquisas em linguística aplicada. Campinas, SP: Mercado 
de Letras, 2010. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Semântica da língua portuguesa 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatória 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO:  

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Aspectos semânticos da Língua Portuguesa. Estudo da significação na Língua 
Portuguesa. Análise de expressões, sentenças, textos e materiais didáticos do ponto de vista 
de sua significação, sentido e referência, sob a perspectiva de diversas teorias linguísticas. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Uma área chamada semântica: 
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1.1 O que é Semântica?  
1.2 Objeto de estudo da Semântica  
1.3 Sentido e significação do português 

2. Aspectos semânticos da língua portuguesa sob a perspectiva de diversas teorias: 
2.1 Semântica, Filosofia e Linguística 
2.2 Semântica Formal 
2.3 Semântica Lexical 
2.4 Semântica e Pragmática 
2.5 Fenômenos semânticos: sentido literal, metáfora, metonímia, homonímia, 

polissemia, sinonímia absoluta, ambiguidade, vagueza, hiperonímia, hiponímia, 
implicações, inferências, referenciação, acarretamento, atos de fala, dêixis, 
pressuposição, escopo, quantificação, negação, aspecto e papéis temáticos. 

3. Semântica, ensino e análise de textos autênticos: 
3.1 Transposição didática dos fenômenos semânticos estudados. 
3.2 Análise de documentos de referência: PCN, BNCC, BCC e OTM, dentre outros. 
3.3 Análise de materiais didáticos diversos: livros didáticos, planos de aula, sequências 
didáticas, gramáticas pedagógicas e normativas e jogos pedagógicos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CANÇADO, M. Manual de semântica: noções básicas e exercícios. São Paulo: Contexto, 
2015. 
CHIERCHIA, G. Semântica. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. 
FERRAREZI Jr, C.; BASSO, R. Semântica, semânticas: uma introdução. São Paulo: 
Contexto, 2013. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FIORIN, J. L. (org.). Introdução à linguística II: princípios de análise. 2.ed. São Paulo: 
Contexto, 2003. 
ILARI, R. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: Contexto, 2004. 
LYONS, J. Lingua(gem) e linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
MARQUES, M. H. D. Iniciação à semântica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2011. 
OLIVEIRA, L. A. Manual de semântica. Petrópolis: Vozes, 2012. 
 

8.5.6 Ementas do sexto período 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado Obrigatório II (ESO II) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 6º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Profissionalizante 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120h 
CRÉDITOS 

8 
TEÓRICA 

60h 
PRÁTICA 

60h 
EAD-SEMIPRESENCIAL 

0 
PRÉ-
REQUISITO: 

Estágio Supervisionado Obrigatório I (ESO I) 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo de fundamentos teórico-metodológicos do ensino-aprendizagem da 
língua materna e da literatura de língua portuguesa, tendo como eixos principais a leitura, a 
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produção de textos e o trabalho com a gramática. Orientação pedagógica para o estágio e a 
aplicação prática em turmas de Ensino Fundamental II/ Anos Finais do EF. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
A importância da gramática no ensino de língua; 
Leitura e Produção de Texto como veículo de ensino de língua;  
Variação Linguística e ensino; 
Letramento e ensino; 
Oralidade e Ensino de língua; 
O texto literário no ensino fundamental; 
Plano de aula / Plano de Ensino 
Unidade 2 
Orientação sobre estágio    
Observação de aulas; 
Discussões sobre as observações e regência; 
Montagem do plano de aula para a regência; 
Avaliação; 
Confecção do relatório final. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANTUNES, Irandé. Aula de Português: Encontro e Interação. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2003. 
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2 Ed. São Paulo: Contexto, 2014. 
EVANGELISTA, Aracy A. Martins et. Al. (Org). A Escolarização da Leitura Literária: o 
Jogo do Livro Infantil e Juvenil. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTUNES, Irandé. Gramática Contextualizada: limpando “o pó das ideias simples”. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2014. 
BAGNO, Marcos; STUBBS, Michael; GAGNÉ, Gilles. Língua materna: letramento, 
variação e ensino. São Paulo: Parábola, 2002. 
DIONÍSIO, Angela; BEZERRA, Maria Auxiliadora (orgs.). O Livro Didático de Língua 
Portuguesa: Múltiplos Olhares. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 
NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? Norma e uso na 
Língua Portuguesa. São Paulo: Contexto, 2004. 
ZILBERMAN, Regina (Org). Leitura em crise na escola: as alternativas do professor. 7 Ed. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1986. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Estudos da Enunciação e de Gêneros 

PERÍODO A SER OFERTADO: 6º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatória 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 

CRÉDITOS: 
4 

TEÓRICA 
45h  

PRÁTICA 
15h  

EAD-
SEMIPRES

ENCIAL 
0 

PCC 
0 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 
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REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Pragmática. Linguística da Enunciação. Análise da Conversação. Diferentes 
concepções dos gêneros. Práticas de análise de gêneros textuais orais e escritos. Ensino de 
Gêneros. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Pragmática: atos de fala, máximas conversacionais 
O impacto da Guinada Pragmática nos estudos linguísticos e no ensino de línguas  
Linguística da Enunciação: dialogismo, polifonia, enunciação, enunciado e texto 
Análise da Conversação: técnicas de transcrição do texto oral, continuum fala e escrita, 
retextualização  
Diferentes concepções dos gêneros: gênero textual (MARCUSCHI, KOCH, KOCH & 
ELIAS), gênero do discurso (BAKHTIN, MAINGUENEAU), gênero como ação social 
(BAZERMAN, MILLER), gênero como instrumento de comunicação e como objeto de 
ensino e aprendizagem (SCHNEUWLY, DOLZ, NOVERRAZ) 
O ensino de gêneros e a Linguística Aplicada:  
Sequência didática e progressão curricular 
Transposição didática dos fenômenos estudados 
Análise de documentos de referência 
Análise e materiais didáticos variados 
Práticas de análise de gêneros orais e escritos 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARMENGAUD, F. A pragmática. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
BENVENISTE, È. Problemas de Linguística Geral I/II. Campinas: Pontes, Unicamp, 
1995.  
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KARWOKI, A. M.; GAYDECZKA, B.; BRITO, K. S. (Orgs.). Gêneros textuais: reflexões 
e ensino. São Paulo: Parábola: 2011. 
FLORES, V. do N.; TEIXEIRA, M. Introdução à Lingüística da Enunciação. São Paulo: 
Contexto, 2010. 
MARCUSCHI, L. A.Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: 
Cortez, 2003. 
MARCUSCHI, L. A.Análise da Conversação. São Paulo: Ática, 2006. 
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. São Paulo: 
Mercado de Letras, 2011. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Libras – Linguagem e Surdez (LING3014) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 6º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatória 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA 

15h 
EAD-SEMIPRESENCIAL 

0 
PRÉ- Não há pré-requisito para este componente curricular. 
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REQUISITO: 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Compreender a surdez tendo como enfoque as concepções psicossociais, 
estruturas linguísticas e gramaticais da Língua Brasileira de Sinais, bem como, a construção 
de estratégias para o processo de escolarização de surdos através da LIBRAS.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Libras: que língua é essa? 
Aspectos clínicos e psicossociais da surdez  
História sobre a educação de surdos 
A Psicologia Sócio Histórica e a surdez 
Categorias da Sócio Histórica: sentidos e significados/ pensamento e palavra 
A construção do Pensamento e da Palavra 
Cultura e identidade surda 
Educação Bilíngue/ O surdo e sua condição bilíngue 
Conteúdos Práticos: 
Saudações e cumprimentos 
Cores 
Material escolar 
Tempo 
Unidade 2 
Os surdos e o processo de aquisição/ ensino de Libras 
Os surdos e a aprendizagem da Língua Portuguesa escrita 
Estratégias pedagógicas para o ensino de surdos na escola regular 
Legislação pertinente 
Conteúdos práticos  
Estrutura linguística da Libras: 
Parâmetros; 
Pronomes; 
Flexibilização verbal; 
Classificadores. 
Sentimentos 
Alimentos 
Família 
Meios de transporte 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GESSER, Audrei. LIBRAS: que língua é essa? São Paulo, Editora Parábola: 2009. 
GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a LIBRAS. São Paulo, 
Editora Parábola, 2012.  
FELIPE, T.A. Libras em contexto: curso básico, livro do estudante cursista. Brasília: 
Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, MEC, SEESP, 2001. 164p. 
LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos.Tenho um aluno 
surdo, e agora? São  Carlos, Edufscar, 2014. 
LODI, Ana Claudia Balieiro; MÈLO, Ana Dorziat Barbosa de; FERNANDES, Eulália. 
Letramento, Bilinguismo e Educação de Surdos. Porto Alegre, Mediação, 2012.  
QUADROS, R. de. KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2004. 



87 

 

  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOCK,Ana Mercês Bahia;  AGUIAR, Wanda Maria Junqueira de. A dimensão subjetiva do 
processo educacional: uma leitura Sócio Histórica. São Paulo: Editora Cortez, 2016. 
BERNARDINO, Elidéia Lúcia. Absurdo ou lógica? a produção lingüística do surdo/ 
Elidéia Lúcia Bernardino. Belo Horizonte, Editora: Profetizando Vidas, 2000. 
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. A educação dos surdos/ organizado por 
Giuseppe Rinaldi et al. Brasília: MEC/SEESP,1997. 
BRITO, L. F. Por uma gramática de Línguas de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro 
– UFRJ, Departamento de Lingüística e Filologia, 1995. 271p. 
QUADROS, R. de. Educação de Surdo. A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997. 
SACKS, Oliver. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos.São Paulo, companhia da 
letras, 2010.  
SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre, Mediação, 2011. 
VIGOTSKI, L. S. A Construção do Pensamento e da Linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001.  
 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa V (LING3012) 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 
4 TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA: 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO:  

Língua Inglesa IV 

REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA: Não há. 
CORREQUISITO: 
Não há. 
EMENTA:  
Aprofundamento Desenvolvimento das habilidades de comunicação, focalizando a gramática 
através da exploração da relação entre forma e conteúdo a partir de exemplos das 
modalidades orais e escrita, a partir de um ponto de vista gerativista da linguagem. Análise 
formal de estruturas linguísticas contextualizadas, através de dados retirados de textos 
autênticos. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se 
efetivam por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar 
aos licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a 
vivência de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
English Syntax: its scope and object; 
Syntactical levels of analysis: lexical and syntactical categories; 
Noun Phrases: the heads and the Determiner Phrases; 
Noun Phrases: pre-modifiers (Adjective phrases, Noun Phrases); 
Noun Phrase post-modifiers: (Prepositional phrase, Relative clauses); 
Clause types classification: Independent and dependent; 
Sentence: types and classification; 
Adverb clauses: types and classification 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
JONES, L. Progress to Proficiency. New ed.Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 
SWAM, M.; WALTER, C. The Good Grammar Book: a new grammar practice book for 
elementary to low-intermediate students of English. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
VINCE, M. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate with key. Oxford: 
Macmillan education, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BIBER, D.; CONRAD, S.; LEECH, G. Longman student grammar of spoken and written 
English. London: Pearson Education Longman, 2002. 
FOLEYM M.; HALL, D. Longman advanced learner’s grammar: a self study reference & 
practice book with answers. London: Pearson Education Longman, 2003. 
GREENBAUM, S.; NELSON, G. An introduction to English grammar. 2nd ed. London: 
Pearson Education Longman, 2002.  
HUDDLESTON, P.; PULLUM, G. K. A student’s introduction to English grammar. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
TALLERMAN, M. Understanding syntax. 3rd. ed. UK: Hodder Education, 2011. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura Brasileira I (LETR3006) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 6 NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15 

PRÉ-
REQUISITO: 

Teoria Literária 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo das manifestações literárias no Brasil Colônia. Visões e representações 
de Novo Mundo na produção escrita em língua portuguesa no século XVI. Visões e 
representações de Brasil na produção escrita do século XVII e XVIII. Formação do cânone 
brasileiro. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Textos do descobrimento e Formação do cânone  
1º Bloco: Literatura brasileira colonial ou manifestações da era colonial? 
a) Problemas gerais e conceituação 
b) As origens da literatura brasileira 
c) Manifestações literárias do período colonial e literatura nacional 
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2º Bloco: O século XVI e a literatura de informação sobre o Brasil. 
a) Súmula histórica 
b) A Carta de Caminha e a literatura informativa dos cronistas 
c) José de Anchieta e a literatura informativa dos jesuítas 
d) A ideologia subjacente às manifestações literárias do período colonial. 
e) A problemática do conceito de literatura no período colonial no Brasil. 
Unidade 2 
O Barroco e o Arcadismo no Brasil 
1º Bloco: O Barroco 

a) A retórica do Pe. Antonio Vieira em seus sermões 
b) A poética de Gregório de Matos (lírica, religiosa e satírica) 

2º Bloco: O Arcadismo 
a) A poética de Cláudio Manoel da Costa 
b) Tomás Antonio Gonzaga (Marília de Dirceu) 

Visões críticas sobre o Arcadismo 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
KHOTE, Flavio René. O cânone colonial. Brasília: Editora Universitária, 1997 
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
RONCARI, Luiz. Literatura brasileira – dos primeiros cronistas aos últimos românticos. 
2. ed. São Paulo: EDUSP, 1995 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981, v. 
I. 
CASTELLO, José Aderaldo. A Literatura Brasileira: origens e unidade. São Paulo: 
UNESP, 1999, v. I. 
HOLANDA, Sergio Buarque de. Capítulos de literatura colonial. São Paulo: Brasiliense, 
1991. 
JÚNIOR, Milton Marques. Fundamentos da Literatura no Brasil: o século XVI. João 
Pessoa: Manufatura, 2001. 
______. O clássico na Marília de Dirceu. João Pessoa: CCHLA/idéia, 1994. 
 

 

8.5.7 Ementas do sétimo período 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Educação das Relações Étnico-Raciais (EDUC3092) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 7º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Básico 

TIPO: 
Obrigatória 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
0 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 
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EMENTA: Formação das identidades brasileiras: elementos históricos. Relações sociais e 
étnico-raciais. África e Brasil, semelhanças e diferenças em suas formações. Interações 
Brasil-África na contemporaneidade. Preconceito, estereótipo, etnia, interculturalidade. A 
Educação indígena no Brasil, historicidade e perspectivas teórico-metodológicas. Ensino e 
aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. Pluralidade étnica do Nordeste e de 
Pernambuco: especificidades e situação sócio-educacional. Multiculturalismo e 
Transculturalismo crítico. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Identidade nacional e relações étnico-raciais 
1.1. Colonialismo e Educação 
1.2. A Construção da Identidade Nacional e a problemática étnico-racial brasileira 
1.3. A Construção do Mito da Democracia Racial – uma Pedagogia do Silêncio 
1.4. O Racismo e a Educação nos espaços institucionais e formativos brasileiros. 
2. Movimentos sociais negros e indígenas e a educação 
2.1. Iniciativas, Lutas e Experiências Educativas dos Movimentos Sociais Negros 
2.2. A experiência do Teatro Experimental do Negro e o Teatro Popular Brasileiro 
2.3. Movimentos Sociais negros indígenas nos anos 70 e 80 e a problemática Educacional 
2.4. Dialogando com as experiências contemporâneas dos movimentos sociais negros e 
indígenas pernambucanos. 
3. A educação indígena e as relações étnico-raciais na contemporaneidade 
3.1. A Lei 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares para Educação das Relações Étnico-
Raciais. 
3.2. Educação e a lei 11.645/08 no Brasil 
3.3. As políticas de Ações Afirmativas Educacionais e a desconstrução da pedagogia do 
silêncio e da insensibilidade. 
4. Educação das relações étnico-raciais na contemporaneidade 
4.1. Interculturalidade, Multiculturalismo e Transculturalismo. 
4.2. Perspectivas teórico-metodológicas pós-coloniais e educação 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANDRADE, J. A. de; SILVA, T. A. A. da. (org.). O ensino da temática indígena: subsídios 
didáticos para o estudo das sociodiversidades indígenas. Recife: Edições Rascunhos, 2017. 
FONSECA, Maria Nazareth Soares. (org.). Brasil afro-brasileiro. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2010. 
MUNANGA, Kabenguele. Superando o racismo na escola. Brasília, MEC, 2005. 
____________.Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus 
identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: formação e sentido do Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2009. 
SANTIAGO, Eliete; SILVA, Delma; SILVA, Claudilene. (org.) Educação, escolarização & 
identidade negra: 10 anos de pesquisa sobre relações raciais no PPGE/UFPE. Recife: 
Editora Universitária da UFPE, 2010. 
SILVA, Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luís Donizete Benzi (org.). A temática indígena na 
escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília, MEC/MARI/UNESCO, 
1995. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
Brasília: MEC/CNE 10/03/2004. 
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Indígena. Brasília: 



91 

 

  

 

MEC/CNE 10/05/2012. 
CASHMORE, Ellis. Dicionários de Relações Étnicas e Raciais. São Paulo-SP: Summus, 
2000.  
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 
MEC/SECAD. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-raciais. 
Brasília-DF: MEC/SECAD, 2006. 
SCHWARCZ, Lilia M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no 
Brasil. 1870-1930. São Paulo: Cia das Letras, 2011. 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 
currículo. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da 
Silva, Graracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado Obrigatório III (ESO III) 

PERÍODO A SER OFERTADO: 7º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Profissionalizante 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120h 
CRÉDITOS 

8 
TEÓRICA 

60h 
PRÁTICA 

60h 
EAD-SEMIPRESENCIAL 

0 
PRÉ-
REQUISITO: 

Estágio Supervisionado Obrigatório II (ESO II) 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo de fundamentos teórico-metodológicos do ensino-aprendizagem da 
língua materna, tendo como eixos principais a leitura, a produção de textos escritos e orais, o 
trabalho com a gramática e a literatura. Avaliação e aprendizagem.  Orientação pedagógica 
para o estágio e a aplicação prática em turmas do Ensino Médio. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Língua, cidadania e identidade cultural de um povo;  
Leitura e produção de texto no ensino médio;  
Avaliação da produção textual no ensino médio; 
Avaliação do Livro Didático de Português; 
O texto literário no ensino médio; 
Historiografia literária no currículo do ensino médio. 
Unidade II 
Orientação sobre estágio: 
Montagem do plano de aula para a regência;   
Observação de aulas e regência: 
Planejamento e preparação da aula prática; 
Avaliação do estágio; 
Confecção do relatório final 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANTUNES, Irandé. Língua, Texto e Ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola, 
2009. 
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006  
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SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. 3. ed.  
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011. 239 p.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUNZEN, Clécio; MENDONÇA, Márcia (orgs.) Português no Ensino Médio e formação 
do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
DIONÍSIO, Angela; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora 
(orgs.).Gêneros Textuais e Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 
MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa através dos textos. São Paulo: Cultrix, 1988. 
MOISÉS, Massaud. A Literatura Brasileira através dos textos. São Paulo: Cultrix, 2001. 
D’ONOFRIO, Salvatore. Literatura ocidental: autores e obras fundamentais. São Paulo: 
Ática, 1990. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura Brasileira II (LETR3007) 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Literatura Brasileira I 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Análise e discussão de fatos literários produzidos no século XIX, no Brasil. 
Leitura, contextualização e análise de obras escritas nesse momento literário. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
O texto poético nas estéticas Românticas, Parnasianas e Simbolistas 
Módulo I: As efervescências do início do século XIX e A poesia romântica 
Visão histórica e crítica de poemas do Romantismo em confronto com dados históricos sobre 
o amor no século XIX. 
Amor e medo na literatura romântica 
Idealização da mulher e erotismo nos poemas românticos.  
A problemática da identidade nacional em poemas do Romantismo.  
Unidade 2 
A Prosa do século XIX 
Módulo I: O Romantismo. 
A representação do feminino na prosa romântica. 
Visões históricas e críticas de obras do Romantismo.  
Módulo II: O Realismo 
O conceito de real e natural na literatura. 
Ideologias subjacentes à estéticas Realista e Naturalista. 
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Confronto entre as representações do amor e da mulher em obras consideradas realistas e 
românticas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
SODRÉ Nelson Werneck. História da Literatura Brasileira: seus fundamentos 
econômicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976. 
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981, v. 
II. 
SANTOS, Rubem Pereira dos. Poetas Românticos Brasileiros. Col. Margens do Texto. São 
Paulo : Scipione, 1993. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MOISÉS, Massaud. História da Literatura Brasileira – realismo e simbolismo. 9 ed. São 
Paulo, Cultrix, 2009. 
GOMES, Heloísa Toller. O negro no romantismo brasileiro. São Paulo: Atual, 1988. 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas: escolha e valor na obra crítica de escritores 
modernos. São Paulo: Cia das Letras, 1998. 
SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do Capitalismo: Machado de Assis. São 
Paulo: Duas Cidades, 1990. 
________. Ao vencedor as Batatas: Forma Literária e Processo Social nos Inícios do 
Romance Brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1981. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Ensino de Língua Inglesa 

PERÍODO A SER OFERTADO:  7o NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 TEÓRICA: 
30h 

PRÁTICA: 
0 

EAD-
SEMIPRESENCIAL: 

0 

PCC 
30 

PRÉ-REQUISITO: Língua Inglesa V 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Prática e teoria de atividades docentes didáticas e pedagógicas do ensino de 
Língua Inglesa, como língua estrangeira, para as escolas brasileiras de Ensinos Fundamental 
e Médio.  
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Method; Technique; Approach in an EFL language classroom 
Os métodos de ensino de língua inglesa: Grammar-Translation; Audio-Lingual, Silent way 
Desuggestopedia; Communitive language learning; Total Physical Response 
Unidade 2 
Discussões e vivências de práticas: time management, grouping, classroom management, 
assessment, selecting didactic resources, planning syllabus, planning class 
Miniaulas e observações de ensino de língua inglesa (laboratório) 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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CELCE-MURCIA, Marianne; BRINTON, Donna; SNOW, Marguerite Ann (editor). 
Teaching English as a Second or Foreign Language.Boston/MA: Heinle & Heinle, 2001. 
LARSEN-FREEMAN, Diane; ANDERSON, Marti. Technique & Principals in Language 
Teaching. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press, 2011. 
WATKINS, Peter. Learning to Teach English: a practical introduction for new teachers. 
Addlestone/Surrey: Delta Publishing, 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira. Brasília: MEC, 1998. 
CRYSTAL, David. English as a Global Language. Cambridge: CUP, 1997. 
KUMARAVADIVELU, B. Understanding Language Teaching: from method to 
postmethod. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2006. 
NORTON, B.; SIMPSON, J. (ed.). Routledge Handbook of Applied Linguistics. Oxford: 
Routledge, 2011. 
RICHARDS, Jack; RODGERS, Theodore. Approaches and Methods in Language 
Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Práticas de pesquisa em linguagens 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Profissionalizante 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
0 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA: Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Elementos básicos de composição do gênero monografia. Elaboração de projeto 
de pesquisa. Apresentação de projetos de pesquisa para produção da monografia. Orientação 
de pesquisa e escrita do texto monográfico. Métodos científicos de iniciação ao texto de 
pesquisa e monográfico. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Produção escrita de Projeto de Pesquisa para Monografia: introdução, problematização, 
justificativa, objetivos, hipóteses, método, fundamentação, referências; 
Orientação das etapas do Projeto de Pesquisa; 
Orientação para escrita da monografia (TCC); 
Normas técnicas de escrita científica (ABNT); 
Acompanhamento da escrita científica; 
Apresentação, em seminário, dos Projetos de Pesquisa produzidos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 3 ed. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
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MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção Textual na 
Universidade. São Paulo: Parábola, 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Saraiva, ed. 5, 2006. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 
Cientifica. 7. Ed. 320 p. Atlas, 2010. 
MATIAS-PEREIRA. Manual de Metodologia da Pesquisa Cientifica. 2. Ed. 240p. Atlas. 
2010. 
SIQUEIRA et. al. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Editora FGV, 2007. 

XAVIER, Antonio Carlos. Como fazer e apresentar trabalhos científicos em eventos 
acadêmicos. Recife: Rêspel, 2010. 

 

8.5.8 Ementas do oitavo período 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado Obrigatório IV 

PERÍODO A SER OFERTADO: 8o NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Profissional 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120h 
CRÉDITOS: 

8 
TEÓRICA: 

60h 
PRÁTICA: 

60h 
EAD-SEMIPRESENCIAL: 

0 
PRÉ-REQUISITO: Metodologia do Ensino de Língua Inglesa 

 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Prática e teoria de estágio curricular supervisionado em escola pública ou 
privada, enfocando o ensino de Língua Inglesa como língua estrangeira nos Ensinos 
Fundamental e Médio da Escola Brasileira, com base nos marcos legais da educação 
brasileira e em teorias didáticas e pedagógicas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Conteúdo teórico em sala: 
O ensino tradicional; o estrutural; o cognitivo e o comunicativo; 
Plano de aula e análise de livro didático; 
O ensino de “speaking”, “listening”, “reading” e “writing”; 
O aprendizado e a prática das quatro habilidades em escolas regulares; 
Linguística Aplicada e ensino de língua estrangeira; 
Ensino de LE, cultura e identidade; 
Língua materna VS língua paterna VS língua estrangeira. 
Unidade 2 
Estágio de Língua Inglesa: 
Observação e regência de aulas no Ensino Fundamental em escola pública ou privada; 
Relatórios orais e escritos sobre as aulas observadas e regidas; 
Seminários sobre as aulas observadas e regidas e discussão grupal sobre os relatos dos 
colegas de sala em seus respectivos estágios; 
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Discussão sobre os problemas encontrados em campo e suas possíveis soluções; 
Elaboração de resenhas e apresentação de seminários com base em artigos lidos e discutidos 
em sala. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua estrangeira. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 
1998. 
PIERRE, Martinez. Didática de línguas estrangeiras. São Paulo: Parábola, 2009. 
LIMA, Diógenes Cândido de. Inglês em escolas públicas não funciona? São Paulo: 
Parábola, 2011. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
PEREIRA, Regina Celi. Linguística Aplicada. 1.ed. São Paulo: Contexto, 2015. 
SIGNORINI, Inês. Lingua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no campo 
aplicado. Campinas: Mercado de Letras, 1998. 
NETO, Alexandre Shigunov; MACIEL, Lizete, Shizue Bomura. Reflexões sobre a 
formação de professores. Campinas: Papirus, 202. 
MENESES, João Gualberto de Carvalho; BATISTA, Sylvia Helena S. S. Revisitando a 
prática docente: interdisciplinaridade, políticas públicas e formação. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2003. 
MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Por uma linguística aplicada Indisciplinar. São Paulo: 
Parábola, 2006. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura Brasileira III (LETR3026) 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específicos 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Literatura Brasileira II 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não 
há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Leitura, contextualização, análise e discussão de textos literários brasileiros 
produzidos a partir da primeira metade do século XX, incluindo as nascentes relações da 
literatura com a cultura popular e com a cultura de massa. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Semana de arte moderna e as mudanças da literatura: os manifestos.  
A produção literária de Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. 
A geração de 1930 e o viés regionalista 
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A produção literária de Graciliano Ramos, Raquel de Queirós, José Lins do Rego, José 
Américo de Almeida. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro. 15 ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 1997 
CANDIDO, Antonio; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira. 7 
ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996, v. II. 
SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas Latino- Americanas: polêmicas, manifestos e textos 
críticos. São Paulo: Iluminuras/Fapesq, 1995. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BERMAN, Marshal. Tudo que é sólido se desmancha no ar. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1981. 
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981, v. 
I. e II. 
CASTELLO, José Aderaldo. A Literatura Brasileira: origens e unidade. São Paulo: 
UNESP, 1999, v. II. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: DP&A 
Editoras, 2005. 
STANGOS, Nikos. Conceitos de arte moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura de expressão inglesa I 

PERÍODO A SER OFERTADO: 8º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA: Não há. 
CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo das literaturas de expressão inglesa, focalizando o gênero poesia e 
desenvolvendo a leitura crítica e analítica dos aspectos formais e temáticos de textos 
selecionados, incluindo a visão panorâmica dos diferentes períodos, evocando os respectivos 
contextos sociohistórico e cultural. A abordagem compreende os períodos desde o medieval 
ao contemporâneo, com ênfase em autores e autoras de maior expoência da crítica. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
John Keats; William Wordsworth 
William Blake; Elizabeth Barret Browning 
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T.S. Elliot; William Butler Yeats 
Unidade 2 
Emily Dickinson; Walt Whitman 
Ezra Pound; Gertrude Stein 
E. E. Cummings; Elizabeth Bishop 
Langston Hughes, Derek Walcott, Maya Angelou (African-American Poets) 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BAYM, Nina. Et al. (ed.). The Norton Anthology of American Literature. The Shorter 
English Edition. 8th Edition. New York: W. W. Norton & Company, 2002. 
COMPAGNON, Antoine. O Demônio da Teoria: literatura e senso comum. 2. Ed. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2010. 
GRENBLATT, S. et al (ed.). The Norton Anthology of English Literature. Single vol. 8th 

Edition. New York: W. W. Norton & Company, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABRAMS, M.H. (ed.)English Romantic Poets: Modern Essays in Criticism. New York: 
Oxford University Press, 1964. 
BESSA, M. C. Panorama da Literatura Norte-Americana. São Paulo: Alexa Cultural, 
2008. 
CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem & outras metas: ensaios de teoria e crítica 
literária. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
CEVASCO, Maria Elisa.; SIQUEIRA, Valter Lellis. Rumos da literatura inglesa. 2ª ed. 
São Paulo: Ática, 1985. Série Princípios 11. 
DRAPER, R.P. An Introduction to Twentieth Century Poetry in English. New York: St. 
Martin’s Press, 1999. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura de expressão inglesa II 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo das literaturas de expressão inglesa, focalizando o romance e o conto e 
desenvolvendo a leitura crítica e analítica dos aspectos formais e temáticos de textos 
selecionados, incluindo a visão panorâmica dos diferentes períodos, evocando os respectivos 
contextos sociohistórico e cultural. A abordagem compreende o período do século XV ao 
XXI, com ênfase em autores e autoras de maior expoência da crítica. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Beowulf; Geoffrey Chaucer (Medieval) 
Jonathan Swift; Daniel Defoe (The Age of Reason) 
Mary Shelley; Jane Austen (Romanticism) 
Emily Brontë; Charles Dickens; Oscar Wilde (Victorian Age; Decadentism) 
James Joyce; Virginia Woolf (Modernism) 
Unidade 2 
James Fenimore Cooper; Washington Irving (Early Romanticism) 
Nathaniel Hawthorne; Edgar Allan Poe (Romanticism) 
Mark Twain; Henry James (Realism) 
W. E. B. Du Bois 
Ernest Hemingway; F.S. Fitzgerald (Modernism) 
Margaret Atwood; Alice Munro (Contemporary Canadian Fiction) 
Chinua Achebe, Nadine Gordimer, Chimamanda Adichie (Contemporary African Fiction) 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BORGES, Jorge Luis; ARIAS, Martin; HADIS, Martín (Org.). Curso de Literatura 
Inglesa.2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
CHASE, Richard. The American Novel and its Tradition. Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press, 1980. 
DAVID, Deirdre (ed.) The Cambridge Companion to the Victorian Novel. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALLEN, Walter. The English Novel. Hammondsworth: Penguin Books, 1980. 
CEVASCO, Maria Elisa.; SIQUEIRA, Valter Lellis. Rumos da literatura inglesa. 2ª ed. 
São Paulo: Ática, 1985. Série Princípios 11. 
CORTÁZAR, Julio. Valise de cronópio. São Paulo: Perspectiva, 1993. 
BAYM, Nina. Et al. (ed.). The Norton Anthology of American Literature. The Shorter 
English Edition. 8th Edition. New York: W. W. Norton & Company, 2002. 
GRENBLATT, S. et al (ed.). The Norton Anthology of English Literature. Single vol. 8th 
Edition. New York: W. W. Norton & Company, 2006. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso I – Letras (TCC1 ) 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO:Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 horas 
CRÉDITOS 

8 TEÓRICA 
0 

PRÁTICA 
0 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

120 horas 
PRÉ-REQUISITO: Práticas de Pesquisa em Linguagens 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO:Não há. 

EMENTA: Formalização do trabalho acadêmico orientado para a conclusão do curso de 
Letras. Produção e finalização de 1 (uma) seção ou 1 (um) capítulo da pesquisa a ser 
desenvolvido e defendido.    
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Desenvolvimento da pesquisa que resultará no TCC; Escrita do TCC sob supervisão do 
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orientador. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. Ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
MOTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: 
Parábola editorial, 2010. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. Ed. São Paulo: Cortez, 2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e 
sociais. São Paulo: Pioneira, 1998. 
ECO, U. Como se faz uma tese. Trad. G. C. de Souza. 2. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1985. 
HUBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de 
mestrado e doutorado. São Paulo: Editora Mackenzie, 2002. 
MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar gêneros 
acadêmicos. São Paulo: Parábola editorial, 2005. 
SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

8.5.9 Ementas do nono período 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado Obrigatório V 

PERÍODO A SER OFERTADO: 9o NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Profissional 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120h 
CRÉDITOS: 

8 TEÓRICA: 
60h 

PRÁTICA: 
60h 

EAD-SEMIPRESENCIAL: 
 

PRÉ-REQUISITO: Estágio Supervisionado Obrigatório IV – Língua Inglesa 
 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Prática e discussão teórica de estágio curricular supervisionado em escola 
pública ou privada, enfocando o ensino de literaturas de língua inglesa nos Ensinos 
Fundamental e Médio da Escola Brasileira, com base nos marcos legais da Educação no 
Brasil, no desenvolvimento de projetos pedagógicos de leitura e em teorias didáticas e 
pedagógicas. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Marcos legais da Educação Brasileira e Língua Estrangeira: BNCC, LDB, PCN, PNE 
Políticas públicas para Educação no Brasil: ensino de Língua Estrangeira, foco em 
formação do leitor 
Unidade 2 
Metodologias de ensino de literatura em sala de aula: Language-based and Culture-based 
methods 
Estágio supervisionado nos Ensinos Fundamental e Médio (observação e regência) 
Projetos pedagógicos com ensino de leitura de textos literários nas aulas de língua inglesa  
Debates das vivências nos estágios 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Rio 
de Janeiro: Casa Editorial Pargos, 1997. 
EGGINGTON, W. and WREN, H. (ed.). Language Policy: Dominant English, Pluralist 
Challenges. Camberra,Australia:John Benjamins, 1997.  
SILVA, Arminda de Fátima Alves da; MARTINS, Marcelo Machado (Org.). Identidades 
na diversidade: reflexões sobre teorias e práticas na formação de professores. Recife: 
UFRPE, 2015. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais. Língua 
Estrangeira. Brasília: MEC,1997, Versão Preliminar 
COLLIE, J.; SLATER, S. Slater. Literature in the Language Classroom: A Resource 
Book of Ideas and Activities. Cambridge: CUP, 1990. 
HARRISON, Brian. Culture and the Language Classroom. ELT Documents 132. Vol. 3. 
Hong Kong: Modern English Publications; British Council, 1990.  
LIMA, Diógenes Cândido de. Inglês em escolas públicas não funciona?São Paulo: 
Parábola, 2011. 
PETTY, Geoff. Teaching today: a practical guide. UK: Nelson Thornes, 2009. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura brasileira IV 

PERÍODO A SER OFERTADO: 9º NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

0 

PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Literatura Brasileira III 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo da Literatura Brasileira Contemporânea a partir da segunda metade do 
século XX. Os novos estatutos da Literatura na contemporaneidade. Expansão do texto 
literário para além do livro e da escrita. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Evoluções na poesia do século XX e contemporânea 
A poesia Hilda Hilst, Márcia Denser, Marina Colasanti 
A poesia Concretista e a vídeo poesia 
A literatura cordel e a poesia popular 
Unidade 2 
A Prosa do século de 1950 até os dias atuais 
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A literatura de Guimarães Rosa e Clarice Lispector  
A literatura policial: Cassandra Rios e Rubens Fonseca 
O teatro e contística de Nelson Rodrigues 
Tendências contemporâneas da literatura brasileira 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BOSI, Alfredo. Tendências Contemporâneas. In: ___História da concisa da literatura 
brasileira.2. Ed. São Paulo: Cultrix, 1981, p.383- 491. 

HOHLFELDT, Antonio. Conto Brasileiro Contemporâneo. 2ed, Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1980. 

LAJOLO, Marisa. Como ler o Romance Brasileiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
LUCAS, Fábio. Literatura e Comunicação na era da eletrônica. São Paulo Cortez, 2001. 

PELEGRINE, Tânia. A imagem e a letra: análise da prosa brasileira contemporânea. São 
Paulo: Bertrand Brasil, 1999. 

PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. Retrato de Época: poesia marginal anos 70. Rio de 
Janeiro: Funarte, 1981. 

PLAZA, Julio. Tradução Intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

PROENÇA FILHO, D. Pós-Modernismo e Literatura. São Paulo: Ática, 1988. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura de Expressão Inglesa III 

PERÍODO A SER OFERTADO: 9 NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

30h 
PRÁTICA 

15h 
EAD-

SEMIPRESENCIAL 
PCC 
15h 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há pré-requisito para este componente curricular. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo das literaturas de expressão inglesa, focalizando os textos dramáticos e 
desenvolvendo a leitura crítica e analítica dos aspectos formais e temáticos de textos 
selecionados, incluindo a visão panorâmica dos diferentes períodos, evocando os respectivos 
contextos sociohistórico e cultural. A abordagem compreende desde as tragédias e comédias 
102raile102elaciona ao teatro moderno, compreendendo o período do século XVII ao XX, 
com ênfase em autores e autoras de maior expoência da crítica. 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: As práticas curriculares se efetivam 
por meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 
licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 
de experiências em sala de aula e no contexto e ensino. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
William Shakespeare; Christopher Marlowe 
William Butler Yeats; Samuel Beckett 
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Unidade 2 
Eugene O’Neil; Arthur Miller 
Edward Albee; Tennessee Williams 
Lorraine Hansberry; Amiri Baraka 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BAYAM, Nina. Et al. (ed.). The Norton Anthology of American Literature. The Shorter 
English Edition. 8th Edition. New York: W. W. Norton & Company, 2002. 
GRENBLATT, S. et al (ed.). The Norton Anthology of English Literature. Single vol. 8th 

Edition. New York: W. W. Norton & Company, 2006. 
SILVA, Alexander Meireles da. Literatura Inglesa para Brasileiros. 2 ed. Revisada. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CEVASCO, Maria Elisa.; SIQUEIRA, Valter Lellis. Rumos da literatura inglesa. 2ª ed. 
São Paulo: Ática, 1985. Série Princípios 11. 
GRENBLATT, S. et al (ed.). The Norton Anthology of English Literature. Single vol. 8th 
Edition. New York: W. W. Norton & Company, 2006. 
HULLE, Dirk Van. The New Cambridge Companion to Samuel Beckett. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015. 
ROUDANÉ, Matthew C. (ed.). The Cambridge Companion to Tennessee Williams. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
WELLS, Stanley; DE GRAZIA, Margreta. The Cambridge Companion to Shakespeare. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso 2 – Letras (TCC-II) 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO:Obrigatório 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 horas 
CRÉDITOS 

8 TEÓRICA 
0 

PRÁTICA 
0 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

120 horas 
PRÉ-REQUISITO: Trabalho de Conclusão de Curso I – Letras (TCC-I) 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há. 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Finalização do trabalho acadêmico orientado para a conclusão do curso de 
Letras. Defesa e arguição para banca de avaliação e posteriores correções. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. Ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
MOTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: 
Parábola editorial, 2010. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. Ed. São Paulo: Cortez, 2017. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e 
sociais. São Paulo: Pioneira, 1998. 
ECO, U. Como se faz uma tese. Trad. G. C. de Souza. 2. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1985. 
HUBNER, M. M. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação de 
mestrado e doutorado. São Paulo: Editora Mackenzie, 2002. 
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MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar gêneros 
acadêmicos. São Paulo: Parábola editorial, 2005. 
SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

 

8.6 Ementas dos Componentes Curriculares Optativos 

 

 As ementas dos componentes curriculares optativos estão apresentadas a seguir, 

conforme os eixos que compõem a base de formação do curso, que são: estudos linguísticos, 

estudos literários e ensino. 

 

 

8.6.1 Ementas dos componentes curriculares optativos do eixo de estudos linguísticos 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Análise de discurso, ideologia e prática pedagógica 

PERÍODO A SER OFERTADO: - NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas CRÉDI
TOS 

4 
TEÓRICA:  

45 
PRÁTICA: 

15h 
EAD-SEMIPRESENCIAL 

__ 
PRÉ-REQUISITO: Não há  
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Fundamentos epistemológicos da Análise do Discurso. Ideologia e prática 
pedagógica. Linguagem, discurso e construção da realidade. Sujeito, história e linguagem. 
Produção de sentido e relações histórias, sociais, educacionais. Processualidade teórico-
metodológica e categorias de análises. 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Fundamentos históricos da Análise do Discurso de linha francesa; 
Discurso e prática pedagógica; 
Realidade e Linguagem; 
Discurso e realidade; 
O Sujeito, a História e a Linguagem na Análise do Discurso; 
Efeitos de sentido nas relações históricas, sociais e educacionais; 
Categorias teórico-metodológicas para análises de materialidades discursivas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ORLANDI, Eni. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas, Pontes, 1999. 
FLORÊNCIO, Ana M. G. et al. Análise do Discurso: fundamentos & prática. Maceió, 
Edufal, 2009. 
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PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Tradução de 
Eni Puccinelli Orlandi et al. 4ª edição. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAVALCANTE, Maria do Socorro Aguiar de Oliveira. Qualidade e cidadania nas 
reformas da educação brasileira: o simulacro de um discurso 
modernizador.Maceió:Edufal, 2007. 

FARIA, Ana Lúcia G. de. Ideologia no livro Didático. 14 Ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

ORLANDI, Eni. A leitura e os leitores. Campinas, SP : Pontes, 1998. 

______. Discurso e texto: formação e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes, 2001. 

______. Discurso e leitura. São Paulo : Cortez, 2008 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Aquisição de linguagem 

PERÍODO A SER OFERTADO: - NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas 
CRÉDI
TOS 

4 
TEÓRICA:  

45 
PRÁTICA: 

15h 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

__ 
PRÉ-REQUISITO:Não há.  
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: não há. 

CORREQUISITO:Não há. 

EMENTA: Linguística e aquisição de linguagem. Panorama das teorias de aquisição de 
linguagem: o empirismo, behaviorismo e conexionismo; o racionalismo, inatismo e o 
construtivismo, com suas vertentes cognitivista e (sócio)interacionista. Especificidades da 
aquisição de linguagem (falada e escrita). 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Gênese teórica do campo aquisição de linguagem; 
Gênese metodológica do campo aquisição de linguagem; 
Teorias de aquisição de linguagem; 
O empirismo (behaviorismo e conexionismo); 
O racionalismo (inatismo e o construtivismo, com suas vertentes cognitivista e 
(sócio)interacionista); 
Aquisição de linguagem falada; 
Aquisição de linguagem escrita. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
LEMOS, Maria T. Guimarães de. A língua que me falta: uma análise dos estudos em 
aquisição de linguagem. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2002. 

SANTOS, Raquel. Aquisição da linguagem. In: FIORIN, José Luiz. Introdução à 
linguística. São Paulo: Contexto, 2009. 

SILVA, Carmem Luci da Costa. A criança na linguagem: enunciação e aquisição. São 
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Paulo: Pontes, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CALIL, Eduardo. Escutar o invisível: escritura & poesia na sala de aula. São Paulo: Unesp, 
2008. 

________; FELIPETO, Cristina. A singularidade do erro ortográfico nas manifestações 
d’língua. In: Estilos da Clinica, v.13, n. 25. São Paulo, 2008 

DEL RÉ, Alessandra. Aquisição da Linguagem: uma abordagem psicolinguística. São 

Paulo: Contexto, 2006. 

LEMOS, Cláudia T. Guimarães de. Los Procesos metafóricos y metonímicos como 
mecanismos de cambio. In: Substratum, 1. Barcelona: Meldar, 1992, p. 121-135. 
LEMOS, Cláudia T. Guimarães de. Das vicissitudes da fala da criança e de sua investigação. 
Cadernos de estudos linguísticos. Campinas-SP: Unicamp, 2002. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: English Oral and Written Practice 

PERÍODO A SER OFERTADO: -  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 
TEÓRICA: 

45h 
PRÁTICA: 

15h 
EAD-SEMIPRESENCIAL: 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há 
 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 
 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Consolidação e aperfeiçoamento das habilidades comunicativas e discursivas 
desenvolvidas ao longo das disciplinas de língua inglesa para aprofundamento das quatro 
habilidades comunicativas do idioma e maior aprofundamento léxico-estrutural e discursivo-
cultural a partir de trabalhos de leitura, compreensão, discussão e produção textual oral e 
escrita em nível pós-intermediário. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: Seminários e apresentações 
culturais extra-classe 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
UNIDADE 1 
Conteúdo teórico em sala: 
Motivação e desenvolvimento linguístico; 
O uso linguístico formal; 
O uso linguístico informal; 
O uso de “speaking”, “listening”, “reading” e “writing”; 
Língua, cultura, discurso e ideologia; 
Discurso e identidade. 
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UNIDADE 2 
O uso e o desenvolvimento das quatro habilidades: Fala, Escuta, Leitura e Escrita – práticas e 
vivências. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MORAZ, Eduardo. Inglês para o dia a dia. São Paulo: Universo dos Livros, 2010. 
SOUZA, Adriana Grade Fiori. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 
São Paulo: Disal, 2005. 
FERRO, Jeferson. Around the world: introdução à leitura em lingual inglesa. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 
1985. 
FERNANDES, Cleudemar Alves. Análise do discurso: reflexões introdutórias. Goiânia: 
Trilhas Urbanas, 2005. 
MAZIÈRE, Francine. A análise do discurso: história e práticas. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2007. 
PINTO, Milton José. Comunicação e discurso: introdução à análise de discursos. São 
Paulo: Hacker editores, 1999. 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua estrangeira / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Linguística Textual 

PERÍODO A SER OFERTADO:  
- 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL:60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

60h 
PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 

PRÉ-REQUISITO: Não há  
REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA:Não há 
CORREQUISITO:Não há 

EMENTA: 
Fundamentação epistemológica da Linguística Textual. O texto como objeto de pesquisa: 
conceitos de texto. Princípios de textualização. Condições de produção. 
Organização/tessitura textual. A construção do sentido, processamento textual, tipologias 
textuais. Referenciação e Tópico discursivo. Estratégias de produção textual. Interação e 
prática comunicativa. Prática pedagógica. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Fundamentos da Linguística Textual; 
Texto como objeto de pesquisa; 
Textualização; 
Condições e produção; 
Organização textual; 
Processamento textual; 
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Referenciação e tópico discursivo; 
Estratégias de produção de textos; 
Texto e prática pedagógica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
FÁVERO, Leonor Lopes; KOCH, Ingedore. Linguística Textual: Introdução. São Paulo :  
Cortez, 2007. 

KOCH, Ingedore. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2000. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio.. Linguística de texto: O que é e como se faz?São Paulo: 
Parábola, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTUNES, Irandé. Textualidade: noções básicas e implicações pedagógicas. São Paulo: 
Parábola, 2017. 
______. Análise de textos: fundamentos e práticas.São Paulo: Parábola, 2010. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São 
Paulo: Editora Cortez, 2004. 
KOCH, Ingedore. Introdução à Linguística Textual.2ª tiragem. São Paulo: Fontes, 2006 
______. Desvendando os segredos do texto.2 ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Linguística e literatura (LING3013) 

PERÍODO A SER OFERTADO:  
- 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL:60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

60h 
PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 

PRÉ-REQUISITO: Não há  
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA:Não há 

CORREQUISITO:Não há 

EMENTA: 
Estudo e discussão de ideias e de autores que articulam elementos linguísticos e literários. 
Linguagem ordinária e linguagem literária. Estilo, ethos, autor e escritura. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Linguística e poética; 
Signo linguístico e Signo Poético; 
Discurso poético; 
Teorias linguísticas do texto; 
Noção de texto; 
Percurso gerativo de sentido; 
Sintaxe narrativa; 
Semântica narrativa; 
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Sintaxe discursiva; 
Semântica discursiva; 
Sintaxe modal e enunciação passional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ECO, Umberto. Tratado geral de semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
JAKOBSON, Roman. Linguística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 2001. 
MAINGUENEAU, Dominique. Elementos de Linguística para o Texto Literário. São 
Paulo: MartinsFontes, 2001. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semiótica do texto. 4ª Ed. São Paulo: Editora Ática 
S. A., 2003. 
BERTRAND, Denis.Caminhos da semiótica literária. Bauru, SP: EDUSC, 2003. 
GREIMAS, A. J. &FONTANILLE, J. Semiótica das paixões: Dos estados de coisas aos 
estados de alma. São Paulo: Editora Ática S. A., 1993. 
FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. 11ª Ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
ZILBERBERG, Claude. Elementos de Semiótica Tensiva. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2011. 

 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Linguística Formal: a sintaxe do português 

PERÍODO A SER OFERTADO:  
- 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL:60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

60h 
PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 

PRÉ-REQUISITO: Não há  
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA:Não há 

CORREQUISITO:Não há 

EMENTA: Estudo da estrutura sintática da língua portuguesa, sob uma perspectiva 
formalista da linguagem, levando em consideração os pressupostos teóricos da Teoria 
Gerativa. Análise e classificação algorítmica de sentenças do português brasileiro. 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidades mínimas da sintaxe; 
Diagnósticos para a estrutura sintática; 
A Sintaxe Gerativa; 
Teoria X-Barra; 
Aplicações da teoria: algumas características do Português Brasileiro (sujeitonulo/objeto 
nulo, construções de tópico, relativas não-padrão); 
A sintaxe das sentenças complexas do português (coordenação esubordinação). 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CHOMSKY, N. Knowledge of language: its nature, origin and use. London: Praege 
Publishers, 1986. 

MIOTO, C. FIGUEIREDO SILVA, M. C. e LOPES, R. Novo manual de sintaxe. 
Florianópolis, Editora Insular, 2004. 

RAPOSO, E, P. Teoria da Gramática: a faculdade da linguagem. Lisboa: Caminho, 1992. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BERLINK, R. A.; AUGUSTO, M. R. A.; SCHER, A. P. Sintaxe. In: MUSSALIN, F.; 
BENTES, A. C. (orgs.). Introduçao à Linguística: domínios e fronteiras. 7ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

KATO, M.; NASCIMENTO, M. do. (orgs.). A construção da sentença: gramática do 
português culto falado no Brasil. São Paulo: Contexto, 2015. 

KENEDY, E.; OTHERO, G. de A. Para conhecer: sintaxe. São Paulo: Contexto, 2018. 

NEGRÃO, E. V.; SCHER, A. P.; VIOTTI, E. de C. Sintaxe: explorando a estrutura da 
sentença. In: FIORIN, J. L et all (orgs.). Introdução à Linguística: princípios de análise. 
4ed. 1ª impr. São Paulo: Contexto, 2007. 

ROBERTS, I.; KATO, M. A. Português brasileiro: uma viagem diacrônica. São Paulo: 
Contexto, 2018. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria da Variação e Mudança Linguística 

PERÍODO A SER OFERTADO:  
- 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO: 

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL:60h 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

60h 
PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 

PRÉ-
REQUISITO: 
Não há 

 

REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA:Não há 
CORREQUISITO:Não há 

EMENTA: Estudo dos pressupostos do modelo teórico-metodológico da Teoria da Variação 
e Mudança Linguística, enfatizando fenômenos de variação linguística em diferentes níveis 
de análise do português e seu tratamento no ensino de língua materna. 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Conceitos e pressupostos da Teoria da Variação e Mudança Linguística  
Variável e variantes linguísticas 
Variação: tipos de variantes e variáveis 
O conceito de norma 
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O preconceito linguístico 
O dinamismo das línguas: variação x mudança linguística 
Comunidade linguística e comunidade de prática 
Língua e dialeto 
Contribuições para o ensino de língua portuguesa:  
Fenômenos de variação linguística no português, em diferentes níveis de análise 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LABOV, W. Padrões sociolinguísticos. São Paulo: Parábola editorial, 2008. 
MOLLICA, M. C.; BRAGA, M. L. (Orgs.). Introdução à sociolinguística: o tratamento da 
variação. São Paulo: Contexto, 2003. 
TARALLO, F. A pesquisa sociolinguística. São Paulo: Ática, 1991. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALKIMIN, T. M. Sociolinguística: parte I. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. C. (Orgs.) 
Introdução à linguística: domínios e fronteiras. V.1.  São Paulo: Cortez, 2001. P. 21-47. 
BELINE, R. A variação linguística. In: FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à Linguística I. 
Objetos teóricos. 5. Ed. São Paulo: Contexto, 2008. P. 121-140. 
BORTONI-RICARDO, S. M. Nós chegamu na escola, e agora? Sociolinguística e educação. 
São Paulo: Parábola, 2005. 
CALVET, L.J. Sociolinguística: uma introdução crítica. São Paulo: Parábola, 2002. 
CAMACHO, Roberto. Sociolinguística: parte II. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. C. 
(Orgs.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras. V.1. São Paulo: Cortez, 2001. P. 49-
75. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria e Prática da Tradução I  

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativa 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 TEÓRICA: 
45h 

PRÁTICA: 
15h 

EAD-SEMIPRESENCIAL:  

PRÉ-REQUISITO: Não há 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há. 

EMENTA: Estudo das principais teorias da tradução; conceito de tradução; exploração de 
métodos e técnicas; prática de tradução de gêneros textuais diversos da língua inglesa para a 
língua portuguesa com ênfase nos gêneros acadêmicos; análise de problemas de tradução no 
par linguístico inglês-português. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
O conceito de tradução 
O papel do tradutor: visibilidade, ética e sociologia 
Teorias da tradução 
Unidade 2 
Operações de tradução 
Unidades de tradução 
Estratégias de análise e busca de subsídios 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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MUNDAY, Jeremy. Introducing translation studies. 2nd edition. London: Routledge, 2008. 
OUSTINOFF, Michaël. Tradução: história, teorias e métodos. Trad. Marcos Marcionilo. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 
PAGANO, Adriana et al. Traduzir com autonomia. 3ª ed. São Paulo: Contexto, 2009. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
NEWMARK, Peter. About translation. Clevedon: Multilingual Matters, 2001. 
OLIVERIA, Ronaldo Alves de. 280 Erros comuns na tradução da língua inglesa. 2ª ed. 
São Paulo: Edicta, 2004. 
RONÁI, Paulo. Escola de tradutores. 7ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria e Prática da Tradução II 

PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativa 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 TEÓRICA: 
45h 

PRÁTICA: 
15h 

EAD-SEMIPRESENCIAL:  

PRÉ-REQUISITO: Não há 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Estudo das principais teorias, métodos e técnicas de tradução; prática de tradução 
de gêneros textuais para a língua inglesa com foco na linguagem literária; análise de 
problemas de tradução no par linguístico inglês-português. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
O conceito de tradução; 
O papel do tradutor: visibilidade, ética e sociologia; 
Teorias da tradução. 
Unidade 2 
Operações de tradução; 
Unidades de tradução; 
Estratégias de análise e busca de subsídios. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GENTZLER, Edwin. Teorias contemporâneas da tradução. 2ª ed.Trad. Marcos Malvezzi. 
São Paulo: Madras, 2009. 
NEWMARK, Peter. About translation. Tonawanda: Multilingual Matters, 2010. 
SCHULTE, Rainer; BIGUENET, John. Theories of translation. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1992. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ASLANOV, Cyril. A tradução como manipulação. São Paulo: Perspectiva, 2015. 
HIRSCH, Irene. Versão brasileira: tradução de autores de ficção em prova norte-
americanos do século XX. São Paulo: Alameda, 2006. 
VENUTI, Lawrence. Escândalos da tradução. Trad. Laureano Pelegrin et al. Bauru: Edusc, 
2002. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Teorias de aquisição de segunda língua 

PERÍODO A SER OFERTADO:   NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 

CRÉDITOS: 
4 TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA: 

15h 
EAD-

SEMIPRESENCIAL 
PRÉ-
REQUISITO:  

Não há 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA:  
Não há 

CORREQUISITO:Não há 

EMENTA:  
Discussão sobre a consituição da área de aquisicao de segunda língua enquanto um campo 
de pesquisa autônomo e sistemático, bem como das principais teorias que lhe serviram de 
base e as principais críticas pelas quais tal área tem atravessado. Além disso, a disciplina 
leva em consideração as novas tendências e abordagens direcionadas à explicar o fenômeno 
da aquisição de uam segunda língua em seus aspectos linguísticos, psicológicos e sociais.   
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
O objeto de estudo da Aquisição de Segunda Línguas 
Correntes e teorias centrais nas pesquisas em aquisição de segunda língua; 
As abordagens formais para explicação das teorias de ASL; 
Processos de interlíngua; 
Input, interaction, output; 
Para além dos domínios da linguagem: disciplinas correlatas para explicação da ASL; 
Abordagens contemporâneas na Aquisição de Segunda Língua; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ATKINSON, D. (ed.) Alternative approaches to second language acquisition. NY: 
Routledge, 2011. 
MITHEL, R.; MYLES, F. Second language learning theories. 2nd. Ed. Phenyx: Hodder 
Arnald, 2004.  
PAIVA, V. L. M. O. Aquisição de Segunda Língua. São Paulo: Parábola, 2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DE BOT, C. et al. Second Language Acquisition: an advanced resourcebook. London; 
NY: Routledge, 2005. 
GASS, S.; SELINKER, L. Second Language Acquisition: an Introductory Course. 3rd. ed. 
London; NY: Routledge, 2008. 
KRAMSCH, C. Language 113raile113elac and language socialization. London; NY: 
Continuum, 2002. 
SAVILLE-TROIKE, M. Introducing Second Language Acquisition.Cambridge: CUP, 
2006. 
SPOLSKY, B. Conditions for Second Language Learning: introduction to a general 
theory. Oxford: OUP, 1989. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Teorias de gêneros discursivos/textuais 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  
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TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 
CRÉDITOS: 
4 

TEÓRICA 
45h  

PRÁTICA 
15h  

EAD-SEMIPRESENCIAL 
 

PRÉ-
REQUISITO: --- 

Não há. 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há. 

CORREQUISITO:Não há. 

EMENTA: Diferentes concepções e abordagens dos gêneros textuais. As teorias de 
gêneros e as diversas áreas do conhecimento. Aplicações das teorias de gêneros. Gênero 
discursivo/textual como objeto de estudo em pesquisas científicas. 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Os precursores das reflexões sobre os gêneros: os gregos, Bakhtin e Marcuschi. 

As diversas abordagens dos gêneros: 

A abordagem da Linguística Textual (MARCUSCHI, KOCH): função social, 
intergenericidade, domínio discursivo e suporte.  

As abordagens sociossemióticas (HASAN, MARTIN, FOWLER, 
KRESS):multimodalidade e intericonicidade. 

As abordagens sociorretóricas (SWALES, MILLER, BAZERMAN):movimentos retóricos, 
ação social, agência, sistemas de atividades, conjuntos de gêneros e sistemas de gêneros. 

As abordagens sociodiscursivas (ADAM, BRONCKART, SCHNEUWLY & DOLZ, 
MAINGUENEAU): sequências textuais, sequências didáticas, ethos discursivo, 
comunidade discursiva e hipergênero. 

Perspectiva crítica de abordagem dos gêneros. 

Os gêneros como objeto de estudo e o panorama das pesquisas brasileiras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
BAWARSHI, A. S.; REIFF, M. Gênero: história, teoria, pesquisa, ensino. São Paulo: 
Parábola, 2013. 
MEURER, J. L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Orgs.). Gêneros: teorias, métodos, 
debates. São Paulo: Parábola editorial, 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BAZERMAN, C. Gênero, agência e escrita. São Paulo: Cortez, 2011. 
BEZERRA, B. G. Gêneros no contexto brasileiro: questões [meta]teóricas e conceituais. 
São Paulo: Parábola, 2017.  
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender. São Paulo: Contexto, 2006. 
MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2013.  
SIGNORINI, I. (Org.). [Re]discutir texto, gênero e discurso. São Paulo: Parábola, 2008. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos em aquisição de linguagem interacionista 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  
TIPO: CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS: 
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Optativo TEÓRICA: 
60h 

PRÁTICA:  EAD-SEMIPRESENCIAL:  
4 

PRÉ-REQUISITO: Não há 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: O Estruturalismo saussuriano e o objeto da Linguística Moderna. A língua 
como estrutura. A ordem própria da língua. Arbitrariedade do signo e seu valor relativo, 
negativo e diferencial. Fundamentos epistemológicos da aquisição de linguagem a partir da 
Psicogênese e a partir da Linguística. A representação da linguagem e o sujeito. A aquisição 
de linguagem interacionista. Psicanálise e Linguística. O (O)outro como funcionamento da 
linguagem. Sujeito e efeito de linguagem. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Estruturalismo saussuriano; 
A ordem própria da língua; 
Arbitrariedade e valor do signo; 
Aquisição de linguagem e Psicogênese; 
Aquisição de linguagem e o Interacionismo; 
Sujeito e linguagem; 
Linguagem e inconsciente; 
O (O)outro no funcionamento da linguagem; 
Sujeito e efeitos de linguagem. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BORGES, Sônia. O Quebra-cabeça: A alfabetização depois de Lacan. Goiânia: Ed. Da 
UCG, 2006. 

DE LEMOS, C.T.G. Os processos metafóricos e metonímicos Como mecanismos de 
câmbio. Substratum/Artes Médicas, 1992. 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 1975 (7ª ed.). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
LIER-DE-VITTO, F.; A. L. Aquisição, patologias e clínica de linguagem. São Paulo: 
EDUC, FAPESP, 2006. 

FARIA, N. R. B. Nas letras das canções, a relação oralidade-escrita. Maceió: EDUFAL, 
Recife: EDUFPE, 1997. 

FERREIRO, Emília. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 
1985. 

MORAIS, A. G. Sistema de escrita alfabética. São Paulo: melhoramentos, 2012. 

SILVA, Carmem Luci da Costa. A criança na linguagem: enunciação e aquisição.São 
Paulo : Pontes, 2009. 
 

 

8.6.2 Ementas dos componentes curriculares optativos do eixo de estudos literários 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura Afro-Americana (LETR3034) 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  
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TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 TEÓRICA: 
25h 

PRÁTICA: 
25h 

EAD-SEMIPRESENCIAL: 
10h 

PRÉ-REQUISITO: Não há 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Estudo da produção literária Afro-Americana (romance, poesia, dramaturgia) 
dentro dos contextos sociohistórico, político e cultural de Afro-América, como: As “Slaves 
Narratives”, O Movimento do Renascimento do Harlem, o Movimento dos Direitos Civis 
(1960), o Movimento das Artes Negras dos anos 1960/1970 e a produção contemporânea. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
Slave Narratives: Sojourner Truth; Harriet Ann Jacobs; Frederick Douglass 
Harlem Renaissance: Zora Neale Hurston; W.E.B. DuBois; Langston Hughes 
Civil Right Movement: Maya Angelou; James Baldwin; Richard Wright 
Unidade 2 
Black Arts Movement: Amiri Baraka; Lorraine Hansberry; Audre Lorde 
Contemporary literary production: Toni Morrison; Alice Walker; Sapphire 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANDREWS, William L. et al. Ed. The Concise Oxford Companion to African American 
Literature. Oxford: Oxford University Press, 2001.  
BUTLER-EVANS, Elliott. Race, Gender, and Desire: Narrative Strategies in the Fiction 
of Toni Cade, Toni Morrison, Alice Walker. Philadelphia: Temple University Press, 1989. 
DICKSON, Bruce D. The Origins of African American Literature, 1680 –1865. 
Charlottesville and London: The University Press of Virginia, 2001. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BELL, Bernard W. The Contemporary African American Novel: Its Folk Roots and 
Modern Literary Branches. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press, 2004. 
CLARK, Keith ed. Contemporary Black Men’s Fiction and Drama. Urbana and 
Chicago: University of Illinois Press, 2002. 
EVANS, Mari ed. Black Women Writers (1950 -1980) A Critical Evaluation. New York: 
Doubleday, 1984. 
GATES, Henry Louis; McKAY, Nellie Y  (Eds). The Norton Anthology of African 
American Literature. New York: W.W.Norton and Company, 2004. 
HIGGINBOTHAM, Evelyn  Brooks et al. (Ed.). The Harvard Guide to African-
American History. Boston: Harvard University Press, 2001.   
 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura e estudos de gênero I 

PERÍODO A SER OFERTADO:  
 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 

CRÉDITOS 
4  TEÓRICA PRÁTICA 

EAD-
SEMIPRESENCIAL 

PRÉ-
REQUISITO: 
Teoria Literária 
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REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Estudo da literatura como produção cultural que problematiza dinâmicas 
sociais, especificamente aspectos socioculturais relacionados ao gênero. A teoria e a crítica 
literárias feministas. Literatura de autoria feminina. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
História da literatura de mulheres no Brasil 
Escritoras e cânone: inclusão e exclusão 
Existe uma literatura feminina? 
Unidade 2 
A teoria e crítica feminista 
Aspectos estéticos e políticos da literatura de mulheres 
Leitura e análise de obras de autoria feminina 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BONNICI, Thomas. Teoria e crítica feminista: conceitos e tendências. Maringá: EDUEM, 
2007. 
MUZART, Zahidè Lupinacci (Org.) Escritoras Brasileiras do século XIX. Vol. 1 e 2. 
Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004. 
FUNCK, Susana Bornéo (Org.). Trocando idéias sobre a mulher e a literatura. 
Florianópolis: Editora Universitária/EdUFSC, 1994. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DALCASTAGNÈ, Regina. A permanência dos estereótipos femininos no romance 
brasileiro contemporâneo. In.: SILVA, A. P. D. (Org.). Identidades de gênero e práticas 
discursivas. Campina Grande: Editora Universitária/UEPB, 2008, p. 331-336. 
GOTLIB, Nádia B. A literatura feita por mulheres no Brasil. In.: BRANDÃO, Izabel; 
MUZART, Zahidè Lupinacci (Orgs). Refazendo nós: ensaios sobre mulher e literatura. 
Florianópolis: Ed. Mulheres, 2003.   
SILVA , Antonio de Pádua Dias da. Mulheres representadas na literatura de autoria 
feminina: vozes de permanência e poéticas da agressão. Campina Grande: EDUEPB, 2010. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura e estudos de gênero II 

PERÍODO A SER OFERTADO:  
 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS 

4 TEÓRICA PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 
PRÉ-
REQUISITO: 
Teoria Literária 

 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Estudo da literatura como produção cultural que problematiza dinâmicas 
sociais, especificamente aspectos socioculturais relacionados à sexualidade. A teoria Queer. 
As ideologias em torno das construções de dissidências sexuais na literatura. Literatura e 
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representação das subjetividades homoeróticas. 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 
História da literatura brasileira e temáticas das dissidências sexuais  
Cânone literário e temáticas de diversidade: inclusão e exclusão 
Existe uma literatura homoerótica? 
Unidade 2 
Os estudos queer 
Aspectos estéticos e políticos da literatura homoerótica 
Leitura e análise de obras 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARCELLOS, José Carlos. Literatura e homoerotismo em questão. São Paulo: 
Dialogarts, 2006. 
FERNANDES, Carlos Eduardo Albuquerque. O desejo homoerótico no conto  brasileiro 
do século XX. São Paulo: Scortecci, 2015. 
LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Duas cidades, 2006. 
FERNANDES, Carlos Eduardo A.; SCHNEIDER, Liane. Personagens travestis em 
narrativas brasileiras do século XX: uma leitura sobre corpo e resistência. João Pessoa: 
EDUFPB, 2015. 
LOPES, Denílson. Imagem e diversidade sexual: estudos da homocultura. São Paulo: 
Edições Nojosa, 2004. 
SOUZA JÚNIOR, José Luiz Foureaux de (Org.). Literatura e Homoerotismo: uma 
introdução. São Paulo: Scortecci, 2002. 
SILVA, Antonio de Pádua Dias da; CAMARGO, Flávio Pereira (org.s). Configurações 
homoeróticas na literatura. São Carlos: Claraluz, 2009. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura Estadunidense do Século XX 

PERÍODO A SER OFERTADO: 
 

N   NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 
TEÓRICA: 

25h 
PRÁTICA: 

25h 
EAD-SEMIPRESENCIAL: 

10h 
 

PRÉ-REQUISITO: Não há 
REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: Não há 

CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Discussão e crítica de textos literários produzidos nos Estados Unidos da 
América no século XX. Reflexão sobre linguagens e questões identitárias. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: Análise crítica de textos literários 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
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Unidade 1 
The Harlem Renaissance; 
The Lost Generation; 
T. S. Elliot; Ezra Pound; Gertrude Stein; Gwendolyn Brooks; E. E. Cummings: their metric 
and poetry; 
Tennessee Williams; Arthur Miller; Lorraine Hansberry; Maya Angelou: their plays 
Unidade 2 
The Beat Generation; 
Counter Culture Movement Post-1960’s; 
Native American Short Stories; 
Contemporary naratives. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BAYAM, Nina (Ed). The Norton Anthology of American Literature – Vols. D; E. 7th 
Edition. New York: W & W Norton & Company, 2007. 
PECK, David R. American Ethnic Literatures– Native American, African American, 
Chicano/Latino, and Asian American Writers and their Backgrounds: An Annotated 
Bibliography. Salem/MA: Salem Press, 1992. 
WILLIAM, French et al. Afro-American Poetry and Drama, 1760-1975: a Guide to 
Information Sources. Portland/ME: Gale Research Co., 1979. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GOHDES, Clarence. Bibliographical Guide to the Study of the Literature of the U.S.A. 
Durham: Duke, 1984. 
INGE, Thomas (ed). Black American Writers: Bibliographical Essays. New York: St. 
Martins, 1978. 
JONES, Howard Mumford; Ludwig. Richard M. Guide to American Literature and its 
Backgrounds since 1890. Cambridge: Harvard University Press, 1972. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria da literatura dramática 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 
CRÉDITOS 

4 
TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA 

15h 
EAD-SEMIPRESENCIAL 

PRÉ-
REQUISITO: 
Teoria literária 

 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Origem e percurso panorâmico do teatro ocidental. Conceitos fundamentais do 
gênero dramático. Tragédia e Comédia: panorama da antiguidade aos nossos dias. Teatro e 
Sociedade. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Aspectos históricos do teatro ocidental 
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O teatro clássico: formas e essência 
A expressão dramática na Idade Média 
O teatro épico na modernidade 
Conceitos fundamentais do dramático 
Leitura e análise de peças 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A Poética Clássica. São Paulo: Cultrix, 2005. 
PRADO, Décio de Almeida. A personagem no teatro. In: CANDIDO, Antonio et al. A 
personagem de ficção. 7. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1985. (Debates, 1). P. 81-101. 
STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais de poética. Trad. Celeste Aída Galeão. 3 ed. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COSTA, Lígia. A Poética de Aristóteles: Mímese e verossimilhança. São Paulo: Ática, 
1992. (Coleção Fundamentos). 
ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Desa, 1965. (Buriti, 5). [Nova edição: 
ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva. (Debates, 193).] 
LESKY, Albin. A tragédia Grega. São Paulo, Perspectiva, 1998. 
BRANDÃO, Junito de Souza. Teatro Grego: Tragédia e Comédia.A tragédia/comédia. 8 Ed. 
Petrópolis: Vozes, 1985. 
NIETZSCHE, Frederich. O Nascimento da tragédia. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Cia das 
Letras, 2004. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos de Literatura comparada (LETR3042) 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL:60h 
CRÉDITOS 

4 TEÓRICA 
45h 

PRÁTICA 
15h 

EAD-SEMIPRESENCIAL 
 

PRÉ-
REQUISITO: 
Não há 

 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Introdução à Literatura Comparada: natureza e função. Intertextualidade, 
metalinguagem, autoria, originalidade e genialidade. A inter-relação entre a literatura e a 
cultura nacional. Crítica literária e leitura de obras numa perspectiva comparatista. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Panorama dos Estudos em Literatura Comparada 
Método, função e definição da Literatura Comparada 
A crise na literatura comparada 
Conceitos básicos: paráfrase, paródia, intertextualidade e originalidade 
A literatura comparada no Brasil 
Análise de obras 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRUNEL, P. et al. Que é literatura comparada? São Paulo: Perspectiva, 1995.   
NITRINI, Sandra. Literatura Comparada: História, teoria e crítica. São Paulo EDUSP, 
2000. 
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COUTINHO, Eduardo & CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura comparada. Textos 
fundadores. Rio de Janeiro. Rocco. 1994. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAMPOS, Haroldo de. Metalinguagem. São Paulo: Cultrix, 1976. 
NITRINI, Sandra. Literatura Comparada: História, teoria e crítica. São Paulo: EDUSP, 
1997.  
SANT’ANNA, Afonso Romano de. Paródia, Paráfrase & Cia. São Paulo: Ática, 1985.  
SANTIAGO, Silviano. Uma Literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva,1978.  
WELLEK,WELLEK, René & Warren, Austin. Teoria da literatura. Mira-Sintra-Mem 
Martins: Publicações Europa-América. s/d. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Literatura infanto-juvenil e interculturalidade 

PERÍODO A SER OFERTADO:  
 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Estudos literários 

TIPO: 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS 

4  TEÓRICA PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 
PRÉ-
REQUISITO: 
Teoria Literária 

 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não tem 
CORREQUISITO: Não tem  

EMENTA: Fundamentos de análise e ensino da Literatura Infantil e juvenil. História da 
Literatura para crianças e jovens no Brasil. Abordagem Intercultural de trabalho com textos 
literários. 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1º Bloco: Visão História e caracterização da Literatura Infantil: dos clássicos ao contexto 
brasileiro. 

2º Bloco: Interfaces de análise e de ensino da literatura infantil, numa perspectiva 
intercultural. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CADEMARTORI, Lígia. O que é literatura infantil. São Paulo: Brasiliense. 

COELHO, Nelly Novaes.  A literatura infantil: teoria, análise e didática. 5ª ed. revista. São 
Paulo: Ática, 1991. 

MENDES, Edleise. Por uma abordagem Intercultural de ensino. In: MENDES, Edleise; 
CASTRO, Maria Lúcia Souza. Saberes em português: ensino e formação docente. Campinas: 
Pontes, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COELHO, Nelly Novaes. O conto de fadas.  São Paulo: Ática, 1987. 

___________________. Panorama histórico da literatura infantil/juvenil. 4ª ed. revista. São 
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Paulo: Ática, 1991. 

LAJOLO, Marisa e ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história & 
histórias. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1985. 

PINHEIRO, Hélder. Poesia na sala de aula. 3ª ed revista. Campina Grande, Bagagem, 2007.. 

_________ . (Org.) Poemas para crianças: experiências e reflexões. São Paulo: Livraria 
Duas Cidades, 2000. 

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 2ª ed. São Paulo: Global, 1982 
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COMPONENTE CURRICULAR: Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 

PERÍODO A SER OFERTADO:  
 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO: estudos literários 

TIPO: 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas  CRÉDITOS 

4 X TEÓRICA PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 
PRÉ-
REQUISITO: 
Não há  

 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
60 horas  
CORREQUISITO: 

EMENTA: Estudo das literaturas africanas em língua portuguesa produzidas no período 
colonial e pós-colonial. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Literatura Angolana 
2. Literatura Moçambicana 
3. Literatura Caboverdeana 
4. Literatura Guineense 
5. Literatura Santomense 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CHAVES, Rita; MACEDO, Tânia (orgs). Marcas da diferença: as literaturas africanas de 
língua portuguesa.São Paulo: Alameda, 2006. 
FERREIRA, Manuel. Literaturas Africanas de expressão portuguesa.São Paulo: Ática, 
1987. 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte:Ed. 
UFMG, 2003. 
LARANJEIRA, Pires. A negritude africana de língua portuguesa. Porto: Afrontamento, 
1995 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BONNICI, Thomas.O pós-colonialismo e a literatura: estratégias de leitura.Maringá: 
Eduem, 2000. 
MATA, Inocência. A literatura africana e a crítica pós-colonial: reconversões. Luanda: 
Nzira, 2007. 
SEPULVEDA, Maria do Carmo; SALGADO, Maria Teresa. África e Brasil: letras em laços. 
São Caetano do Sul: Yendis, 2006. 
SECCO, Carmen Tindó; SEPULVEDA, Maria do Carmo; SALGADO, Maria Teresa. África 
e Brasil: letras em laços. São Caetano do Sul: Yendis, v.2,  2010.  
SECCO, Carmen Tindó; SALGADO, Maria Teresa; JORGE, Silvio Renato. África, escritas 
literárias: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Rio de 
Janeiro: Editora da UFRJ, 2010. 
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8.6.3 Ementas dos componentes curriculares optativos do eixo de ensino 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Avaliação em língua portuguesa 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  
TIPO: 

Optativo 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS 

4 TEÓRICA PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 
PRÉ-
REQUISITO: 

Não há 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA:  
Paradigmas de avaliação; Avaliação em Língua Portuguesa: prática pedagógica, políticas 
públicas e currículo. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Paradigmas de avaliação 
Avaliação em língua portuguesa 
Avaliação da leitura 
Avaliação da escrita 
Avaliação dos conhecimentos linguísticos 
Avaliação da oralidade 
Avaliação da literatura 
Políticas públicas de avaliação e currículo em língua portuguesa 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BUNZEN, Clecio e MENDONÇA, Márcia (orgs.). Português no ensino médio e formação 
do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
MARCUSCHI, Beth e SUASSUNA, Livia. (orgs.). Avaliação     em Língua Portuguesa: 
contribuições para a prática        pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
SUASSUNA, Livia. Elementos para a prática da avaliação em língua portuguesa. 
Perspectiva. Florianópolis,v.30, n.3. 2012. Pp.1125-1151. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ARAÚJO, Renata Fernanda Félix de. A prova como instrumento de avaliação em língua 
portuguesa no ensino médio.  Monografia de Conclusão de Curso. Garanhuns-PE. 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. 2018. 99p. 
LEAL, Telma Ferraz; BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi; LIMA, Juliana de Melo. A 
oralidade como objeto de ensino na escola: o que sugerem os livros didáticos? In: LEAL, 
Telma Ferraz; GOIS, Siane (ogs.). A oralidade na escola: a investigação do trabalho docente 
como foco de reflexão. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012, pp.13-36. 
MARCUSCHI, Beth. Reflexões sobre a Avaliação de Língua Portuguesa no Contexto 
Escolar. In: LUNA, M. J.M. e MOURA, V. (Orgs.). Língua e Literatura: perspectivas 
teórico-práticas. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2012. Pp. 63 – 87.  
RUIZ, Eliana Donaio. Como corrigir redações na escola?. São Paulo: Contexto, 2010. 
ZORAYA, Cláudia e LIMA, Ana. Corrigir ou avaliar redações: uma prática (im) positiva. In: 
XAVIER, Antônio Carlos. O texto na escola: produção, leitura e avaliação. Recife: Ed. Do 
Autor, 2007.  Pp.71-81. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Educação e processos formativos (UAG00022) 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS 

4 TEÓRICA: PRÁTICA: EAD-SEMIPRESENCIAL 

PRÉ-
REQUISITO: 
Não há 

 

REQUISITO DE CARGA 
HORÁRIA:Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Educação, objeto epistêmico, objetivos e contextos. Educação como Formação 
Humana para a Integralidade do Ser. Perspectivas teóricas e metodológicas para a 
compreensão do Ser Integral. Processos Formativos: dimensões metodológicas, experienciais 
e cotidianas. Contribuições para a prática educativa do professor de letras. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Educação: objeto epistêmico, objetivos e contextos 
Educação como Formação Humana para a Integralidade do Ser 
Perspectivas teóricas e metodológicas para a compreensão do Ser Integral.  
Processos Formativos: Dimensões metodológicas, experienciais e cotidianas. 
Contribuições para a prática educativa do professor de letras 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1981.. (Coleção 
primeiros passos )  
ALENCAR, Eunice M. L. Soriano de. Como desenvolver o potencial criador: um guia para 
a liberação da criatividade em sala de aula. 10.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Práticas interdisciplinares na escola. 10.ed. São 
Paulo: Cortez, 2005.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALVES, Nilda; GARCIA, Regina Leite (orgs.).O Sentido da Escola. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2000. 
BAUMAN, Sygmunt. Amor Líquido. Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar,2004. 
RÖHR, Ferdinand ( Org). Diálogos em Educação e Espiritualidade. Recife: Ed. 
Universitária da UFPE: 2012. 
TRAVI, MGG et AL. A Escola Contemporânea diante do Fracasso Escolar. In: Revista de 
Psicopedagogia, São Paulo, v.25, nº 77.2008. 
CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Educação e relações de poder 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO: 

TIPO: 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS 

TEÓRICA PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 
    4 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há  
CORREQUISITO: Não há 

 
EMENTA: Educação e relações de poder nas perspectivas de Louis Althusser e de Michel 
Foucault. Educação e as relações entre teoria e prática. O aparelho escolar, o Estado e o 
poder. O espaço escolar, a disciplina e o poder. A educação entre a crítica da ideologia e a 
análise do discurso. Educação e poder segundo Althusser e Foucault.   
 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
As relações de poder do campo educacional e do espaço escolar segundo Louis Althusser e 
Michel Foucault: diálogos e diferenças 
Da teoria descritiva à prática social 
Relações de revezamento entre teoria e prática 
Educação escolar como aparelho ideológico de Estado 
A crítica da ideologia do ensino escolar 
Educação e a reprodução do poder 
Educação escolar como espaço de múltiplos poderes 
A análise discursiva da disciplina escolar 
Educação e a produção do saber 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: nota sobre os Aparelhos 
Ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2102. 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. 
MARX, Karl. Manuscritos econômicos-filosóficos e outros textos escolhidos. São Paulo: 
Abril Cultural, 1978. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOTTEMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001. 
CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 2004. 
___________. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 
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COMPONENTE CURRICULAR:  Introdução aos estudos do letramento 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  
TIPO: 

Optativo 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h CRÉDITOS 

4 TEÓRICA PRÁTICA EAD-SEMIPRESENCIAL 
PRÉ-
REQUISITO: 

Não há 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA:  
Novos Estudos do Letramento (NEL): eventos e práticas de letramento; múltiplos 
letramentos; novos letramentos; multiletramentos; letramentos na escola. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Conceito de letramento 
Eventos e práticas de letramento. 
Letramento ideológico e letramento autônomo 
Pedagogia dos multiletramentos 
Letramentos dentro e fora da escola; 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2012. 
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2009. 
STREET, Brian. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no 
desenvolvimento, na etnografia e na educação. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BUNZEN, Clecio; MENDONÇA, Márcia (orgs.). Múltiplas linguagens para o Ensino 
Médio. São Paulo: Parábola Editorial, 2013. 
KLEIMAN, Angela Bustos. (org.). Os significados do letramento. São Paulo: Mercado de 
Letras, 2008. 
 

OLIVEIRA, Maria do Socorro; TINOCO, Glícia Azevedo; SANTOS, Ivoneide Bezerra de 
Araújo. Projetos de letramento e formação de professores de língua materna. Natal: 
EDUFRN, 2014. 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 
SOUZA, Ana Lúcia Silva; CORTI, Ana Paula; MENDONÇA, Márcia (orgs.). Letramentos 
no Ensino Médio. São Paulo: Parábola Editorial, 2012. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Letramento Digital (UAG00005) 

PERÍODO A SER OFERTADO:  NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 TEÓRICA 
45h 

PRÁTICA 
15h  

PRÉ-
REQUISITO: 
Não há 
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REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Letramentos e tecnologias. Letramento digital. A natureza do texto digital e das 
práticas letradas na comunicação mediada por computadores. Leitura e escrita em ambientes 
virtuais. As implicações da textualidade eletrônica e suas práticas. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Da alfabetização digital ao letramento digital: relações entre letramentos e tecnologias. 
Práticas de leitura e escrita em ambientes virtuais: letramento digital, inclusão digital e 
exclusão digital. 
A natureza do texto digital e a textualidade eletrônica: virtualidade, hipertexto, hiperlink, 
gêneros digitais, suporte e leitura online. 
Implicações para o ensino de línguas e de literaturas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. Vol.1. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 
CHARTIER, R. Os desafios da escrita. São Paulo: Editora UNESP, 2002. 
COSCARELLI, C. V.; RIBEIRO, A. E. (Orgs.). Letramento Digital: aspectos sociais e 
possibilidades pedagógicas. Belo Horizonte: CEALE/Autêntica, 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COSCARELLI, C. V. Hipertextos na teoria e na prática. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 
CRYSTAL, D. A revolução da linguagem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 
DUDENEY, G.; HOCKLY, N.; PEGRUM, M. Letramentos digitais. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2016. 
LÉVY, P. O que é o virtual? São Paulo: Ed. 34, 1996. 
PISCHETOLA, M. Inclusão digital e educação: a nova cultura da sala de aula. Petrópolis: 
Vozes, 2016. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Políticas Linguísticas e Ensino/Aprendizagem De 
Línguas Estrangeiras 
PERÍODO A SER OFERTADO:   NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS: 

4 
TEÓRICA 

45h 
PRÁTICA: 

15h 
EAD-SEMIPRESENCIAL 

PRÉ-
REQUISITO:  

Não há 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Discussão sobre o local que as línguas estrangeiras, de maneira geral, e a língua 
inglesa, de maneira particular, têm ocupado nas sociedades globalizadas. Discute-se, ainda, 
os elementos envolvidos na eleição de uma língua estrangeira para o ensino/aprendizagem, 
em detrimento de outras, e como tais elementos estão atrelados a ideologias linguísticas, 
focalizando, em particular, o contexto brasileiro. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Percurso histórico: as línguas estrangeiras e as sociedades 
A relação língua estrangeira, política, economia e poder 
Processos e elementos na eleição de uma língua estrangeira 
A língua inglesa no espaço educacional brasileiro 
O professor de línguas estrangeiras em sala de aula 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CALVET, L. J. Políticas linguísticas. Trad. Isabel Duarte. Florianópolis-São Paulo: 
Parábolas, 2007. 
LACOSTE, Y. (org.). A geopolítica do inglês. São Paulo: Parábola, 2005.  
RICENTO, T. (Ed.) Ideology, politics and language policy: focus on English. PA: John 
Benjamins Publ. 2000. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CORREA, D. A. (Org.). Política Linguística e Ensino de Língua. V. 1. Campinas: Pontes, 
2014. 
FREYRE, G. Ingleses no Brasil. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 2000. 
HOWATT, A. A history of language teaching. Oxford: OUP, 1984. 
LEFFA, Vilson J. (Org.). O professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão. 
Pelotas, 2001. 
WODAK, R. An introduction to language policy: theory and method. 3rd ed. Oxford: 
Blackwell, 2007. 
 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologias e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras 

PERÍODO A SER OFERTADO:   NÚCLEO DE FORMAÇÃO: Específico 

TIPO: 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 

CRÉDITOS: 
4 

TEÓRICA 
45h 

PRÁTICA: 
15h 

EAD-SEMIPRESENCIAL 

PRÉ-
REQUISITO:  

Não há 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: A disciplina discute a relação entre as tecnologias e a aprendizagem de línguas 
estrangeiras, levando em consideração os principais aportes teóricos que fomentam essa 
relação. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR:  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
História e fundamentos conceituais 
A aprendizagem e os aprendizes de línguas à distância 
Política, administração e gerenciamento na educação a distância 
As diferenças entre as mídias digitais 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
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CHAPELLE, C. English language learning and technology. Lectures on applied linguistics 
in the age of information and communication technology. Ph: John Benjamins, 2003.  
SWAFAR, J. (Eds) Language learning online: theory and practice in the ESL and computer 
classroom. Texas: Deadalus, 1998. 
WHITE, C. Language Learning in Distance Education. Cambridge: CUP, 2003. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CHAPELLE, C.; DOUGLAS, D. Assessing language through computer technology. 
Cambridge: CUP, 2006. 
Educação a distância e formação de professores: relatos e experiências. Rio de Janeiro: ed. 
PUC-Rio, 2007. 
EVANS, M. Foreign language learning with digital technology. London; NY: Continuum, 
2009. 
GEE, J. P. New media and learning as an emerging area. Massachusetts: The MIT Press, 
2010. 
MOTA, M. B. et al (Org). Língua e Literatura na Época da Tecnologia. Florianópolis: 
EdUFSC, 2015 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos especiais em gênero e diversidade sexual na 
educação 
PERÍODO A SER OFERTADO: NÚCLEO DE FORMAÇÃO:  

TIPO: 
Optativo 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
CRÉDITOS 

4 TEÓRICA 
45h 

PRÁTICA 
15h 

EAD-SEMIPRESENCIAL 
 

PRÉ-
REQUISITO: 

Não há 

REQUISITO DE CARGA HORÁRIA: 
Não há 
CORREQUISITO: Não há 

EMENTA: Discussão de teorias relacionadas à diversidade sexual e de gênero na escola. O 
currículo multiculturalista. Reflexão sobre esses temas nas aulas de língua e literatura do 
ensino básico. 
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
História da educação e questões de gênero: Participação das mulheres e o processo de 
inclusão como justiça social; 
A pedagogia feminista e o currículo multiculturalista; 
A educação como prática libertadora; 
Os estudos queer e a educação: diminuição do bullying e promoção do respeito à diversidade 
A educação sexual: conscientização sobre corpo, abuso e prevenção de assédio. 
A literatura infanto-juvenil como possibilidade do trabalho com a diversidade. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2004. 
LOURO, Guacira Lopes (Org). O corpo educado – pedagogias da sexualidade. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013. 
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FARIA, Nalu (et. Al.) (Org.). Gênero e Educação. São Paulo: SPF. 1999. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANDRADE, Luma Nogueira de. Travestis na escola– assujeitamento e resistência à ordem 
normativa. Rio de Janeiro: Metanoia, 2015. 
CARVALHO, Maria Eulina P. (et. al.).Gênero e diversidade sexual– um glossário. João 
Pessoa: Edufpb, 2009. 
COSTA, Lúcia de Lourdes Monteiro. Literatura infanto-juvenil de temática homoafetiva: 
impasses entre a abordagem dos PCN e a representação ficcional. 2011, 127 p. Dissertação 
(Mestrado em Literatura e Interculturalidade) – Centro de Educação, Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), Campina Grande. 
FACCO, Lúcia. Era uma vez um casal diferente. A temática homossexual na educação 
literária infanto‐juvenil. São Paulo: Summus Editora, 2009. 
HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir – educação como prática libertadora. São Paulo: 
Martins Fontes, 2013. 

 

 

9. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO), regulamentado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, também faz parte do quadro de disciplinas para discentes do curso de 

Licenciatura em Letras: Português/Inglês, e respectivas literaturas, da UAG. Componente 

obrigatório para a obtenção de diploma (cf. Res. 678/2008 do CEPE/UFRPE), a realização do 

estágio supervisionado contemplará tanto a área de língua portuguesa quanto a de língua 

inglesa, bem como suas respectivas literaturas. 

De acordo com a Resolução 02 do CNE/CP, de 01 de julho de 2015, reguladora da 

duração e da carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, ao se referir, 

particularmente, ao estágio supervisionado, deverá haver o cumprimento de uma carga horária 

de, no mínimo, 400 horas, as quais servirão para a integralização e constituição das 3.200 horas 

do total exigido para as licenciaturas.  

Assim sendo, no curso de Licenciatura em Letras da UAG/UFRPE, os estágios 

supervisionados ocorrerão do 5º ao 9º semestre, totalizando cinco semestres, e compreendendo 

atividades de observação e regência, teoria, bem como a realização do relatório. Cada disciplina 

de ESO perfaz uma carga horária de 120h, totalizando 600 horas. 

A partir do aumento das horas de ESO, de 105 horas para 120 horas, a distribuição da 

carga horária das disciplinas se dará em quatro etapas diferentes, ocorrendo da seguinte forma: 
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Quadro 11 – Distribuição da carga horária das disciplinas de ESO 
 

Disciplinas Carga 
horária 
teórica 

Carga 
horária de 
observação 

Carga 
horária de 
regência 

Carga 
horária 

destinada à 
elaboração 
de relatório 

Carga 
horária 

Total 

ESO I 60 45 __ 15 120 

ESO II 60 20 20 20 120 

ESO III 60 20 20 20 120 

ESO IV 60 30 15 15 120 

ESO V 60 30 15 15 120 

 

As horas de aula na universidade servirão para a condução dos assuntos e teorias 

inerentes à disciplina, bem como constantes orientações, checagem e acompanhamento sobre o 

período de estágio. Após um mês de início dessas aulas na universidade, período necessário 

para preenchimento e regularização de documentos necessários para validação e início dos 

estágios em campo, como o Seguro de Estágio e o Termo de Compromisso, por exemplo, tais 

aulas e orientações (na universidade) ocorrerão concomitantemente às observações e às 

regências (em campo) pelos estagiários. 

As horas voltadas para observação (em campo) da escola e aulas propiciarão um 

momento em que os estagiários poderão observar a prática didático-metodológica e 

pedagógica, em sala de aula, do professor supervisor em escolas da rede pública ou privada, 

atentando para a relação teoria e prática no fazer docente. No ESO I, a observação será voltada 

para a escola, enquanto um todo. Neste momento, os alunos não entrarão em sala de aula. 

As horas voltadas para regência (em campo), realizadas na mesma sala de aula em que 

houve a observação, possibilitarão ao aluno-estagiário o exercício prático das teorias vistas 

tanto na universidade quanto nos momentos de observação do supervisor em seu fazer docente, 

essenciais para melhor embasamento quando da chegada deste momento de regência. 

A elaboração do relatório final em cada disciplina de ESO descreverá questões como: 

abordagens, métodos e técnicas percebidas ao longo dos momentos de ensino-aprendizagem de 

língua portuguesa, literatura e língua estrangeira; relação professor-aluno; tipos de atividades 

realizadas em sala (no campo); infraestrutura escolar influenciando na aprendizagem dos 

alunos de escolas públicas ou particulares; tipo de aprendizagem alcançada pelos discentes da 

turma (campo), entre outras questões educacionais. 
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 Sendo os Estágios Supervisionados Obrigatórios (doravante ESO) uma parte essencial 

da grade curricular acadêmica de qualquer curso de licenciatura, esta disciplina, dividida em 

cinco períodos diferentes da graduação deste curso, ESO I, II, III, IV e V, apresenta 

periodicidade semestral obrigatória, a se iniciar no quinto período acadêmico. 

Apesar de cada uma dessas partes em que o ESO se divide possuir relativa 

independência uma da outra, todas colaboram em prol de um único direcionamento: a sólida 

formação discente, pondo em paralelo, para isso, o processo de ensino-aprendizagem, buscando 

a constante união entre a teoria e a prática. 

Desse modo, cada período de ESO colabora singularmente para a culminância desse 

fim, através de atividades diversas, como, para mencionar algumas, os planejamentos didáticos, 

as vivências docente-discentes, os acompanhamentos e as atividades que envolvem os fazeres 

docente e discente ao longo do processo educacional. 

Dentro desse escopo, as abordagens, os métodos e as técnicas utilizados/as no processo 

de ensino-aprendizagem são constantemente analisados/as e trabalhado/as pelos licenciandos, 

tanto na sala de aula da academia quanto na realidade escolar específica na qual os graduandos 

se encontram para realização de seus respectivos estágios; além disso, são ponderados e 

discutidos, também, cada um dos elementos que compõe a vivência profissional de sala de aula: 

relação professor-aluno; regras escolares (gerais e específicas); material didático, etc. 

A fim de atingir esse direcionamento, os licenciandos deverão, ao longo de suas aulas 

na universidade, e dentro de cada uma das partes específicas em que o ESO é dividido em cada 

um de seus respectivos períodos semestrais letivos, se engajar ativamente em constantes 

debates, em análises teóricas e na realização de práticas diversas para preparo profissional 

docente envolvendo as atividades elencadas no parágrafo anterior, sendo algumas dessas 

práticas: relatos orais na universidade, seguidos de debates e explicações conduzidas pelos 

próprios graduandos; seminários com temas específicos da área de línguas; miniaulas, análise 

de materiais didáticos, dentre outros. 

Objetivando um melhor esclarecimento acerca de como essas disciplinas de ESO 

distribuem o quesito carga horária, apresentam-se as seguintes informações abaixo 

concernentes a esse ponto e ao conteúdo em sala de aula na universidade. Vale frisar, no 

entanto, que uma parcela dessas atividades pode mudar entre diferentes semestres letivos a fim 

de que se cubram maiores possibilidades de estudo e de trabalho com os diferentes grupos 

semestrais, objetivando, ainda, a não repetição extensa dos mesmos materiais de trabalho, como 

artigos para debate em sala. 
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O ESO I, que deverá ser cursado pelo aluno no quinto período do Curso, corresponde ao 

reconhecimento do ambiente escolar, observando sua estrutura física, os aspectos voltados para 

gestão escolar e demais questões relacionadas à dimensão pedagógica nesse espaço, como o 

estudo do projeto didático da instituição, questões voltadas para a educação inclusiva, educação 

ambiental, direitos humanos, formação de professores, entre outros. 

O ESO II, por sua vez, que deverá ser cursado pelo aluno no sexto período do Curso, 

levará o discente à observação e regência voltadas para sua área de formação, mais 

especificamente ao ensino de língua portuguesa e literatura de língua portuguesa nos anos 

finais do ensino fundamental. O ESO III, a ser cursado no sétimo período, proporcionará ao 

discente a vivência da observação e regência no ensino de língua portuguesa e literaturas de 

língua portuguesa no ensino médio. 

O ESO IV, ofertado no oitavo período do curso, corresponde às práticas de observação e 

regência de aulas de língua inglesa no ensino fundamental, bem como ao estudo de teorias e 

metodologias de ensino de língua estrangeiras. Por fim, o ESO V, ofertado no nono período do 

curso, corresponde às práticas de observação e regência de aulas de língua inglesa, no ambiente 

escolar, nos ensinos fundamental e médio, contemplando também o ensino da literatura em 

língua inglesa e as teorias e metodologias de ensino de língua e literatura estrangeiras. 

 No que tange ao estágio em campo, a fim de iniciá-los, os alunos-estagiários deverão 

preencher e entregar, em seus respectivos setores cabíveis, um formulário de Seguro de 

Estágio, um Termo de Compromisso e alguns outros documentos que oficializam, validam e 

asseguram seus respectivos estágios, respeitando-se, para isso, a data estipulada no calendário 

acadêmico (semestre letivo) da universidade. Uma vez realizada tal parte, somente então os 

alunos-estagiários poderão iniciar seus respectivos estágios em horário diferente daquele em 

que ocorrem suas aulas na universidade, uma vez que estes se dão concomitantemente. 

É preciso ressaltar, no entanto, que, devido a dois calendários diferentes a serem 

respeitados: o da escola regular e o da universidade, bem como o fato de que esses estágios a 

serem realizados em campo são, respectiva e concomitantemente, de observação e de regência, 

havendo ainda que se considerar o baixo número de aulas de língua estrangeira em escolas 

regulares, o ESO de Língua Inglesa busca alcançar a carga horária de 120 horas no total, estas 

divididas em 60 horas dedicadas à parte teórica da formação para o Estágio, 30 horas voltadas 

para observação da prática docente na sala de aula e 15 horas voltadas à regência, como 

exposto a seguir: 
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 30 horas voltadas para observação (em campo) de aulas de língua inglesa, momento em 

que os estagiários deverão observar a prática didático-metodológica e pedagógica, em 

sala de aula, do professor (supervisor) em escola de rede pública ou privada, atentando 

para a relação teoria e prática no fazer docente, bem como para todas as ocorrências de 

sala de aula que compõem a realidade cotidiana educacional. 

 

 15 horas voltadas para regência (em campo) na mesma sala de aula em que houve a 

etapa anteriormente descrita (de observação), possibilitando ao aluno-estagiário o 

exercício prático das teorias vistas tanto na universidade quanto nos momentos de 

observação do supervisor em seu fazer docente, essenciais para melhor embasamento 

quando da chegada deste momento de regência. Neste momento, o licenciando, em seu 

momento de regência, será agora observado pelo professor supervisor, o qual havia 

sido, outrora, observado por este mesmo licenciando. Além disso, em momentos 

específicos, o professor orientador irá checar e averiguar o licenciando em exercício de 

regência. 

 
 

Concluídas ambas as etapas anteriormente descritas (de observação e de regência), 20 

horas serão voltadas à confecção do relatório final (e escrito) de todo este período supracitado, 

com todas as suas respectivas etapas, o qual descreverá questões como: abordagens, métodos e 

técnicas percebidas ao longo dos momentos de ensino-aprendizagem de língua estrangeira; 

relação professor-aluno; tipos de atividades realizadas em sala (no campo); infraestrutura 

escolar influenciando na aprendizagem dos alunos de escolas públicas ou particulares; tipo de 

aprendizagem alcançada pelos discentes da turma (campo), entre outras questões educacionais 

gerais e específicas que compõem o relatório. Tal relatório final, com todas as suas fichas 

comprobatórias de realização de ESO devidamente anexadas, será, então, obrigatoriamente, o 

segundo documento avaliativo do semestre letivo acadêmico para possível aprovação do 

discente. 

 

9.1 Estágio Curricular Supervisionado – relação teoria e prática 
 

A relação entre teoria e prática perpassará as cinco disciplinas de ESO. Os conteúdos 

trabalhados em cada disciplina estarão relacionados diretamente ao fazer docente. O curso de 

Letras, nessas disciplinas, sobretudo, procurará fazer uma transposição didática dos conteúdos 
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vistos até então em cada disciplina de ESO, juntamente com os conteúdos das outras disciplinas 

já cursadas, para as práticas curriculares das escolas, tanto nos anos finais do Ensino 

Fundamental quanto no Ensino médio. 

 
9.2Estágio Curricular Supervisionado – relação com a rede de escolas da educação básica 

 
Na cidade de Garanhuns, em específico, o curso de Licenciatura em Letras da UAG 

mantém um bom diálogo com as escolas da educação básica, tanto pública quanto particular. 

Na rede pública, nos relacionamos com a Secretaria Municipal de Educação de Garanhuns, 

bem como de outros municípios circunvizinhos, e com a Gerência Estadual de Ensino.  

 
9.3 Integração com as redes públicas de ensino 
 

As redes públicas de ensino, municipal e estadual, são nossas principais parceiras. Tanto 

a Gerência de Ensino, estadual, quanto a Secretaria Municipal de Ensino de Garanhuns abrem 

espaço para que nossos alunos tenham a possibilidade de conhecer, em todos os aspectos, tudo 

que acorre no ambiente escolar. 

Essa integração, atualmente, foi reforçada pela participação do curso de Letras da UAG 

no Programa Residência Pedagógica, do Ministério da Educação, junto a três escolas da rede 

pública, uma municipal e duas estaduais. Além do Programa Residência Pedagógica, o nosso 

curso atua em escolas públicas, desde o ano de 2010, no Programa Institucional de Iniciação à 

Docência, obtendo experiências exitosas. 

 

9.4 Estágio Supervisionado Não-obrigatório 
 
  

O ingresso em estágio supervisionado não obrigatório pode acontecer a partir do quinto 

período do curso, exercendo as mais variadas atividades voltadas para a prática do profissional 

formado em Letras com habilitação em língua materna e inglesa, desde atividades associadas à 

docência até de revisor de textos em língua inglesa e portuguesa, tradução ou supervisão de 

atividades editoriais, dentre outros.  

O acompanhamento desta modalidade de estágio é de responsabilidade da instituição a 

qual oferece o serviço. O formando que executar estágio não obrigatório pode solicitar 

aproveitamento nas atividades complementares do curso de Letras UAG-UFRPE, de acordo 

com o limite de horas exercidos no estágio e estabelecidos para esta atividade. O exercício de 

estágio nessa modalidade é de grande relevância para os formandos, uma vez que permite a 
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vivência e a realização de atividades no campo profissional, aperfeiçoando a formação e o 

desenvolvimento do futuro licenciado (a).     

 
 
10.TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será desenvolvido através dos componentes 

curriculares Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II, cada um 

com carga horária de 120 horas, os quais serão cursados pelo graduando nos 8º e 9º períodos, 

respectivamente. 

Os TCC serão disponibilizados em repositórios institucionais próprios, acessíveis pela 

internet. A disponibilização destes trabalhos deverá ocorrer por meio de repositório 

institucional digital, como esclarece a Resolução CEPRE/UFRPE nº 281/2017 que dispõe sobre 

o depósito legal de Monografias e Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e Pós-

Graduação Lato Sensu da UFRPE. 

 
10.1 Das disposições gerais do TCC 

 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Licenciatura em Letras deve ser elaborado 

no gênero Monografia, que é requisito parcial para obtenção do título de Licenciado. O discente 

deve escrever, entregar e defender publicamente a Monografia, orientado por um docente da 

Unidade Acadêmica de Garanhuns ou de uma das outras unidades da UFRPE. O trabalho deve 

ser de autoria integral do discente, inédito e desenvolver um tema delimitado, relacionado à 

linguagem, considerando os eixos/áreas: Estudos Linguísticos (linguística, língua portuguesa, 

língua inglesa etc.); Estudos literários (teoria e crítica literárias, literaturas em línguas 

portuguesa e inglesa, literatura comparada, etc.) e Ensino relacionado às áreas anteriores. 

 

10.2 Formatação do TCC 

 

A elaboração da Monografia, inclusive quanto à macroestrutura (elementos pré-textuais, 

textuais e pós-textuais), deve seguir a normatização da ABNT.A Monografia deve ter no 

mínimo 30 páginas e respeitar as seguintes normas gráficas: papel formato A4 (210x297mm); 

espaço entre parágrafos 1,5; Fonte Times New Roman ou Arial, em tamanho 12; margens 
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superior e esquerda 3,0 cm, inferior e direita 2,0 cm e de rodapé 2,5 cm; a numeração de 

páginas deve ser colocada no canto superior direito da folha; o espaçamento entre linhas deverá 

ser de 1,5 cm, com exceção das notas e das citações com mais de 3 linhas, que devem estar em 

espaçamento simples, fonte 10 e recuo de 4cm. 

A subdivisão interna do texto fica a critério da progressão textual construída pelo 

discente, em conformidade com o seu orientador e com a natureza do tema pesquisado.A 

versão para avaliação da banca examinadora deve ser entregue em três cópias impressas, uma 

para cada integrante, e a versão final revisada deve ser entregue em uma cópia impressa e duas 

cópias em meio eletrônico – CD (formato pdf) – para a Coordenação. 

 

10.3 Formalização da orientação 

 

Para formalizar a atividade de orientação acadêmica junto à Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Letras da UAG, é de responsabilidade do discente preencher, assinar e 

recolher a assinatura do orientador em três formulários, a saber: a) o Cadastro de Orientações 

de Monografia (o qual ficará nos registros da Coordenação); b) o Termo de Compromisso do 

Orientando (que ficará com o orientador); e a Carta de Aceite do Orientador (a qual ficará com 

o discente).  

Compete ao professor orientador orientar o trabalho do graduando, no que tange a sua 

especialidade, auxiliar o aluno na superação das dificuldades metodológicas e epistemológicas 

que podem surgir durante o desempenho das atividades, certificar que o trabalho em orientação 

está pronto para a defesa pública, não cabendo ao aluno, portanto, tal decisão. 

Compete ao discente escolher o professor orientador, considerando a linha de pesquisa 

do professor em consonância com a proposta de pesquisa do aluno e a disponibilidade para 

orientação. O discente deverá informar periodicamente ao seu orientador o andamento do 

trabalho, apresentando as novas etapas e as correções requisitadas, bem como comparecer 

pontualmente às reuniões com o orientador nos dias e horas estipulados.A orientação 

acontecerá por meio de acordo entre professor-orientador e aluno-orientando no que se refere 

ao horário dos encontros, duração e modalidade (presencial ou virtual). 

A troca de orientador é permitida, desde que haja consenso entre orientador e 

orientando. A partir do qual novo cadastro de orientação deve ser entregue à Coordenação do 
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curso. É permitida a co-orientação, desde que o co-orientador tenha, no mínimo, título de pós-

Graduação Lato Sensu. 

 

10.4 Prazos para defesa e entrega da versão final do TCC 

 

Os discentes do Curso de Licenciatura em Letras têm até o final do 6º período para 

definir seu orientador e entregar à Coordenação e ao orientador a documentação referente à 

formalização da orientação.O prazo para entrega da Monografia à banca examinadora deve ser 

de 30 dias antes da defesa, mas esse prazo poderá ser alterado mediante consulta do orientador 

aos membros da banca examinadora. 

A defesa pública deve acontecer dentro do prazo estipulado pelo Calendário Acadêmico 

da UAG, para que o aluno cole grau no semestre vigente.O depósito do texto revisado na 

Coordenação de Letras deverá ser feito em até 60 dias após a defesa. O descumprimento dos 

prazos de defesa implicará reprovação do aluno no componente obrigatório TCC II. 

 

10.5 Avaliação do TCC 

 

O TCC será avaliado mediante sua apresentação para uma banca composta pelo 

professor-orientador e por dois outros professores, devendo ser um deles, obrigatoriamente, da 

UFRPE. A escolha dos membros da banca examinadora é de inteira responsabilidade do 

professor-orientador, que, em consonância com o seu orientando, convidará os membros.O 

convite a um professor externo é de inteira responsabilidade do orientador. O docente externo 

deverá ter, no mínimo, especialização na área de pesquisa da monografia e/ou atuar em 

instituição de ensino superior.  

A aprovação do aluno estará condicionada à atribuição da média igual ou superior a 7,0 

(sete), numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), obtida da média aritmética das notas atribuídas 

pelos integrantes da banca examinadora, mediante os seguintes critérios: (a) aspectos relativos 

ao conteúdo, considerando a profundidade da pesquisa e bibliografia utilizada; (b) aspecto 

redacional, considerando a linguagem, coerência e coesão textual; (c) capacidade de análise e 

síntese; (d) relevância significativa e científica do tema; (e) apresentação do aluno, nos aspectos 

de clareza, fluência e coerência com o trabalho escrito; (f) metodologia explicitamente 
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detalhada e coerente com o projeto de pesquisa proposto; (g) resultados e conclusões obtidos 

com a execução da Monografia; 

O aluno disporá do tempo máximo de 20 minutospara apresentação do TCC. Além 

disso, após a apresentação, cada membro da banca terá até 20 minutos para arguições/e ou 

considerações. O aluno poderá responder a possíveis questionamentos e considerar as sugestões 

da Banca Examinadora para a versão final da Monografia impressa. 

A reprovação por nota implicará na reprovação do componente curricular TCC no 

semestre correspondente, sendo a banca soberana na atribuição da nota.  

 

11. ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES – ACC 

 

  
As atividades complementares têm a finalidade de propiciar saberes e habilidades que 

enriqueçam o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando a ampliação dos 

conhecimentos didáticos, curriculares, científicos e culturais por meio de atividades realizadas 

nos mais diversos espaços. Essas atividades de formação complementar abrangerão as 

modalidades de ensino, pesquisa e extensão, bem como as suas formas de registro no histórico 

escolar, devidamente detalhadas na Resolução CEPE/UFRPE nº 362/2011. 

O aluno deverá, além de cursar os componentes curriculares obrigatórios e três 

componentes curriculares optativos apresentar uma carga horária no total de 210 horas 

referentes a atividades complementares. Essas atividades correspondem à participação do 

aluno, no período referente à sua graduação, em atividades que contribuam tanto para a sua 

formação específica (no âmbito dos estudos da linguagem e do ensino), quanto para a sua 

formação mais geral (no âmbito da Educação, dos Direitos Humanos etc.). Assim, o aluno 

deverá apresentar, até o final do curso, a comprovação de participação em congressos, feiras, 

cursos, projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, entre outros. 

O curso de licenciatura em Letras da UFRPE/UAG, através de sua coordenação e de seu 

corpo docente irá incentivar e favorecer a participação do aluno em atividades complementares 

à sua formação, a partir da promoção de projetos de ensino, pesquisa e extensão, eventos 

acadêmicos, feiras, palestras, oficinas etc. O aluno também poderá realizar atividades 

complementares fora do âmbito da UFRPE/UAG, desde que se caracterizem como tais, em 

conformidade com a Resolução CEPE/UFRPE nº 362/2011. 
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Para integralização do currículo, no Curso de Licenciatura em Letras – Português/Inglês 

e respectivas Literaturas da Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG/UFRPE), o discente 

deverá apresentar à Coordenação do Curso certificados comprobatórios das atividades 

curriculares complementares desenvolvidas ao longo curso, cuja carga horária total seja de, no 

mínimo, 210h, contemplando pelo menos duas destas atividades acadêmicas: Pesquisa, 

Ensinoe Extensão. Para cada tipo de atividade será considerado o teto máximo de 120 horas, 

conforme estabelecido pela Resolução CEPE/UFRPE 220/2016. 

As atividades de pesquisa a serem consideradas serão aquelas estabelecidas e definidas na 

Resolução 362/2011– CEPE/UFRPE: 

 

I – Iniciação à Pesquisa; 

II-Vivências Profissionais Complementares; 

 

As práticas de Ensino a serem consideradas, por sua vez, serão as seguintes, conforme 

definidas pela Resolução 362/2011 – CEPE/UFRPE: 

 

I- Iniciação à Docência; 

 II – Discussões temáticas; 

 III – Tópicos especiais. 

 

Para as atividades de Extensão serão computadas as seguintes atividades, conforme 

definidas na Resolução 362/2011– CEPE/UFRPE: 

 

I-Programas; 

II-Projetos; 

  III- Cursos; 

IV –Eventos; 

 V- Produtos; 

 VI- Prestação de serviços. 

 

Para cômputo da carga horária de atividades similares, nos casos das Atividades “Cursos 

de Extensão” e “Eventos de Extensão”, o discente deverá reunir comprovação de participação 

em tantas atividades similares quantas sejam necessárias à integralização da atividade 

pertinente (cf. resolução 220/2016– CEPE/UFRPE). 
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Nos casos em que a certificação referente a uma determinada atividade não contiver 

carga horária específica, fica definida a tabela abaixo como critério de atribuição de carga 

horária máxima para cada atividade descrita. 

Os casos omissos deverão ser julgados pelo Colegiado de Coordenação Didática do 

Curso. 

O quadro 12, a seguir, será aplicado, sob ponderação da Coordenação do Curso, para 

computação das Atividades Curriculares Complementares em cujos certificados não constar a 

carga horária devida: 

 

Quadro 12 – Pontuação das atividades complementares 

ATIVIDADES Específicos CH máxima 

Participação em congresso – como ouvinte - 40h 

Organização de eventos Monitoria 60h 

Apresentação em eventos (pôsteres, palestras etc) - 5h 

Atividades culturais - 5h 

Minicursos – apresentação - 15h 

 

 A seguir, apresentamos o quadro para cada tipo de atividade curricular complementar a 

ser considerada: 

 

Quadro 13 – Cômputo das Atividades de Ensino como ACC 

Atividade comprovação Cômputo máximo 

Participação em Programa de 

Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) ou 

Residência Pedagógica 

Declaração ou certificado 120h 

Discussões temáticas Declaração ou certificado 120h 

Tópicos especiais Declaração ou certificado 120h 

Monitoria de disciplina Declaração ou certificado 120h 
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Bolsista PET5 Declaração ou certificado 120h 

 

Quadro 14 – Cômputo das Atividades de Pesquisa como ACC 

Atividade Comprovação Cômputo máximo 

Participação em Programa 

Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica 

(PIBIC/PIC) 

Declaração ou certificado 120h 

Participação em bolsa BIA Declaração ou certificado 120h 

Participação em Projeto de 

Pesquisa aprovado na 

Instituição como voluntário 

Declaração ou certificado 120h 

Publicação de capítulo de 

livro ou de artigo em 

periódico na área de 

formação 

Cópia do capítulo ou do 

artigo 

120h 

(carga horária atribuída por 

capítulo/artigo: 60h) 

Publicação de resumo em 

anais de evento 

Cópia do resumo publicado 

em anais 

120h 

(carga horária atribuída por 

resumo publicado: 30h) 

Vivência profissional 

complementar 

Relatório elaborado pela 

Instituição onde ocorreu a 

atividade e relatório 

elaborado pelo aluno 

120h 

Bolsista PET Certificado ou decaração 120h 

 

 

Quadro 15 – Cômputo das Atividades de Extensão como ACC 

Atividade Comprovação Cômputo máximo 

Bolsista de Extensão Certificado ou declaração 120h 

Participação em Programa de Certificado ou declaração 120h 

                                            
5 Tendo em vista a natureza do Programa de Educação Tutorial (PET), que desenvolve atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, o bolsista desse Programa poderá pontuar em qualquer dos três tipos de atividades, mas 
apenas em uma delas. 
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Extensão 

Participação em Projeto de 

Extensão 

Certificado ou declaração 120h 

Participação em Cursos de 

Extensão 

Certificado ou declaração 120h 

Participação em Eventos de 

Extensão 

Certificado ou declaração 120h 

Elaboração de Produtos de 

Extensão 

Apresentação de cópia do 

produto de extensão, ou 

declaração/documento 

comprobatório da autora do 

produto de extensão 

120h 

(será computada a carga 

horária de 60h por produto 

de extensão apresentado) 

Prestação de Serviços Certificado ou declaração 120h 

Bolsita PET Certificado ou declaração 120h 

 

 Os casos omissos referentes aos cômputos de carga horária de ACC apresentados nos 

quadros 13, 14 e 15 serão apreciados pelo Colegiado de Coordenação Didática do Curso. 

 

12.PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC) 

 

A proposta deste Projeto em relação às práticas curriculares é a de que se efetivem por 

meio da articulação teoria-prática no interior da disciplina, de modo a propiciar aos 

licenciandos a reflexão-ação sobre temas envolvidos em sua atuação profissional e a vivência 

de experiências em sala de aula e no contexto de ensino. Proporciona-se ao aluno, assim, a 

vivência entre conteúdos teóricos dos componentes formativos, atrelados à prática, 

diferenciando-se, dessa forma, de um curso de bacharelado. Compreende-se a prática como 

componente curricular como “uma prática que produz algo no âmbito do ensino” (Parecer 

MEC CNE/CP 28/2001). Assim, a carga horária reservada a essas práticas, nas disciplinas, 

serão materializadas através de atividades como produção e análise de material didático, estudo 

de caso, análise de produções de alunos e de depoimentos de professores, entre outras. 

Em conformidade com a Resolução MEC CNE/CP 2/2015, o curso de licenciatura em 

Letras da UFRPE/UAG reserva uma carga horária de 405 horas de prática como componente 
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curricular (PCC). Mais precisamente, essa carga horária será trabalhada em 25 disciplinas 

obrigatórias, conforme especificado no quadro16, a seguir. 

 

Quadro 16 – Carga horária de PCC de acordo com os componentes curriculares 
obrigatórios do Curso 

Componente curricular 
Carga 

Horária 
Total 

CH 
PCC 

Leitura e Produção de Textos 
 

60 15 

Fonética e Fonologia da Língua 
Portuguesa 

60 
15 

Gêneros Acadêmicos 60 15 

Língua Inglesa I 

 
60 15 

História da Língua Portuguesa 
 

60 15 

Língua Inglesa II 
 

60 15 

Morfologia da Língua Portuguesa  60 15 

Didática 

 
90 30 

Língua Inglesa III 

 
60 15 

Literatura Portuguesa I 

 
 

60 15 

Sintaxe da Língua Portuguesa 
 

60 15 
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As atividades referentes à dimensão da PCC de cada componente curricular deverão ser 

discriminadas no plano de ensino da disciplina, seguindo as orientações gerais constantes nas 

ementas e neste Projeto Pedagógico, no que se refere ao entendimento sobre a PCC. 

 

 

Língua Inglesa IV 60 15 

Literatura Portuguesa II 
 

60 15 

Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa 

 
60 30 

Semântica da Língua Portuguesa 

 
60 15 

Língua Inglesa V 60 15 

Literatura Brasileira I 60 15 

Literatura Brasileira II 60 15 

Metodologia do Ensino de Língua 
Inglesa 

60 
30 

Literatura Brasileira III 60 15 

Literaturas de Expressão em Língua 
Inglesa I 

60 
15 

Literaturas de Expressão em Língua 
Inglesa II 

60 
15 

Literatura Brasileira IV 
60 

15 

Literaturas de Expressão em Língua 
Inglesa III 

60 
15 

Total de CH 
de PCC 

 
405 horas 
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13. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

O aproveitamento de estudos corresponde à dispensa de cumprimento de disciplinas 

regulares do curso, quando a mesma ou uma equivalente em conteúdo e carga horária são 

cumpridas em outro curso superior, seja no âmbito da UFRPE ou de outra instituição.  

Na UFRPE, a dispensa de disciplinas encontra-se normatizada pela Resolução 

CEPE/UFRPE nº 442/2006. Para que sejam creditadas, as disciplinas cursadas deverão: 

 

a) ser equivalentes em, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do conteúdo programático às 

correspondentes disciplinas que serão dispensadas;  

 
b) ter carga horária igual ou superior àquela das disciplinas a serem dispensadas;  

 
c) ser oferecidas regularmente pela Instituição onde foram cursadas como integrantes do 

currículo de um curso devidamente reconhecido. 

 

O pedido de dispensa da disciplina será dirigido ao coordenador do curso do solicitante, 

através de requerimento, acompanhado de histórico escolar ou declaração e do programa da 

disciplina a ser creditada. No requerimento deverão ficar esclarecidos códigos e denominações 

da disciplina a ser creditada e da disciplina a ser dispensada. Os pedidos de dispensa serão 

analisados por docentes representantes dos cursos e homologados pelo CCD.  

Em se tratando de disciplina cursada na UFRPE, a dispensa será analisada e decidida 

diretamente pelo Coordenador, que informará ao CCD das dispensas, sendo obrigatório o 

registro em ata.  

Existe a possibilidade de abreviação do tempo de formação para os alunos que 

demonstrem extraordinário aproveitamento nos estudos, como previsto na Lei nº 9.394/96, no 

Art. 47, § 2º. Este aparato legal ainda está em processo de regulamentação pela UFRPE com 

base na Resolução CFE nº 1/94 e na Resolução CES/CNE 02/2015. 

 

14. METODOLOGIA E AVALIAÇÃO 

 

É sobejamente conhecido que grande parte do processo de ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa e de Língua Inglesa (bem como de suas literaturas) no Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio ainda se embasa numa tendência pedagógica liberal tradicional, em que o 
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papel do professor é transmitir ao aluno um conjunto de regras gramaticais prescritas nas 

gramáticas, implicando, portanto, na quase total inexistência da discussão sobre os múltiplos 

usos da língua e dos valores da literatura – mesmo neste momento em que estudos e pesquisas 

das áreas e de áreas correlatas destacam nesses campos do saber o papel do dialogismo e a 

amplitude deste conceito que engloba a importância de sua concretização em forma de práticas 

sociais que se inserem, por sua vez, na construção de identidades individuais e coletivas e no 

reconhecimento das trocas comunicativas como espaço em constante construção de interações 

diversas. Não é demais dizer que os altos índices de analfabetismo e de evasão escolar são 

bastante frequentes nesses níveis de ensino em decorrência de tais fatores, situação ainda mais 

agravada pelo fato do ensino de línguas desvincular-se das diferentes formas de linguagens 

existentes.   

Com base no acima exposto, este projeto, que se encontra vinculado à UFRPE/UAG, 

visa atender a uma das exigências atuais do mundo globalizado: o processo de interiorização do 

Ensino Superior, acompanhado por discussões acerca das mais recentes concepções de estudos 

nas áreas de Letras. Para tanto, serão implementadas propostas e ações inovadoras que 

viabilizem a boa formação de futuros licenciados em Letras que, ao trabalharem de forma 

consciente e crítica com a Língua Portuguesa, a Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas, 

serão capazes de promover a transformação da sociedade, pois é na e com a linguagem que os 

sujeitos (inter)agem no contexto sócio-histórico. 

Para a realização de uma ação significativa, integrada e cooperativa de reflexão sobre 

a Língua Portuguesa, a Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas, questões teóricas e 

práticas serão trabalhadas, visando a capacitar os profissionais a desenvolverem uma prática 

consciente (coesa e coerente) com relação à produção e leitura de textos, orais e escritos. Isso 

se estende à formação de produtores de diferentes tipos e gêneros textuais e leitores críticos, 

levando em conta o que está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, cujo objetivo 

central do ensino de língua é desenvolver a competência comunicativa dos discentes, levando-

os a desenvolverem e a ampliarem seu conhecimento sobre os múltiplos usos da língua tanto na 

oralidade quanto na escrita. A partir disso, julgamos que formaremos um profissional com esse 

princípio bastante desenvolvido e integrado à sua identidade profissional, que, 

consequentemente, será manifestada na sua atuação, quer no exercício do magistério, quer em 

outras áreas que acolhem a formação de um licenciado em Letras.  

O Curso, portanto, terá como viés condutor um trabalho de reflexão sobre a prática de 

produção e leitura de textos em seus diversos tipos e gêneros, problematizando questões sobre a 

organização estrutural destes, enfocando, dentre outras questões, aspectos gramaticais e 
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discursivos, teoria e crítica literária, visando ao desenvolvimento de habilidades e competências 

de ordem textual, discursiva e pragmática. 

Nesse sentido, o texto (oral ou escrito) não será visto apenas como materialidade 

linguística, mas como prática social, processo dialógico historicamente situado devido aos 

sujeitos que o produzem. Por conseguinte, esses sujeitos devem ser vistos como sujeitos da 

linguagem no sentido de que, sendo históricos, (re)constroem e (re)significam seus 

conhecimentos, estabelecendo uma relação dialógica em que um age sobre o outro através da 

língua. Nessa acepção, pelo fato de o Curso contemplar, dentre outros aspectos, não só o 

caráter organizacional do texto no âmbito linguístico geral e no literário, como também o 

caráter dialógico deste, fundamentar-se-á não apenas na teoria, mas também na prática.  

O marco teórico-metodológico deste projeto, em sua dimensão pedagógica, assenta-se 

no âmbito da reflexão teórico-conceitual que orienta as discussões sobre Educação na 

atualidade, bem como nos instrumentos legais que acolhem esses ideais e os transformam em 

diretrizes norteadoras para a formação docente, em particular as discussões recentes acerca dos 

estudos de língua e de linguagens como espaço de interação entre sujeitos e sociedades.  

 No que diz respeito à compreensão do papel do professor, é preciso reconhecer que se 

trata de um profissional que está muito além de um aplicador de teorias às ações de sala de 

aula. Ante à multirreferencialidade que hoje se põe como realidade para o profissional de 

Educação, faz-se necessário, antes de tudo, a reflexão sobre seu saber-fazer. Nessa perspectiva, 

o professor deve ser um profissional capaz de gerir sua prática de forma reflexiva e autônoma, 

sendo, portanto, melhor definido como um professor-pesquisador (BORBA, 1997). 

 A partir dessa definição do professor como pesquisador e gestor de sua prática, é 

necessária a compreensão de que o eixo em que se assenta a formação docente deve ser o 

espaço da articulação entre teoria e prática. É da exploração deste espaço de interface que deve 

sobressair o profissional que se objetiva formar. O conceito de práxis(conforme a discussão de 

FREIRE, 1993), entendida como prática reflexiva, por meio da qual se vai da ação, à reflexão 

e, desta, novamente à ação, pois toda ação é orientada cognitivamente, é iluminador dessa 

discussão. 

 Esses dois princípios são traduzidos nos eixos norteadores da formação docente6, que se 

orientam para:  

                                            
6 Diretrizes para a Formação de Professores das séries iniciais e que são reconhecidas na formação docente para 
toda a Educação Básica. 
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a) Atendimento aos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e às normas emanadas dos Conselhos Nacional e Estadual, no que se 

refere à formação de professores; 

b) Reconhecimento do conjunto das atribuições do professor: docência, 

produção do conhecimento (ensino e pesquisa), trabalho como membro da 

equipe escolar e promoção da articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; 

c) Articulação entre a formação inicial e a formação continuada do professor, na 

perspectiva do seu desenvolvimento profissional permanente; 

d) Organização das atividades de formação do professor, priorizando a 

problematização do cotidiano escolar e a reflexão sobre a prática pedagógica 

(ensino e pesquisa), visando à construção das competências necessárias para sua 

atuação profissional; 

e) Valorização da formação científica e da compreensão dos fundamentos 

teórico/metodológicos da prática pedagógica; 

f) Articulação teórico/prática em todas as etapas do desenvolvimento do 

currículo; 

g) Desenvolvimento profissional dos professores, tanto no âmbito da ampliação 

da titulação como no do atendimento às necessidades de formação demandadas 

pela avaliação da execução das propostas pedagógicas dos diversos cursos e 

programas de formação inicial e continuada; 

h) Desenvolvimento de processos contínuos de avaliação interna e externa que 

abranjam diferentes dimensões da formação, incluindo as condições 

institucionais em que essa formação ocorre: a organização do trabalho, a atuação 

dos formadores e os resultados da aprendizagem dos alunos.  

 

Os princípios orientadores da formação de professores sinalizam, portanto, para a 

compreensão de que é imprescindível a coerência entre a formação oferecida e a prática 

esperada do professor, o que é expresso pelo conceito de simetria invertida entre as situações 

de formação e de exercício profissional (Parecer CNE/CP nº 09/2001). Tal conceito tem a 

dimensão de acentuar a experiência, como aluno, daquele que se está formando para ser 

professor, experiência esta considerada, ao longo de sua trajetória escolar, como constitutiva do 

papel que exercerá futuramente como docente. Ao discutir esse conceito, Melo (1999) indica 

também um isomorfismo entre a atuação prática do formador e a aprendizagem do futuro 
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professor. Tais princípios trazem concepções acerca da centralidade e da importância da 

prática. A prática, em tais cursos, não deverá ficar reduzida ao estágio, desarticulada do restante 

dos componentes curriculares do curso; deverá, ao contrário, estar presente desde seu início, o 

que significa que todos os componentes curriculares deverão ter uma dimensão teórico-prática. 

Cada componente assenta-se num espaço plural, em que se relacionam, num mesmo gesto, os 

conteúdos teóricos necessários, inseridos no contexto de ensino, um recorte já direcionado por 

diretrizes e documentos oficiais que orientam a seleção de temas, saberes e conceitos e seu 

modo de abordagem para as séries iniciais, com vistas ao desenvolvimento das competências 

previstas.  

No que se refere às diretrizes metodológicas, a formação inicial e continuada de 

professores será orientada para o desenvolvimento das competências científicas e profissionais. 

Para tanto, o curso será um espaço de comunicação, reflexão, interação e intervenção, 

considerando as diversas dimensões da atividade profissional do professor. Nesse contexto, são 

imprescindíveis conceitos como interdisciplinaridade, flexibilidade e transposição didática, 

que visam justamente a orientar a formação docente para o objetivo do desenvolvimento de 

competências. Por isso, as metodologias dialógicas a serem adotadas buscarão conduzir os 

envolvidos no processo educativo à reflexão sobre a prática pedagógica e à compreensão dos 

fundamentos e contradições que são inerentes a esse processo, assim como à definição de seus 

determinantes. Não será demais afirmar que, por terem justamente em sua base definidora o 

compromisso com a resolução de diferentes situações-problema pertinentes para o contexto 

educativo e social, todas as práticas devem orientar-se para a contextualização da ação 

educativa que garanta o contato e o diálogo com as realidades locais.  

Assim, o processo de ensino-aprendizagem será implementado através de aulas 

expositivas dialogadas, do desenvolvimento de projetos didáticos, contemplando a interação 

construtiva de grupos e turmas, observando tanto a produção individual quanto a coletiva, 

prezando pela interdisciplinaridade na construção de novas metodologias e conhecimentos para 

o ensino. 

 

14.1 As Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs aplicadas ao ensino e a 

aprendizagem 

 

No ano de 2015, a UFRPE instituiu o uso Ambiente Virtual de Suporte à Aprendizagem 

(AVA-UFRPE), http://ava.ufrpe.brenquanto plataforma institucional para apoio ao ensino e 
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aprendizagem dos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à 

distância. 

O AVA-UFRPE permite que os professores dos cursos de graduação e pós-graduação 

utilizem um ambiente padronizado e customizado para apoiar as suas atividades de ensino, bem 

como favorece as interações extraclasse com os alunos que estejam matriculados nas turmas. 

Uma das principais vantagens do serviço AVA-UFRPE é a integração com o sistema 

acadêmico institucional SIG@UFRPE (siga.ufrpe.br). Esta integração permite que os cadastros 

atualizados de docentes, discentes, cursos e turmas de disciplinas em um período letivo, 

necessários para o bom funcionamento do serviço AVA-UFRPE, sejam importados 

periodicamente e automaticamente a partir do SIG@UFRPE. 

O Curso de Licenciatura em Letras da UFRPE/UAG utiliza algumas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) a serviço da interação entre docentes, alunos e agentes 

educacionais, assim como da construção e ampliação da aprendizagem de temas desenvolvidos 

na sala de aula presencial. 

Os dois ambientes virtuais mais utilizados pelo curso são o SIGA 

(https://www.siga.ufrpe.br/ufrpe/index.jsp ) e o AVA (http://ava.ufrpe.br ), ambos 

institucionais e operacionalizados pelo curso. No primeiro, é possível disponibilizar resultados 

de avaliações, acompanhar a frequência às aulas, registrar a caderneta eletrônica e checar o 

histórico de realização de disciplinas ao longo do curso. O segundo será descrito na seção 10.3 

deste documento. 

Ainda institucionalmente, contamos com o site oficial da Unidade Acadêmica de 

Garanhuns (http://ww3.uag.ufrpe.br/),que é conectado ao site da UFRPE 

(http://www.ufrpe.br/br ), e com o Sistema Informatizado de Bibliotecas 

(http://www.sib.ufrpe.br/ ), que disponibiliza informações do acervo da universidade como um 

todo e da UAG especificamente. 

Com uma regulação menos institucional e mais espontânea, estudantes, professores e 

coordenadores utilizam-se de grupos do WhatsApp, perfis, páginas e grupos do Facebook (  

https://www.facebook.com/groups/261910080568683/?ref=bookmarks ), perfis do Instagram 

(https://instagram.com/daletrasuag?utm_source=ig_profile_share&igshid=fb2j15g9h2zm )e do 

Twitter e blogs e sites de docentes (https://sites.google.com/site/limarafaelb/) para trocar 

informações, divulgar eventos e organizar atividades acadêmicas variadas. Muitas vezes, essas 

ações são reguladas localmente por diferentes sujeitos que se revezam na gerência das 
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informações, como os Diretórios Acadêmicos (https://www.facebook.com/Diret%C3%B3rio-

Acad%C3%Aamico-de-Letras-UFRPE-UAG-986376144873888/), os grupos de pesquisa 

(https://www.facebook.com/Nupede-N%C3%Bacleo-de-Pesquisa-em-Discurso-e-Ensino-

266914617213701/) e os coordenadores de eventos (https://www.facebook.com/Seluag-

Semana-de-Letras-da-UAG-1904759879827166/ ). 

Como faceta da Acessibilidade, as TIC’s disponíveis atuam na promoção da autonomia 

do estudante, garantindo o acesso à informação em igualdade com os demais. Além das 

tecnologias mais populares, recursos de Tecnologia Assistiva (TA) somam como 

potencializadoras da aprendizagem.  

Levando em conta as novas políticas de inclusão, os recursos de TA trazem o acesso à 

informação através de adaptações como ampliação e digitalização de textos; transformação de 

textos em áudio e vice-versa; inserção de legendas e janela com tradução em LIBRAS; 

tradução de documentos, editais e criação de acervo em LIBRAS (vídeo); produção e 

impressão de arquivos em tinta e braille; facilitação da escrita para pessoas com deficiência 

física ou mobilidade reduzida nos membros superiores ou a ausência dos mesmos; utilização de 

computadores através de mouses e outros dispositivos acoplados às máquinas, ofertando maior 

autonomia e ergonomia ao usuário; alteração de contrastes para maior conforto ótico e 

percepção das informações; identificação dos espaços em braille, tinta e LIBRAS; identificação 

de objetos por meio de cores e texturas; etc.. 

O NACES, no empenho de efetivar a acessibilidade como meio para a inclusão na 

UFRPE, realizou visitas a outras instituições no intuito de estabelecer trocas de experiências e 

implantar novas tecnologias na casa. 

Todas essas iniciativas virtuais contribuem para a socialização e a democratização dos 

conhecimentos construídos no bojo do Curso de Letras da UFRPE/UAG.   

 

14.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) institucional da UFRPE, há uma gama de 

ferramentas que possibilitam a interação entre professores e alunos do Curso de Letras da 

UAG. Nele, é possível a disponibilização de materiais didáticos de apoio às aulas, a realização 

de atividades acadêmicas, a retirada de dúvidas e as interações variadas entre os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem.  

Cada disciplina do curso tem sua sala virtual constituída automaticamente a partir das 

matrículas do SIGA e, portanto, todos os professores têm à disposição ferramentas virtuais 
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como fóruns, notícias, mensagens, chats, base de dados, glossários, questionários, calendários e 

atividades variadas, que apoiam a prática pedagógica dos docentes. Cada professor pode 

utilizar essas ferramentas de acordo com o perfil teórico-metodológico da disciplina e com o 

acordo didático travado com cada turma. A variedade de ferramentas abre diversas 

possibilidades pedagógicas para professores e estudantes. 

Do ponto de vista curricular, a disciplina Informática e Linguagem, foi reformulada para 

a disciplina Linguagens e Tecnologias, a partir da reforma resultante deste novo PPC, será 

ministrada totalmente à distância, através do AVA. Com essa iniciativa, o Curso de Letras 

oportuniza aos discentes uma experiência em EaD, uma docência online e um ensino-

aprendizagem mediado por computador, temas que são abordados no conteúdo programático da 

referida disciplina. Dessa forma, em sua execução a distância, é possível dialogar teoria e 

prática, usufruindo das potencialidades do AVA. 

Do ponto de vista didático-pedagógico, o envio de trabalhos pelos discentes aos 

repositórios diversos da sala virtual permite a correção docente digital, o arquivamento e a 

constante consulta de diferentes versões dos gêneros acadêmicos produzidos e o diálogo sobre 

os resultados e o processo das produções. Tudo isso é um diferencial da produção textual em 

AVA, que se torna uma oportunidade ímpar para o Curso de Letras. Portanto, é possível 

investir na constante leitura e produção de textos digitais, o que é muito caro a um Curso de 

Letras. 

14.3 Acessibilidade pedagógica 

 

A acessibilidade pedagógica é um dos caminhos para a garantia da permanência e do 

sucesso do estudante com deficiência na instituição. Segundo a Lei Brasileira da Inclusão, em 

seu Capítulo IV, que dispõe sobre Educação, no seu Art.28, Incisos III, V e VI, observamos as 

seguintes recomendações: 

 

III – projeto pedagógico que institucionalize o atendimento 

educacional 

 especializado, assim como os demais serviços e adaptações 

razoáveis, para atender às características dos estudantes com 

deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições 

de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua 

autonomia; 
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V – adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes 

que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos 

estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a 

participação e a aprendizagem em instituições de ensino; 

VI – pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos 

e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e 

de recursos de tecnologia assistiva; 

 

Dessa forma, ao pensarmos sobre acessibilidade visando a inclusão plena do sujeito, não 

podemos nos deter em pensar a acessibilidade apenas de forma física e arquitetônica; uma vez 

que estamos recebendo pessoas com perfis distintos e que não necessariamente  necessitam de 

adaptações nos espaços e sim, adaptações relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, é fundamental que o Projeto Pedagógico do Curso contemple discussões e o 

estudo de caminhos que favorecem a prática educativa inclusiva, visto que além de recebermos 

estudantes com deficiência, estamos formando docentes que também atenderão pessoas com 

necessidades de adaptações pedagógicas. As disciplinas que envolvem LIBRAS e Tecnologias 

da Informação e Comunicação são de fundamental importância para o embasamento teórico-

metodológico dos docentes em formação para o desenvolvimento de um olhar sensível às 

necessidades de adaptações pedagógicas de seus estudantes. 

Dentre essas adaptações, podemos citar algumas: maior uso de recursos visuais como 

imagens, fluxogramas; linguagem clara; atividades avaliativas de múltipla escolha, orais ou 

sinalizadas, devidamente registradas; adaptação de tamanho, cor e contraste dos materiais 

impressos e digitais; impressão e confecção de materiais em relevo e texturizado; etc.. 

A Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns tem 

desenvolvido um trabalho significativo no tocante a práticas educativas acessíveis. Contamos 

com o apoio de uma equipe multidisciplinar (setores pedagógico, de acessibilidade e biblioteca) 

que têm atuado de maneira mais próxima ao corpo docente para a disponibilização de recursos 

tecnológicos bem como de sugestões de adaptações pedagógicas que podem potencializar a 

aprendizagem e o rendimento do estudante com deficiência.  

Além disso, o NACE- UAG tem realizado junto a alguns professores e suas respectivas 

disciplinas, palestras  informativas  a respeito da utilização de tecnologias assistivas como 

meios para potencializar os processos de ensino-aprendizagem, junto aos estudantes com  

necessidades especiais, assim como apresentar os recursos disponíveis pelo NACE para essa 

finalidade. 
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14.4 Atividades de Tutoria 

 

Para que as demandas e vantagens didático-pedagógicas elencadas anteriormente 

concretizem-se, é necessário investir em um programa consistente de tutoria, a fim de assistir 

adequadamente as atividades do AVA. 

No momento, o apoio à docência típico desta função é executado através do Programa de 

Monitoria da UAG. Estudantes-monitores selecionados através de editais públicos passam a 

contribuir academicamente com os professores responsáveis pelas disciplinas que utilizam o 

AVA. Cabe a eles estimular a interação virtual entre os estudantes, retirar dúvidas, realizar pré-

correção e orientação para as atividades criadas e efetivamente avaliadas/corrigidas pelo 

docente responsável pela disciplina.  

É necessário ampliar e fomentar mais iniciativas que ampliem esse trabalho de tutoria 

dentro do Curso de Letras da UAG.     

14.5 Conhecimentos e habilidades necessários às atividades de tutoria 

A tutoria em EaD e em AVA é fundamental para a construção do conhecimento na 

academia, uma vez que o tutor à distância torna-se um suporte à docência e um auxílio aos 

discentes.  

A UFRPE/UAG têm implementado cursos de capacitação para uso do AVA nas 

disciplinas de diferentes cursos da instituição, que pode ser compartilhados e implementados 

também para a tutoria. Nesses momentos de formação continuada, será possível afinar a 

metodologia de atuação dos futuros tutores, que contribuirão, por sua vez, com a formação dos 

estudantes acompanhados.    

 

14.6 Avaliação do ensino e da aprendizagem 

 

O Sistema avaliativo do processo de ensino e aprendizagem no Curso de Licenciatura 

em Letras: Português/Inglês e respectivas Literaturas, da Unidade Acadêmica de Garanhuns –

UAG, da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, será norteado pela Avaliação 

Processual, na qual se permite identificar o ritmo de evolução dos educadores no processo de 

formação proposto, mensurando os aspectos ligados ao como fazer e propiciar informações que 

permitem redirecionar ou replanejar o programa ou algumas de suas atividades e pela resolução 

05/90, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da (CEPE/UFRPE). 
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Norteia, portanto, este Projeto de Curso, a concepção de avaliação formativa, que 

permite a mobilização de formas distintas de avaliação (diagnóstica, comparativa, contínua, 

autoavaliação) sempre inseridos em uma visão democrática, emancipatória e, principalmente, 

construtiva para o educando em formação e para o futuro professor. Nessa perspectiva, a 

avaliação é entendida como um dos momentos de aprendizagem e não como um instrumento de 

verificação do produto acumulado. 

A avaliação do desempenho do discente de Curso de Licenciatura em Letras: 

Português/Inglês e respectivas Literaturas da UAG\UFRPE será feita por disciplinas e 

abrangerá, simultaneamente, os aspectos relativos à frequência e à aprendizagem (cf. Art. 1 da 

resolução 05/90 –CEPE/UFRPE). A frequência às aulas e demais atividades são obrigatórias, 

considerando-se reprovado o discente que não comparecer ao mínimo de setenta e cinco por 

cento (75%) das aulas ministradas (práticas e teóricas) (Cf. Art. 2 da resolução 05/90- 

CEPE/UFRPE). O regimento geral acerca das atividades de Verificação da Aprendizagem 

incorporados no curso segue as orientações da Resolução do CEPE/UFRPE 494/2010. 

Em cada disciplina serão realizadas três Verificações de Aprendizagem e o Exame 

Final. (cf. Resolução nº494/2010- CEPE/UFRPE). 

De acordo com o Art. 8 da resolução 494/2010- CEPE/UFRPE, será considerado 

aprovado na disciplina o discente que, cumprindo o mínimo exigido de frequência, obtiver:  

 

I – média igual ou superior a sete (7,0) em duas Verificações de Aprendizagem, 

ficando dispensado do Exame Final. 

II – média igual ou superior a cinco (5,0) entre a média de duas Verificações de 

Aprendizagem e a nota do Exame Final. 

De acordo com o Art. 9 da resolução 05/90, será considerado reprovado na disciplina o 

discente que se enquadre em um ou mais dos seguintes casos: 

I – obtiver frequência às aulas inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

II – obtiver média inferior a três (3,0), consideradas as duas maiores notas obtidas nas 

Verificações de Aprendizagem. 

III – obtiver média final inferior a cinco (5,0) entre a média de duas (02) Verificações 

de aprendizagem e a nota do Exame Final. 

 

O discente pode requerer dispensa de disciplina(s) cursada(s) em outra instituição de 

Ensino ou em curso da UFRPE. Para isto, o discente deverá preencher o requerimento 

específico, à disposição na Pró-reitoria de Ensino e nas Coordenações de Curso, e anexar os 
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seguintes documentos: Histórico Escolar original (ou declaração de cumprimento da(s) 

disciplina(s) em outra Instituição) e o(s) programa(s) da(s) disciplina(s) cursada(s). Se a 

disciplina foi cursada na UFRPE, não é necessário anexar o programa de disciplina. O discente, 

ainda, poderá pedir dispensa de disciplina no decorrer do semestre letivo. 

O discente que estiver insatisfeito com a nota conferida pelo professor da disciplina 

pode requerer Revisão da Nota devendo solicitá-la ao Diretor do Departamento onde é 

ministrada a disciplina, no prazo de dois dias úteis após a divulgação do resultado.  

 

14.7 Acessibilidade nos processos avaliativos 

Ainda no tocante à avaliação pedagógica, o curso encontra-se balizado, também, pela 

Política Nacional para Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008, p.11). 

Nesta, a avaliação configura “uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o 

desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo [...] os aspectos 

qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor”.  

 Neste sentido, a Política Nacional se apoia na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, esclarece no seu Art.24, inciso V, 

que “a verificação do rendimento escolar observará o seguinte critério: a) avaliação contínua e 

cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”. Esse 

princípio que fundamenta a avaliação da aprendizagem na LDB deve reger o processo de 

avaliação para todos os discentes, com deficiência ou sem deficiência. 

Com esse entendimento, o princípio da inclusão norteará o processo de ensino e 

aprendizagem, garantindo que os professores, ao realizarem suas avaliações, promovam 

adaptações em função das necessidades educacionais especiais dos estudantes. Para os alunos 

que são considerados público-alvo da educação inclusiva (pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação), os docentes utilizarão, 

dentre outras estratégias, as seguintes adaptações avaliativas: dilatação de tempo de avaliação, 

apresentações de trabalhos em dupla, em equipes ou individual, prova oral, individualizada, 

sinalizada, ampliada, em Braile, em Libras, com recurso de tecnologias assistivas, 

permanência de profissional de apoio ou intérprete de Libras em sala e etc. 

A utilização desses recursos de acessibilidade no momento da avaliação, encontram-se 

na Lei Brasileira da Inclusão, N° 13.146/2015, que dispõe sobre a importância da adoção, 

implementação, organização e aprimoramento dos mecanismos de avaliação acessível em todos 
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os campos da acessibilidade, de forma que, no momento da avaliação, o estudante tenha 

condições de ser avaliado sem prejuízos quanto a capacidade de apresentar seu desempenho nas 

disciplinas. Como consequência, o docente também é beneficiado, uma vez que poderá avaliar 

o desenvolvimento do estudante ou perceber possíveis dificuldades na aprendizagem.  

A adoção de mecanismos acessíveis de avaliação propicia uma relação professor-aluno 

mais estreita, crítica e que sobretudo, conduza à aprendizagem, efetivando a equiparação de 

oportunidades, uma vez que todos os alunos são capazes de aprender, independente da sua 

idade cronológica, das suas limitações e de suas especificidades. Desse modo, o respeito à 

individualidade e ao tempo de cada um constitui um princípio fundamental para uma educação 

inclusiva. 

É importante salientar que a identificação das demandas de acessibilidade são realizadas 

primariamente no ato da matrícula, ou na auto identificação como público-alvo da 

acessibilidade. Os discentes são cadastrados no setor de acessibilidade da instituição, o qual 

realiza um levantamento das necessidades de acessibilidade segundo o seu perfil, articulando 

de maneira transversal com os demais setores, o que permite que antecipadamente se realizem 

as devidas adequações pedagógicas, evitando que o estudante seja prejudicado no momento das 

verificações de aprendizagem ou em outras atividades avaliativas. Além disso, todas as 

informações coletadas são disponibilizadas aos docentes para que planejem suas ações de 

acordo com os perfis apresentados.  

 

 

15. INTEGRAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

A UFRPE tem desenvolvido suas atividades tomando como basilar a relação 

indissociável entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Institucionalmente, é garantida a 

participação de alunos e docentes em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, incentivados 

através da publicação de editais que visam à concessão de bolsas, como o Programa 

Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), o Programa de Iniciação Científica Voluntária 

(PIC), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de 

Educação Tutorial (PET), entre outros.  

Além desses Programas, que promovem a participação da comunidade em atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, há ainda a promoção de atividades e eventos que buscam integrar 
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toda a comunidade acadêmica (docentes, técnicos e discentes) e a sociedade em geral. Nesse 

sentido, a UFRPE tem consolidada a sua Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEX), um 

grande evento que ocorre em todas as suas Unidades e envolve diversos segmentos da 

sociedade, além da comunidade acadêmica. Nessa Jornada, são promovidas atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, englobando todas as áreas de conhecimento que atuam na 

Universidade. Nessa Jornada, que ocorre anualmente, o aluno tem a oportunidade de realizar 

cursos e oficinas que complementam sua formação acadêmica, científica e cultural, podendo 

também apresentar resultados de pesquisas e de projetos de ensino e extensão desenvolvidos ao 

longo da sua graduação. É ainda a oportunidade de vivenciar a relação teoria e prática, como 

também a interação entre a sociedade e a comunidade, num movimento de mão dupla, uma vez 

que não só a Universidade apresenta propostas em prol da melhoria de sociedade, como 

também membros das comunidades vêm à Universidade para compartilhar experiências. 

Além da JEPEX, instituída no calendário acadêmico da UFRPE, há também a Feira das 

Profissões, um espaço em que novamente a comunidade acadêmica interage com a comunidade 

externa, promovendo atividades de divulgação do conhecimento produzido nos muros da 

Universidade, bem como o seu funcionamento. É também um espaço de formação 

complementar para os graduandos, uma vez que são envolvidos nas atividades, na promoção de 

um diálogo com a comunidade, com vistas a pôr em prática conhecimentos teóricos adquiridos, 

transpondo-os aos interesses da sociedade. 

O Curso de licenciatura em Letras da UFRPE/UAG tem, ao longo da sua história, 

preocupado-se em oferecer uma formação embasa na tríada Ensino, Pesquisa e Extensão, 

promovendo atividades diversificadas de formação do aluno como o Colóquio e Letras, um 

evento destinado à formação complementar do aluno, através da promoção de cursos, oficinas, 

atividades culturais, mesas-redondas e apresentação de trabalhos resultado da própria atuação 

do aluno em atividades de pesquisa, ensino e extensão. O Colóquio de Letras é uma das 

atividades consolidadas do curso como projeto de extensão, que tem promovido cada vez mais 

a interação dos alunos e docentes do curso de Letras com a comunidade em geral. 

Além disso, o curso também realiza a Semana de Letras anualmente, evento que tem 

uma amplitude maior em termos de público e profissionais envolvidos, configurando-se como 

um evento regional relevante na área dos estudos linguísticos, literários e do ensino. Na 

Semana de Letras, os alunos têm a oportunidade de promover o evento, participar ativamente 

na execução de atividades como oficinas, apresentações culturais, apresentação de trabalhos 
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fruto de projetos de ensino, pesquisa e extensão e complementar sua formação através da 

participação em cursos, mesas-redondas e palestras. 

Além desses eventos, no curso de licenciatura em Letras há a promoção de projetos de 

pesquisa, ensino e extensão, como o PIBIC, o PIC, o PIBID e o Residência Pedagógica. 

Também são ofertadas atividades de monitoria, através das quais o aluno é levado à prática da 

docência e da pesquisa e também de projetos de extensão, desenvolvidos pelos docentes, 

atuando em ambientes fora da Universidade, ou em outros espaços além daquele reservado à 

área de Letras. 

O Curso dispões de projetos de incentivo e divulgação à cultura, com caráter 

interdisciplinar, de extensão e pesquisa, como o Grupo de Recitação Póetica Literânima, 

composto por docentes e discentes do curso, atuante há 7 anos em Garanhuns, promovendo 

atividades junto com a comunidade local. Além disso, o discente também tem a oportunidade 

de integrar Grupos de Pesquisa vinculados ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), como o 

Grupo de Estudos em Teoria da Gramática (GETEGRA), composto por docentes e 

pesquisadores de diferentes IES renomadas do país, o Núcleo de Pesquisa em Discurso e 

Ensino (NUPEDE), Texto, Escrita e Sala de Aula (TecSA), o LINTED (Linguagem, Literatura 

e Educação) e MILBA (grupo de pesquisa em literatura de autoria feminina). 

 

16. APOIO AO DISCENTE 
 
 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE, através do Departamento de 

Qualidade de Vida oferece aos discentes dos cursos de graduação e pós-graduação diversas 

especialidades médicas nas áreas: clínica, odontológica, nutrição e psicológica.O acesso a esses 

serviços pelos estudantes dar-se-á com a criação de um prontuário médico. 

A Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão – PROGESTI – desenvolve ações e 

programas de apoio estudantil buscando garantir a igualdade de oportunidades, a melhoria do 

desempenho acadêmico e, por conseguinte, combater às situações de retenção e evasão. Neste 

sentido, a Política de Assistência Estudantil desta Instituição tem como propósitos basilares: 

1. Democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública 

federal; 
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2. Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da 

Educação Superior; 

3. Reduzir as taxas de retenção e evasão; 

4. Contribuir para a promoção da inclusão social por meio da educação. 

Diante do exposto, no Quadro 17 são exibidos alguns programas institucionais de apoio 

ao estudante da UFRPE. 

Quadro 17 – Programas de Apoio Estudantil da UFRPE desenvolvidos pela PROGESTI 

PROGRAMA 
 

RESOLUÇÃO 
 

DESCRIÇÃO 

Apoio ao Ingressante 
 

 
Resolução 

CEPE/UFRPE  
nº 023/2017 

Voltado aos alunos ingressantes nos 
cursos de graduação presencial, 
regularmente matriculados, e em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica.  
 

 
 

Apoio ao Discente 
 
 

 
Resolução 

CEPE/UFRPE  
nº 021/2017 

Voltado aos alunos de primeira 
graduação, regularmente matriculados em 
cursos de graduação presenciais, e 
estarem em situação e vulnerabilidade 
socioeconômica. As bolsas contemplam: 
 
1. Apoio Acadêmico;  

2. Auxílio Transporte;  

3. Auxílio Alimentação. 

Apoio à Gestante 

 
Resolução 

CEPE/UFRPE  
nº 112/2014 

 
Para as discentes que tenham um filho no 
período da graduação. Duração máxima: 
3 anos e 11 meses. 
 

Auxílio Moradia 

 
 

Resolução 
CEPE/UFRPE  
nº 062/2012 

 
Para os estudantes de graduação, de 
cursos presenciais, regularmente 
matriculados, residentes fora do 
município de oferta do curso, 
reconhecidamente em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica durante 
a realização da graduação. 
 

Auxílio 
Recepção/Hospedagem 

 
Resolução 

CEPE/UFRPE  
nº 081/2013 

 

Para discentes provenientes dos 
programas de Cooperação Internacional 
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Ajuda de Custo 

Resolução 
CEPE/UFRPE 

nº188/2012 

Destinado a cobrir parte das despesas do 
aluno com inscrição em eventos 
científicos, aquisição de passagens, 
hospedagem e alimentação. 

Auxílio Manutenção 

 
Resolução 

CEPE/UFRPE  
nº 027/2017 

 

Objetiva promover a permanência de 
alunos residentes, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, durante 
a realização do curso de graduação. 

Ajuda de Custo para 
Jogos Estudantis 

 
 

Resolução 
CEPE/UFRPE nº 

184/2007 

 

Destinado a cobrir despesas com 
aquisição de passagens e, 
excepcionalmente, aluguel de transporte 
coletivo, hospedagem e alimentação para 
a participação em jogos estudantis 
estaduais, regionais e nacionais. 

 

Promoção ao Esporte 

 
Resolução 

CEPE/UFRPE 
nº109/2016 

 
Para estudantes de primeira graduação 
presencial, regularmente matriculados no 
curso e na Associação Atlética 
Acadêmica e que apresentem situação de 
vulnerabilidade econômica 

 

Destaca-se, ainda, que a Pró-Reitoria de Gestão Estudantil e Inclusão – PROGESTI 

dispõe de plantão psicológico para atendimento aos discentes da Instituição, além de 

acompanhamento pedagógico com o objetivo de auxiliar o estudante em seu processo 

educacional através de um planejamento individualizado de ações específicas de aprendizagem. 

Além da relação constante no Quadro supracitado, são disponibilizados, através da 

PREG, os seguintes Programas: Atividade de Vivência Interdisciplinar – PAVI, Monitoria 

Acadêmica, PET e Incentivo Acadêmico – BIA.  

 

Quadro 18 – Programas da UFRPE desenvolvidos pela PREG 

PROGRAMA 
 

RESOLUÇÃO 
 

DESCRIÇÃO 

Atividades de 
Vivência 

Multidisciplinar 

Resolução 
CEPE/UFRPE 
nº 676/2008 

Voltado aos alunos dos cursos de graduação 
e técnicos profissionalizantes com a 
necessidade de contextualizar os conteúdos 
teóricos e a flexibilização dos 
conhecimentos. 
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Monitoria Acadêmica 

 
 

 

Resolução 
CEPE/UFRPE  
nº 262/2001 

 

Objetiva estimular nos discentes o gosto 
pela carreira docente nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

 
Incentivo Acadêmico 

 

Edital 

Objetiva apoiar os alunos ingressantes a 
adaptação à vida acadêmica e a inserção em 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

No que diz respeito à oferta de bolsas de iniciação científica e de extensão. Estas são, 

respectivamente, viabilizadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG e a Pró-

Reitoria de Extensão – PRAE, ambas vinculadas a projetos de pesquisa e extensão da UFRPE.  

Já a Assessoria de Cooperação Internacional – ACI, criada em 2007, tem a finalidade de 

ampliar e consolidar a internacionalização e os laços de cooperação interinstitucional da 

Universidade, proporcionando à comunidade acadêmica oportunidades de usufruir da 

mobilidade como forma de fortalecer o desempenho acadêmico e fomentar experiências 

culturais. 

O curso possui uma Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico – COAA 

com o objetivo de acompanhar e orientar os estudantes em situação de insuficiência de 

rendimento, conforme a Resolução CEPE/UFRPE nº 154/2001. A COAA é composta pelo 

Coordenador do Curso, 3 (três) professores e 1 (um) estudante, indicados pela Coordenação e 

homologada pelo CCD. 

 

17. ACESSIBILIDADE 

 

A Lei n° 10.098/2000 estabelece as normas gerais e os critérios básicos para promover a 

acessibilidade de todas as pessoas com deficiência ou que apresentem mobilidade reduzida, 

independente de qual seja esta deficiência (visual, locomotora, auditiva e etc.), através da 

eliminação de obstáculos e barreiras. Ainda de acordo com a referida Lei, os óbices enfrentados 

pelas pessoas com deficiência são definidos como 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 
participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 
direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 
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Associar a acessibilidade apenas às questões ligadas a infraestrutura física/arquitetônica, 

significa restringir o conceito, haja vista as especificidades do público-alvo que compõe a 

educação inclusiva (surdos, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, autistas, etc). 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008, p.12), 

 

na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que promovam 
o acesso, a permanência e a participação dos estudantes. Estas ações envolvem o 
planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da 
acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos 
materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos 
seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 

 

No interesse de potencializar ações institucionais de acessibilidade, a UFRPE criou o 

NACES através da Resolução nº 090/2013. O NACES foi implantado com o objetivo de 

propor, desenvolver e promover ações de acessibilidade para o atendimento às necessidades das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, no sentido da remoção de barreiras físicas, 

pedagógicas, atitudinais e comunicacionais existentes no ambiente acadêmico. O NACES está 

articulado com os Setores de Acessibilidade das Unidades Acadêmicas. 

Na UFRPE, a acessibilidade é compreendida a partir das suas diferentes dimensões 

(SASSAKI, 2005): arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, atitudinal e 

programática. A acessibilidade está presente desde o momento de ingresso do estudante, ao 

destinar uma reserva de vagas para as pessoas com deficiência (Lei nº 13. 409/2016), até a sua 

conclusão, prezando pela qualidade social de sua permanência na instituição. A Universidade 

também cumpre os requisitos legais de acessibilidade e inclusão, previstos no Decreto nº 

5.626/2005, uma vez que oferece a disciplina de Libras como optativa para os bacharelados e 

obrigatória para as licenciaturas. 

Cabe ainda lembrar, conforme dito anteriormente, na seção “Acessibilidade 

Pedagógica”,que o NACE- UAG tem realizado, junto a alguns professores e suas respectivas 

disciplinas, palestras  informativas  a respeito da utilização de tecnologias assistivas como 

meios para potencializar os processos de ensino-aprendizagem, junto aos estudantes com  

necessidades especiais, assim como apresentar os recursos disponíveis pelo NACE para essa 

finalidade. 

 



166 

 

  

 

17.1 Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

 

Uma das atividades permanentes desenvolvidas pelo NACES, em parceria com os 

Setores de Acessibilidade das Unidades Acadêmicas, é o mapeamento do público-alvo das 

ações de acessibilidade na UFRPE, incluindo pessoas com deficiência (física, auditiva/surdez, 

visual/cegueira e intelectual), mobilidade reduzida e discentes com transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação ou outras necessidades educacionais 

especiais. A atualização do mapeamento dos discentes ocorre por demanda espontânea ou 

busca ativa através das Coordenações dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação e pelo 

sistema de matrícula utilizado pela Universidade (SIG@UFRPE). No caso da identificação de 

docentes e técnicos, além da demanda espontânea, ocorre busca ativa no sistema de gestão 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. Além do 

desenvolvimento de outras atividades, o NACES oferece o Serviço de Tradução e Interpretação 

em LIBRAS para atender a comunidade surda, e o Serviço de Orientação Pedagógica, voltado 

aos discentes e docentes. 

No tocante às ações de adaptação física, o NACES repassa as informações do 

mapeamento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para o Núcleo de Engenharia 

e Meio Ambiente – NEMAM. A partir disso, são realizadas diversas intervenções físico-

arquitetônicas nos espaços da Universidade, tais como a colocação de vagas especiais em 

estacionamentos, piso tátil, plataformas elevatórias, banheiros adaptados, rebaixamento de 

balcões e construção de rampas, etc. 

 

 

17.2 Acessibilidade para pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA 

 

  

No que diz respeito ao atendimento dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), o Núcleo de Acessibilidade, ao identificar o caso, encaminha para atendimento e 

acompanhamento pedagógico. Assim como ocorre com outros casos de discentes com 

necessidades educacionais especiais, a profissional de pedagogia identifica as necessidades 

educacionais específicas do aluno com TEA, elabora o Plano de Atendimento Educacional 

Especializado contendo os recursos didáticos necessários que eliminem as barreiras 

pedagógicas existentes no processo de ensino e aprendizagem, bem como realiza orientações 
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educacionais específicas aos professores e alunos sobre as adaptações curriculares necessárias 

ao atendimento das necessidades educacionais do discente.  

Considerando as especificidades do autismo, a pedagoga ainda colabora na orientação 

do planejamento de ensino e de propostas avaliativas desenvolvidas pelos professores junto aos 

demais discentes. Atua também em parceria com profissionais de psicologia e serviço social, 

com lotação no Departamento de Qualidade de Vida-SUGEP/UFRPE, além de contar com a 

parceria e apoio dos familiares quando o caso necessita deste tipo de procedimento.  

Com o objetivo de difundir informações e promover a sensibilização da comunidade 

universitária, o Núcleo de Acessibilidade vem estruturando um ciclo de campanhas em torno de 

temas relacionados às pessoas com deficiência e, em especial, às pessoas com transtorno do 

espectro autista. Além disso, em parceria com a PREG, o NACES vem articulando a realização 

de seminários temáticos e cursos de formação docente para abordagem e discussão das 

referidas questões. 

 

18. POLÍTICAS INSTITUCIONAISNO ÂMBITO DO CURSO 

 

 

A UFRPE dispõe em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das ações em 

prol da “formação profissional crítica e reflexiva, ao mesmo tempo em que fomentam o 

interesse pela vida acadêmica” (PDI, p. 36), como também de ações que favoreçam o bem-estar 

a manutenção dos discentes durante o período da sua graduação. Nesse sentido, o Curso de 

licenciatura em Letras, como fruto dessas ações, oferece aos alunos oportunidades de ingressar 

em Programas de pesquisa (como o PIBIC e PIC), Programa de Ensino (Monitoria, PIBID) e 

Programas e atividades de Extensão (PET Conexões de Saberes, Feira das Profissões, JEPEX), 

já citados em item anterior. 

O curso também é contemplado com o Programa de Bolsa de Incentivo Acadêmico 

(BIA), em parceria com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

(FACEPE), Programa que “tem por objetivo contribuir para a permanência dos estudantes 

oriundos de camadas menos favorecidas da população que frequentaram escolas públicas e 

encontram maiores dificuldades em ingressar e se manter nas universidades públicas” (PDI, p. 

37). 

Além disso, há o incentivo para a promoção de atividades de pesquisa, ensino extensão 

para os docentes e alunos através de editais, publicados anualmente. O curso de licenciatura em 
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Letras da UAG dispõe ainda do Mestrado Profissional em Letras (o único mestrado profissional 

em Letras da UFRPE), que tem atendido à demanda regional de formação de professores que já 

atuam na educação básica. 

Entre as ações de incentivo a atividades de Extensão, a UFRPE dispõe do Programa 

Institucional de Bolsa de Extensão (BEXT) “que estimula a participação dos estudantes em 

ações de Extensão, com vistas a promover a cidadania e a inclusão social, bem como a 

aprendizagem mediante relação teoria e prática” (PDI, p. 44. Nesse programa, docentes do 

curso de Letras podem participar, junto com alunos, mediante a inscrição através de edital 

publicado anualmente. 

 

19. GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

 

 Compreende-se que o Curso de Licenciatura em Letras, em seus atributos de formador 

científico, metodológico, social, histórico e político, por sua natureza, e, no papel de 

proporcionar aos seus envolvidos (discentes, docentes, comunidade) a teoria, a prática e a 

consciência indissociáveis, deve empreender sua autoavaliação e de seu projeto, considerando 

suas metas mais prementes como instituição pública atuante na sociedade.  

 O processo de avaliação nas Universidades é instituído e executado pelo SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Conforme dados do site oficial do 

INEP, o SINAES é um sistema amplo de avaliação que, como tal, se articula em torno de três 

componentes, quais sejam, a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes, por meio dos quais são avaliados os três eixos de funcionamento do fazer 

universitário – o ensino, a pesquisa e a extensão –, além de incluir a responsabilidade social, o 

desempenho dos estudantes, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações. 

O SINAIS dispõe de um conjunto de instrumentos, tais como a autoavaliação, o 

ENADE, a avaliação externa, o censo e outros, processos estes que são coordenados e 

supervisionadas pela Coordenação Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). A 

autoavaliação é realizada pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) e o desempenho dos 

estudantes é avaliado pelo ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que 

avalia considerando o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos 

previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e 
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o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. Compete à 

Comissão Própria de Avaliação a coordenação do processo de autoavaliação institucional. A 

partir da divulgação das avaliações referentes às políticas acadêmicas, as instâncias gestoras 

(administrativas e acadêmicas) podem realizar uma ampla análise, a fim de que se possa 

discutir e propor planos e ações que apontem o que pode ser aperfeiçoado e o que vem se 

destacando como um diferencial desta Universidade. A cada biênio (ou a cada triênio) é editado 

o Boletim CPA/UFRPE. O Boletim é elaborado com informações específicas dos resultados da 

autoavaliação interna, por curso de graduação. As informações são coletadas via aplicação do 

Questionário CPA, disponibilizado para o segmento discente no SIG@UFRPE, e contemplou 

avaliação sobre: 1) políticas para ensino, pesquisa e extensão; 2) políticas de atendimento aos 

discentes; e 3) comunicação com a sociedade.   

Os registros apontam para um novo olhar das coordenações sobre o processo de 

autoavaliação institucional, certamente imbricado à própria dinâmica de autoavaliação dos 

cursos. Várias ações são destacadas, evidenciando a necessidade de uma contínua avaliação em 

prol da melhoria de qualidade dos cursos.  

No âmbito dos cursos, a avaliação leva em conta três dimensões: organização didático-

pedagógica; perfil do corpo docente. Na UFRPE, esses processos encontram-se constituídos e 

são efetivados nos formatos e periodicidade devidos. 

Assim, este Projeto Pedagógico de Curso estará em constante avaliação, considerando o 

SINAIS, as Diretrizes Nacionais do Curso de Letras, do Ministério da Educação (MEC), bem 

como a Resolução 220/2016 – CEPE/UFRPE e atualizações, o que, por conseguinte, prevê 

atenção às essas instâncias signatárias. De forma mais direta, o projeto deve-se aferir por meio, 

respectivamente, do Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Letras 

(CCDLETRAS/UAG/UFRPE), o Conselho Técnico Administrativo (CTA/UAG/UFRPE) e ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE/UFRPE).   

Conforme Art.3º. da Res.220/2016 –CEPE/UFRPE, 

 

A elaboração ou atualização da proposta do Projeto Pedagógico do Curso é de 
responsabilidade de Núcleo Docente Estruturante (NDE), aprovada pelo Colegiado de 
Coordenação Didática do Curso (CCD) de Graduação, que deverá ser supervisionado 
pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e aprovado pela Câmara de Ensino de 
Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE.” 
 

Portanto, essa prerrogativa será pertinentemente atendida em todas as etapas de 

avaliação do projeto. 
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 Para fins de execução das ações de avaliação e reformulação do projeto, a resolução 

supracitada prevê, no parágrafo único do Art. 6º: “O CCD poderá delegar tarefas e/ou ações 

para serem executadas por comissões”. Por este motivo, o executor de tais ações, e dos 

processos que visem a avaliar o curso, será o Núcleo de Docente Estruturante 

(NDE/LETRAS/UAG/UFRPE), instituído pela Resolução 01/2010 da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES) e nomeado pela Pró-reitoria de Ensino e 

Graduação, conforme indicação do CCD do Curso de Letras. 

 Como forma de direcionar as ações de avaliação e consequente reformulação, devem ser 

considerados os seguintes aspectos: 

1. Acatamento às Diretrizes Nacionais do Curso de Licenciatura em Letras e à 

orientação pedagógica vigente na Universidade Federal de Pernambuco, por meio de 

suas resoluções e normas; 

2. Percepção das possibilidades de inovação, atualização e procedimentos, com vistas à 

adequação do currículo, à formação ampla do professor na área da linguagem, 

inserto em contexto multidisciplinar e suas respectivas habilidades e competências 

na atuação do ensino-aprendizagem; 

3. Compromisso com o desenvolvimento da região e comunidade onde o curso se 

insere, por meio de práticas que dialoguem com as necessidades e desafios na área 

da educação, visando a complementar as práticas de intervenção, por meio de 

projetos de pesquisa, ensino e extensão; 

4. Atenção ao desempenho prático, teórico, metodológico dos discentes, inclusive 

egressos, em seu percurso de formação, na vivência acadêmica, e em seus diversos 

segmentos, em ensino, pesquisa e extensão; 

5. Acompanhamento dos desempenhos pontuais dos discentes nos processos 

avaliativos formais, como Verificações e aprendizagem (VA), Exame Nacional de 

Curso (ENADE), processos seletivos dentro ou fora da instituição e resultados 

apresentados pela Comissão Permanente de Avaliação (CPA) da UFRPE; 

6. Atenção especial aos índices de retenção, evasão e jubilamento de discentes ao 

longo dos períodos; 

7. Assimilação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, ligados ou não a projetos 

orientados por docentes do curso, 

8. Arregimentação das diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas pelo corpo docente, bem como sua progressão acadêmica em 

programas de pós-graduação, bem como suas publicações científicas e/ou culturais; 
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9. Levantamento de recursos físicos, científicos, tecnológicos e humanos no contexto 

acadêmico, inclusive acervo bibliográfico disponível e de referência, equipamentos 

multimidiáticos etc.; 

10. Quantidade e qualidade dos componentes da matriz curricular, dos Estágios 

Obrigatórios Supervisionados e das demais atividades desempenhadas pelos 

discentes na integralização do curso, bem como a respectiva carga-horária; 

11. Sensibilidade às demandas de revisão e revitalização do curso, oriundas de todos os 

segmentos que contribuam e/ou sejam beneficiados, como docentes, discentes, 

comunidade acadêmica, outras instituições escolares, sociais, culturais, 

governamentais e não-governamentais; 

Nesse sentido, e objetivando a constante melhoria de desempenho do Curso de 

Licenciatura em Letras da UAG/UFRPE, o NDE poderá e deverá utilizar-se de meios diversos, 

tantos quanto forem pertinentes e/ou convenientes, atendendo às necessidades e desafios que se 

interponham na execução deste projeto. 

De forma sistemática, a orientação destes processos seguirá as ações expostas em 

seguida, em suas diretrizes, necessidades e periodicidade: 

1. Contabilização semestral detalhada dos índices de retenção, evasão e 

desligamento de discentes, inclusive de forma preventiva (acompanhados e 

desligáveis), bem como dos índices de numéricos das notas de aprovação e 

reprovação, por meio de resumos e relatórios do sistema eletrônico de 

avaliação; 

2. Apreciação semestral das ofertas de disciplinas optativas e eletivas, por meio 

de resumos e relatórios do sistema eletrônico de avaliação; 

3. Levantamento anual das atividades desempenhadas por docentes e discentes, 

por meio de questionários impressos e/ou digitais; 

4. Instituição de Fórum permanente de avaliação, presencial e/ou virtual, que 

coloque em discussão o andamento do curso; 

5. Pesquisa/questionário bienal a docentes e discentes, relacionada aos elementos 

diversos que compõem o projeto do curso, sobretudo os componentes 

curriculares; 

6. Execução de, pelo menos, um seminário de avaliação global do curso e de seu 

projeto em evento que congregue e em que dialoguem seus diversos 

segmentos diretos (docentes, discentes, cooperados e cooperadores), em 

intervalos de quatro anos; 
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7. Reuniões periódicas do NDE (no mínimo, duas por semestre), nas quais serão 

discutidas as demandas provenientes de todas as demais ações de avaliação, 

em busca de propor ao CCD do Curso as respectivas revisões do projeto. 

 

 

20. FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

20.1 Funcionamento do Colegiado de Coordenação Didática do Curso- CCD 

 

O Colegiado de Coordenação Didática do Curso de Licenciatura em Letras da 

UFRPE/UAG é regido pela Resolução CONSU 220/2013 e é composto pelos seguintes 

membros: o coordenador do curso, que preside o colegiado; o substituto eventual, como vice-

presidente; quatro docentes dos primeiros quatro períodos do Curso; cinco docentes do quinto 

ao último período do Curso e representantes do corpo discente. Os representantes docentes são 

indicados pelo Colegiado Geral dos Cursos de Graduação da UFRPE/UAG e a representação 

estudantil é indicada pelo Diretório Acadêmico do Curso. 

Os representantes do Colegiado têm mandato de dois anos e a representação estudantil 

tem um mandato de um ano sendo permitida recondução. 

Em linhas gerais, cabe ao Colegiado do Curso, de acordo com a Resolução CONSU 

220/2013, em seu artigo 8: 

a) Elaborar modificações ao currículo do curso, propondo-as ao Colegiado Geral de 

Coordenação Didática;  

b) Propor ao Colegiado Geral de Coordenação Didática o elenco de disciplinas optativas 

do curso;  

c) Promover, através de propostas devidamente, justificadas, ao Colegiado Geral de 

Coordenação Didática, a melhoria contínua do curso;  

d) Propor ao Colegiado Geral de Coordenação Didática modificações nos planos dos 

respectivos cursos;  

e) Propor, em cada período letivo, os planos de ensino das disciplinas do Currículo do 

Curso;  

f) Apreciar e deliberar sobre as solicitações acerca do aproveitamento de estudos e 

adaptações, ouvidos os docentes da Unidade com competência para julgar e emitir parecer 

sobre o conteúdo de tais solicitações;  
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g) Aprovar o Regimento no Centro Acadêmico do Curso, submetendo-o depois à 

homologação do Conselho Universitário;  

h) Exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, deferidas em lei, 

no Estatuto e neste Regimento Geral;  

i) Deliberar sobre os casos omissos na esfera de sua competência. 

 

20.1.1 Atuação do Coordenador 

 

 As atribuições do coordenador do Curso estão previstas e regulamentadas no Artigo de 

número 54 do Estatuto e Regimento Geral da UFRPE e, entre suas atribuições, destacam-se: 

 

 Convocar e presidir as reuniões da Comissão de Orientação e Acompanhamento 

Acadêmico (COAA), Colegiado de Coordenação Didática (CCD) e Núcleo Docente 

Estruturante (NDE); 

 Representar o colegiado junto aos órgãos deliberativos da Universidade; 

 Submeter ao Colegiado as modificações propostas no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC); 

 Encaminhar processos aprovados pelo CCD; 

 Coordenar e fiscalizar a execução dos planos e a programação do Curso; 

 Adotar, em caso de urgência, providências da competência do CCD; 

 Atuar junto aos departamentos responsáveis por ofertar disciplinas no curso; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações do CCD e PPC, da Administração Superior e 

de seus Conselhos, e do Estatuto e do Regimento da Universidade. 

 

20.2 Atuação do Núcleo Docente Estruturante- NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de licenciatura em Letras é um órgão 

consultivo responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso, prezando pela sua 

atualização e revitalização. O NDE encontra-se estruturado a partir da Resolução 

CEPE/UFRPE nº65/2011 e através da Resolução/CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010 e 

suas ações são registradas em ata, arquivadas na coordenação do Curso. É composto por um 

mínimo de cinco docentes do curso, indicados pelo CCD e homologados pelo CEPE. 25% dos 

membros do NDE devem ter titulação de doutor, pelo menos 20% de sua composição deve ter 
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regime de trabalho de Dedicação Exclusiva e o Coordenador do Curso exerce a função de 

presidente. 

O mandato dos membros do NDE é de dois anos, com possibilidade de recondução de 

seus membros, prevendo-se ainda a renovação parcial dos integrantes de modo a assegurar a 

continuidade no processo de acompanhamento do curso. Entre as atribuições do NDE, de 

acordo com o capítulo II, artigo 3º da Resolução CEPE/UFRPE 65/2010, estão: 

a) estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

b) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

c) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado do 

Curso, sempre que necessário; 

d) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado; 

e) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

f) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

g) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

h) zelar pelo cumprimento das Diretrizes curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação. 

 

20.3 Atuação da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico – COAA 

 

 A COAA (Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico) é uma comissão 

integrada pelo coordenador do curso, dois professores do curso e um discente, indicados pela 

coordenação, e homologados pelo CCD, que tem as seguintes atribuições, de acordo com a 

Resolução CEPE/UFRPE 313/2003: 

a) acompanhar os alunos que já tenham cumprido pelo menos 4 (quatro) períodos 

regulares do curso; 

b) emitir parecer circunstanciado sobre rendimento acadêmico insuficiente e prazo de 

integralização curricular, após entrevista com os alunos e/ou apreciação de suas 

justificativas por escrito; 
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c) apreciar os requerimentos de dilatação de prazo, devidamente instruídos para 

justificar casos e situações especiais dos alunos que não conseguirão concluir o 

curso dentro do prazo legal; 

d) propor a oferta de disciplinas em período especial, para recuperação pedagógica dos 

alunos; 

e) exercer, no período anterior à matrícula, a orientação pedagógica dos alunos, 

objetivando a melhoria do seu desempenho nas atividades didáticas do curso, 

determinando o máximo de disciplinas permitidas, observados os pré-requisitos e a 

compatibilidade horária; 

f) motivar o aluno sobre sua futura profissão, indicando as áreas de diversificação 

profissional e aconselhando-o na escolha das atividades acadêmicas curriculares 

complementares; 

g) orientar o aluno sobre aproveitamento ou adaptação de disciplinas já cursadas; 

h) encaminhar às instâncias competentes quaisquer problemas de origem didático-

pedagógica. 

 

20.4 Especificação dos profissionais do curso 

 

Nesta seção, apresenta-se o quadro docente que compõe o curso de licenciatura em Letras 

da UFRPE/UAG, considerando a área de conhecimento de formação e atuação do professor, 

sua qualificação profissional, o regime de trabalho da Instituição e seu vínculo empregatício. 

 

Quadro 19 – Especificação dos profissionais do curso 

Nome 
 

Área de 
conheciment

o* 

Titulação/ 
área 

Qualificação 
profissional** 

Regime 
de 

trabalho 

Vínculo 
empregatício 

Adeilson Pinheiro 
Sedrins 

Letras Doutor Professor 40 DE 

Angela Valéria Alves de 
Lima 

Letras Doutora Professora 40 DE 

Carlos Eduardo 
Albuquerque Fernandes 

Letras Doutor Professor 40 DE 

Cristiano Soares de Lima Letras Mestre Professor 40 DE 
Dennys Dikson 

Marcelino da Silva 
Letras Doutor Professor 40 DE 

Diana Vasconcelos Lopes Letras Doutora Professora 40 DE 
Emanuelle Camila 
Moraes de Melo 

Letras Mestre Professora 40 DE 
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Albuquerque Lima 
Eudes da Silva Santos Letras Doutor Professor 40 DE 
Gustavo Henrique da 

Silva Lima 
Letras Doutor Professor 40 DE 

João Batista Martins de 
Morais 

Letras Doutor Professor 40 DE 

Juliene da Silva Barros 
Gomes 

Letras Doutora Professora 40 DE 

Luiz Gonzaga Baião 
Filho 

História 
Doutor Professor 40 DE 

Luiza Cristina Pereira de 
Araújo 

Educação 
Doutora Professora 40 DE 

Lucas da Silva Castro Filosofia Doutor Professor 40 DE 
Márcia Félix da Silva 

Cortez 
Letras Doutora Professora 40 DE 
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21. INFRAESTRUTURA DO CURSO 
 

21.1 Instalações Gerais do Curso 

O curso de licenciatura em Letras da URPE/UAG é um curso que funciona no período 

noturno e, nesse turno, há apenas, atualmente, mais um curso em funcionamento, o de 

Bacharelado em Sistemas da Informação. Com isso, a disponibilidade de salas de aula é vasta 

para que seja ofertado, por exemplo, um número considerável de disciplinas do componente 

optativo sem que seja comprometida a disponibilidade de infraestrutura. Isso também facilita a 

promoção de atividades extra sem comprometer o espaço reservado para atividades de sala de 

aula. Como em cada entrada no curso ingressam 40 alunos, no primeiro período, esse tende a 

ser o número máximo de alunos por sala de aula. Todas as salas de aula possuem um sistema de 

iluminação natural, com um número de janelas suficientes para dispensar lâmpadas acessas em 
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atividades diurnas, o que também promove uma boa ventilação. As salas são equipadas com 

quadro branco, aparelhos de ar-condicionado, armários em que ficam guardados computadores, 

mesa para o professor com gavetas, onde ficam guardados materiais de uso como lápis e 

apagador. Há disponibilidade de aparelhos de data-show, mediante reserva no setor de apoio 

didático, como também de outros recursos audiovisuais como aparelhos de som e TV. 

A UFRPE/UAG dispõe atualmente de cinco auditórios que são utilizados para as mais 

diversas atividades, entre palestras, seminários, mesas-redondas, atividades culturais, entre 

outros, à disposição de uso para o curso de Letras. Além disso, a Unidade também dispõe de 

Laboratório de Ensino e Laboratórios de Informática, que são utilizados por alunos e 

professores mediante reserva. Há também salas de estudos às quais os alunos têm livre acesso 

para realizar suas atividades acadêmicas.  

Os alunos também usufruem do serviço de biblioteca, aberta no também no período 

noturno para empréstimos de livros. Setores como o da escolaridade, responsável pela emissão 

de documentos como histórico escolar, também funcionam no horário noturno para atender aos 

alunos desse período de aula. 

A Coordenação do curso de letras, localizada no prédio administrativo, também atende 

aos alunos em horário noturno, funcionando, inclusive, no turno vespertino. 

Em relação à acessibilidade de usuários de cadeira de rodas ou pessoas com outras 

limitações de locomoção, todos os prédios da UFRPE/UAG dispõem de acesso com rampas 

para andares elevados e circulação entre os diferentes locais. Há ainda um setor de 

acessibilidade que provê intérpretes de Língua Brasileira de Sinais para pessoas surdas. 
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