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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO E QUANTITATIVO DE VAGAS

Nome do Curso Licenciatura em Letras Português

Modalidade Educação a Distância

Nível Status Regime de Matrícula Periodicidade Letiva

Graduação Plena Única Semestral

Quantitativo de vagas

Carga horária total do curso 2.805

Número de Vagas 300

Número de Turmas 10

Total Estudantes 300

2 HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA INSTITUIÇÃO MANTIDA

O Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes foi criado em 23 de setembro de 1909, no governo do 
presidente  Nilo  Peçanha.  Regulamentado  pelo  Decreto nº  9.070,  de  25  de  outubro  de  1910,  foi 
inicialmente denominado Escola de Aprendizes e Artífices do Espírito Santo, tendo como propósito a 
formação de profissionais artesãos, com ensino voltado para o trabalho manual e oferta educacional de 
cunho assistencialista.

A partir de 1937, com a denominação de Liceu Industrial  de Vitória, passou a formar profissionais 
qualificados para a produção industrial, porém com o ensino ainda voltado para produções artesanais e 
de pequenos lotes.

Em 11 de dezembro de 1942 foi inaugurada a sede atual, na época chamada Escola Técnica de Vitória – 
ETV. Contava com internato, externato, oficinas e salas de aula para atender aos cursos de artes de 
couro, alfaiataria, marcenaria, serralheria, mecânica de máquinas, tipografia e encadernação.

Em 03 de setembro de 1965 passou a denominar-se Escola Técnica Federal do Espírito Santo – ETFES. 
A educação se adequava então às exigências da sociedade industrial  e  tecnológica, com ênfase na 
preparação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho,  em sintonia  com a crescente 
industrialização do Brasil e do Espírito Santo.

Em 1993 foi inaugurada a Unidade de Ensino Descentralizada de Colatina – Uned Colatina, que passou 
a atender à região noroeste do estado, formando inicialmente profissionais nas áreas de Informática e 
Construção Civil.

Por Decreto Presidencial, em março de 1999, a ETFES passou a ser o Centro Federal de Educação 
Tecnológica  do  Espírito  Santo  –  Cefet-ES,  com maior abrangência  no  estado  e  diversificação  de 
possibilidades de atuação. 

O Cefet-ES iniciou sua atuação no ensino superior de graduação em 1999, com a implantação do Curso 
Superior de Tecnologia em Metalurgia e Materiais.  Na seqüência,  foram implantados outros quatro 
cursos  superiores  de  tecnologia:  Saneamento  Ambiental,  Sistemas  de  Informação,  Redes  de 
Computadores e Manutenção Eletromecânica.

Em 12 de março de 2001 foi inaugurada a Unidade de Ensino Descentralizada da Serra – Uned Serra. 
Suas atividades acadêmicas foram iniciadas com os cursos de Informática e Automação Industrial, 
devido a sua proximidade com o complexo industrial da Grande Vitória. 
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Em continuidade a sua expansão, o Cefet-ES estabeleceu uma parceria com a Prefeitura Municipal de 
São Mateus e empresas da região, dentre elas a Petrobrás, possibilitando a oferta em São Mateus do 
Curso Técnico em Mecânica com Ênfase em Manutenção, que teve início em março de 2002. No 
início de 2003, passou-se a oferecer, além do curso de Mecânica, o Curso Técnico de Automação 
Industrial. 

No 2º semestre de 2004 teve início outra parceria no mesmo município, envolvendo o Cefet-ES, a 
Agência Nacional de Petróleo – ANP e empresas da região, o que possibilitou a oferta do Curso de 
Especialização  Técnica  em Inspeção  de  Equipamentos  e  Instalações  de  Petróleo  e  Gás  Natural, 
oferecido também na Unidade Sede. 

A partir dos Decretos 5.224/04 e 5.225/04, hoje substituído pelo 5.773, o Cefet-ES passou a ser uma 
Instituição Federal de Ensino Superior – Ifes. Essa legislação exigiu que se reformulasse o Estatuto da 
Instituição e que se elaborasse o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.

Paralelamente, vencido o período 2000-2005, o Cefet-ES elaborou o Planejamento Estratégico para o 
período de 2006-2010. No processo de construção do novo Plano Estratégico, a missão, a visão e os 
valores foram atualizados. 

A missão está formulada nos seguintes  termos:  “Promover  educação profissional  e  tecnológica de 
excelência,  por  meio  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  com  foco  no  desenvolvimento  humano 
sustentável”. 

O Estatuto, de 2005, declara as finalidades do Cefet-ES no Art. 2o:

[...] formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos 
diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino,  para  os  diversos  setores  da 
economia,  bem  como  realizar  pesquisa  aplicada  e  promover  o 
desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em 
estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente 
os de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação 
continuada.

No Art. 4o do Estatuto, são definidos os objetivos do Cefet-ES, em que se destacam:

[...]

II - ministrar educação de jovens e adultos, contemplando os princípios e 
práticas inerentes à educação profissional e tecnológica;

III - ministrar ensino médio, observadas as demandas local e regional e as 
estratégias  de  articulação  com a  educação  profissional  técnica  de  nível 
médio;

IV  -  ministrar  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  de  forma 
articulada  com  o  ensino  médio,  destinada  a  proporcionar  habilitação 
profissional para os diferentes setores da economia;

V - ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu, visando à formação de profissionais e de especialistas na área 
tecnológica;

VII -  ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 
formação pedagógica, nas áreas científica e tecnológica;

[...]

Esses  objetivos  delineiam a  vocação  do  Cefet-ES  como  instituição  formadora  de  professores  e 
gestores para a EPT e programas similares.
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No segundo semestre de 2005 foi inaugurada a Unidade de Ensino Descentralizada de Cachoeiro de 
Itapemirim,  que  iniciou  com  a  formação  de  técnicos  em  Mineração,  com  Ênfase  em  Rochas 
Ornamentais, e em Manutenção Eletromecânica. 

No  ano  de  2006  foram  inauguradas  duas  novas  unidades  de  ensino:  a  Unidade  de  Ensino 
Descentralizada de São Mateus, oferecendo o Curso Técnico em Mecânica, e a Unidade de Ensino 
Descentralizada de Cariacica, oferecendo o Curso Técnico em Ferrovias, inédito no Brasil, fruto de 
uma parceria do Ifes com a empresa Vale.

Em parceria com a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico e 
Científico do Cefet-ES – Funcefetes, a Instituição iniciou a pós-graduação pela modalidade lato sensu, 
em EaD, em 2004, com a oferta da Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Na 
seqüência, foi implantado o Curso de Especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental, em agosto 
de 2005.

Por meio de um convênio com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTF-PR foi iniciado, 
em março de 2006, o Curso de Especialização em Engenharia de Produção com ênfase em gestão 
industrial, concluído em abril de 2007. 

Em  atenção  à  chamada  do  Ministério  da  Educação  por  meio  do  Programa  de  Capacitação  de 
Profissionais  do  Ensino  Público  para  atuar  na  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio 
Integrada ao Ensino Médio na Modalidade EJA, o Cefet-ES candidatou-se a ser Pólo para a oferta de 
Curso de Especialização em Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio na modalidade 
EJA. Tendo sido selecionado, iniciou o curso em 2006, com turmas, em Vitória e Colatina.

É importante destacar que, no ano de 2006, o Cefet-ES iniciou o processo de implantação do primeiro 
curso de graduação na modalidade a distância, por meio do projeto UAB (Universidade Aberta do 
Brasil). Trata-se do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Neste 
mesmo ano foi criado o Centro de Educação a Distância do Ifes – Cead. O primeiro processo seletivo 
foi  realizado  com  provas  no  dia  16/09/2007  -  edital 11/2007  -  visando  preencher  320  vagas 
distribuídas em 13 municípios do estado do ES. As aulas iniciaram no final de 2007.

Em  março  de  2007  teve  início  da  primeira  turma  de  Mestrado  Interinstitucional  –  Minter  em 
Educação, na Uned de Colatina, por meio de um convênio do Cefet-ES com a Universidade Federal do 
Espírito Santo – Ufes.

Ainda em março de 2007, foram submetidos dois projetos de mestrado à apreciação da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes: Mestrado em Engenharia Metalúrgica e 
Materiais,  na modalidade acadêmica,  e  Mestrado em Engenharia  Sanitária  e  Meio Ambiente,  na 
modalidade profissional. O Mestrado em Engenharia Metalúrgica e Materiais se iniciou em 2009.

Em 2008, foram inauguradas mais três Unidades de Ensino: Aracruz, Linhares e Nova Venécia.

Em dezembro do mesmo ano, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº 
11.892, que criou 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia no país. O Instituto Federal 
do  Espírito  Santo (Ifes)  e  as  Escolas  Agrotécnicas  de  Alegre,  de  Colatina  e de  Santa Teresa  se 
integraram em uma estrutura única no Espírito Santo. Dessa forma, as Unidades de Ensino do Ifes 
(Vitória, Colatina, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Cariacica, Aracruz, Guarapari, Piúma, 
Ibatiba, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha, Linhares e Nova Venécia) e as Escolas Agrotécnicas de 
Alegre, Santa Teresa e Colatina são agora campi de um mesmo Instituto.

3 PROJETO PEDAGÓGICO

3.1. CONCEPÇÃO, FINALIDADES E OBJETIVOS

A educação  em nível  nacional  está  em fase  de  grandes  mudanças  na  busca  do  atendimento  às 
exigências da sociedade contemporânea. São profundas as transformações estruturais na organização 
do  ensino  formal,  principalmente,  quando  relacionamos  a  sistematização  dessa  educação  com o 
mercado de trabalho atual. 

A educação visa à promoção e à realização humana, portanto, deve promover nos alunos mudanças de 
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atitudes e comportamentos para desencadear uma nova maneira de pensar e um agir crítico, criativo 
capaz de solucionar problemas de seu cotidiano. Ela deve promover a emancipação que só acontecerá 
por meio de uma consciência crítica. Assim, a organização do processo educativo deve contribuir para 
a formação de valores essenciais ao homem e úteis para colaborar com as transformações sociais. 

Dentro dessa concepção surge o PAR, Programa de Ações Articuladas, que se constitui um programa 
governamental para gerenciar as ações a partir do diagnóstico e da avaliação apresentados com base no 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 
2007.  Tal  plano disponibilizou aos Estados,  Distrito Federal  e municípios os instrumentos para a 
avaliação e implementação de políticas de melhoria da qualidade da educação, sobretudo da educação 
básica pública. Conforme o MEC (2010, p. 1),

O  Plano  de  Metas  Compromisso  Todos  pela  Educação,  instituído  pelo 
Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, é um programa estratégico do PDE, e 
inaugura um novo regime de colaboração, que busca concertar a atuação dos 
entes federados sem ferir-lhes a autonomia, envolvendo primordialmente a 
decisão  política,  a  ação  técnica  e  atendimento  da  demanda educacional, 
visando  à  melhoria  dos  indicadores  educacionais.  Trata-se  de  um 
compromisso fundado em 28 diretrizes e consubstanciado em um plano de 
metas concretas, efetivas, que compartilha competências políticas, técnicas e 
financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento 
da educação básica.

A partir da adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, os 
estados e municípios elaboram seus respectivos Planos de Ações Articuladas.

Para auxiliar na elaboração do PAR, o Ministério da Educação criou um 
novo sistema, o SIMEC – Módulo PAR Plano de Metas -, integrado aos 
sistemas que já possuía, e que pode ser acessado de qualquer computador 
conectado à internet, representando uma importante evolução tecnológica, 
com  agilidade  e  transparência  nos  processos  de  elaboração,  análise  e 
apresentação de resultados dos PAR.

Com metas claras, passíveis de acompanhamento público e controle social, o 
MEC pode assim disponibilizar,  para  consulta  pública,  os  relatórios  dos 
Planos  de  Ações  Articuladas  elaborados  pelos  estados  e  municípios  que 
aderiram ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Nesse sentido, e em termos de organização, o PAR está estruturado em quatro grandes dimensões de 
atuação. São eles:

1. Gestão Educacional.

2. Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar.

3. Práticas Pedagógicas e Avaliação.

4. Infra-estrutura Física e Recursos Pedagógicos.

Sendo assim, por meio do cumprimento das ações voltadas à formação de professores, inseridas no 
segundo  eixo  norteador  de  políticas  educacionais,  surge  este  Curso  de  Licenciatura  de  Letras 
Português a Distância, com a finalidade de suprir a demanda por educadores capacitados na área de 
Português  no  Estado  do  Espírito  Santo,  para  atuarem na  básica  e  ensino  profissional.  Assim, 
obteremos a melhoria da qualificação profissional  e,  consequentemente, melhoria da qualidade de 
ensino e aprendizagem. 

O Curso de Licenciatura em Letras Português do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tem por 
objetivo formar professores com uma visão inter e transdisciplinar que sejam capazes de atuar, com 
competência,  no ensino  fundamental,  médio  e  educação profissional  técnica de  nível  médio,  em 
colaboração com profissionais das diversas áreas do conhecimento humano. O curso aspira ainda a 
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formar profissionais que comprometidos com o gerenciamento do processo de ensino-aprendizagem, 
qualificados para tal função e estimulados a pesquisar, criar e investir na própria formação. 

O curso deve proporcionar, ao Licenciado em Letras Português, experiências que apontem para um 
trabalho inter e transdisciplinar, com professores de outras áreas, porque integram o Português no 
aprendizado dos conteúdos, nos diferentes níveis e modalidades de ensino.

Pretende-se que os estudantes desenvolvam, de forma harmoniosa e equilibrada, todas as áreas de sua 
personalidade, adquirindo consciência crítica, habilidades investigativas e tornem-se competentes para 
o exercício do magistério, participando como cidadãos responsáveis e úteis à sociedade.

Os princípios que norteiam o Curso de Licenciatura em Letras Português são definidos por meio de 
valores  relacionados  aos  aspectos  profissionais  e  éticos,  ajustáveis  aos  diversos  níveis  de 
desenvolvimento do estudante, são eles:

• Compromisso com a educação e com os educadores – Acredita-se que a educação é a forma 
pela qual uma sociedade evolui e se estrutura, ela transcende o momento de aprendizagem 
formal proporcionado pelas instituições de ensino. Por isso, o curso visa a formar professores 
que sejam: comprometidos com seu papel de educador, competentes no exercício de seus 
misteres, criativos e versáteis para lidar com situações diferentes, conscientes do valor do 
profissional da educação, hábeis na gestão do processo ensino-aprendizagem e capazes de 
trabalhar em equipe, numa perspectiva inter e transdisciplinar.

• Compromisso com a ciência – Muito mais que a formação de profissionais ricos em conteúdo 
e hábeis no manejo de classe para atendimento à demanda, aspira-se a uma educação para a 
ciência,  por  meio  da  formação  de  professores  habilitados,  qualificados  e  engajados  na 
construção de uma educação que proporcione uma visão lógica e sistêmica do mundo em que 
vivemos.

• Compromisso com a humanidade – Objetiva-se participar na construção de uma geração capaz 
de  desenvolver  autonomia  intelectual,  buscando  incessantemente  formas  de  levar  o 
conhecimento e o desenvolvimento científico e tecnológico a todas as camadas da população. 
Acredita-se que o círculo vicioso da desigualdade social só será rompido quando todas as 
pessoas puderem usufruir das informações e dos avanços que a ciência pode proporcionar ao 
ser humano.

• Compromisso com o desenvolvimento – Deseja-se um curso pró-ativo, no sentido de buscar a 
participação  em  ações  concretas  para  o  desenvolvimento  científico,  social,  ambiental  e 
econômico  através  da  educação,  preparando  cidadãos  autônomos  e  competitivos.  Serão 
desenvolvidos  projetos  que  estejam  também  voltados  para  a  geração  de  renda, 
desenvolvimento  sustentável,  melhoria  da qualidade de vida  e geração de  conhecimentos 
relevantes, aliados à aplicação e ao desenvolvimento de novos métodos e técnicas de ensino.

• Compromisso do corpo docente – Todos os docentes têm o compromisso de desenvolver um 
curso, voltado para a formação de estudantes engajados com um projeto de profissionalização 
de qualidade. Pelo exemplo pessoal, buscam manter uma postura pró-ativa, dispondo-se à 
permanente atualização, troca de experiências e novos aprendizados, participando ativamente 
dos grupos em que estão envolvidos.

• Compromisso com a comunidade – Serão mantidas estreitas relações com a comunidade, 
através da realização de projetos conjuntos e participação em associações profissionais e de 
classe.  Os  estudantes  são estimulados,  desde o  início  do  curso,  a  vivenciar  experiências 
profissionais que possam contribuir com o desenvolvimento de sua competência profissional.

• Excelência profissional – Objetiva-se que todos os atores envolvidos com o curso, sejam 
docentes ou estudantes,  norteiem sua ação pautando-se na busca incessante da excelência 
profissional, tanto pela realização de atividades úteis e relevantes quanto pela alta qualidade 
técnica.

• Compromisso com a ética – Todas as ações consideram não apenas os aspectos técnicos, mas 
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também  os  éticos,  sejam  esses  relacionados  ao  estrito  exercício  do  magistério,  sejam 
vinculados ao estabelecimento de relações humanas baseadas no respeito ao próximo e a si 
mesmo. 

3.2. JUSTIFICATIVA

As diretrizes norteadoras da LDB 9.394/96  para a educação básica abrem novas perspectivas de 
valorização curricular, no desenvolvimento de habilidades orientadas pelas transformações do mundo 
e a preparação básica para o trabalho. Nesse ponto de vista, a língua portuguesa é visualizada não só 
como facilitadora do aprendizado do aluno, mas como disciplina necessária à formação do cidadão na 
contemporaneidade. 

O Ifes, não alheio às diretrizes educacionais e à demanda por formação de educadores na área de 
português, apresenta o projeto de Curso de Licenciatura em Letras Português que é estratégico no 
Estado do Espírito Santo, inclusive, pela inexistência de um curso a distância nessa área no Estado. 

Para atender aos anseios do Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001, bem como às diretrizes 
e políticas desenvolvidas pelo PAR, “[...] é preciso avançar mais nos programas de formação e de 
qualificação  de  professores.  A oferta  de  cursos  para  a  habilitação  de  todos  os  profissionais  do 
magistério deverá ser um compromisso efetivo das instituições de educação superior e dos sistemas de 
ensino”. É norteado por essa visão que o curso de Licenciatura em Letras Português foi formulado.

O projeto do Curso de Licenciatura em Letras Português será oferecido na modalidade a distância, 
atendendo a política educacional do PAR dentro do projeto da UAB (Universidade Aberta do Brasil), 
que tem como objetivo atender à demanda pelo ensino a distância no país e a ampliação do acesso à 
educação superior, com vistas ao cumprimento das metas do PNE (Plano Nacional de Educação). Esse 
é um momento importante da educação pública no Brasil, em que a população distante dos centros de 
ensino superior, terá possibilidades de ingressar nesse, e, isso é urgente para o país. 

Este projeto do governo - Sistema da UAB - proporciona ao Ifes a ampliação do atendimento de 
formação profissional de nível superior, revertendo o quadro de carência apresentado pela população 
do Estado nesse nível de ensino. 

A proposta do curso está elaborada considerando as diretrizes contidas nos referenciais de qualidade 
para  educação à distância,  nas diretrizes  do  Decreto nº  5.622,  de  19 de  dezembro de  2005 que 
regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

O projeto do curso obedece, também, as diretrizes para cursos de licenciaturas: Resolução CNE/CES 
nº 18, de 13 de março de 2002, que institui as diretrizes curriculares nacionais para os Cursos de 
Licenciatura em Letras Português e da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002,  que institui 
a  duração  e  a  carga  horária  dos  cursos  de  licenciatura,  de  graduação  plena  e  de  formação  de 
professores da Educação Básica em nível superior. 

Dessa forma o Ifes considerando o potencial técnico e pedagógico dos profissionais nessa inseridos e, 
possuidor de uma infra-estrutura física e organizacional favorável sente-se em condições de gerir o 
curso de Licenciatura em Letras Português na modalidade de ensino a distância.  

3.3. PERFIL DESEJADO DO FORMANDO

O profissional formado no curso de Licenciatura em Letras Português deverá ser capaz de trabalhar 
nos níveis de ensino Fundamental, Médio e profissionalizante. Para tanto, ele receberá formações 
social, pedagógica, humanística e técnica adequadas. 

Para  ser  um  profissional  atento  às  inovações  do  seu momento  histórico,  é  imprescindível  ter 
criatividade, iniciativa, sociabilidade, capacidade de expressão, organização, liderança, postura ética e 
elevada capacidade técnica e científica. Certamente o curso deverá construir essas habilidades para 
que o profissional de Licenciatura Letras Português tenha condições de assumir o papel de agente 
transformador da sociedade, seja capaz de provocar mudanças por meio da incorporação de novas 
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tecnologias educacionais na sua práxis. 

Espera-se,  ainda,  que  o licenciado possa  contribuir com pesquisa,  articulação e projeto de novas 
ferramentas  informatizadas  que  facilitem e  diversifiquem o  processo de  ensino-aprendizagem de 
diversas disciplinas do ensino Fundamental e Médio. 

É nesse espírito empreendedor e colaborativo que o perfil profissional do curso de Licenciatura Letras 
Português se baseia. Dessa forma, os egressos do Curso de devem:

• Ser comprometidos com o papel de educador, com disposição para atualizar constantemente 
seus  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes,  acompanhando  os  avanços  científicos  e 
tecnológicos;

• Ser competentes no exercício de seus misteres, com capacidade teórica e metodológica para 
orientação dos estudos dos discentes, tanto no ambiente de sala de aula como fora dela;

• Ser criativos e versáteis para lidar com situações diferentes, dialogando com a comunidade, 
buscando inserir a prática educativa no contexto social, em ações voltadas para a promoção do 
desenvolvimento sustentável;

• Ser conscientes do valor do profissional da educação como agente responsável na modificação 
da realidade em que atua;

• Ser hábeis para gerir o processo ensino-aprendizagem, estruturar e sistematizar informações e 
envolver os discentes no processo de construção do conhecimento;

• Ser capazes de relacionar-se produtivamente com outros profissionais e trabalhar em equipe, 
numa perspectiva interdisciplinar.

• Planejar o ensino de português de forma contextualizada no Ensino Fundamental, Médio e 
profissionalizante, aplicando os conceitos envolvidos a exemplos do cotidiano, ressaltando os 
aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e éticos, demonstrando as aplicações do 
português na sociedade;

• Aplicar métodos e técnicas de ensino e avaliação adequados às diversas situações do processo 
ensino-aprendizagem;

• Desenvolver recursos didáticos e instrucionais relativos à sua área de atuação e avaliar  a 
qualidade do material disponível;

• Analisar, de maneira crítica, seus próprios conhecimentos científicos e educacionais, e refletir 
sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com os 
contextos culturais, socioeconômicos e políticos;

• Desenvolver projetos de pesquisa educacional, visando o aprimoramento do ensino conceitual 
e experimental.

3.4. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Esperamos neste curso o desenvolvimento e a potencialização de competências e habilidades tanto nos 
aspectos profissionais como nos pessoais.

No âmbito profissional 

• Articular os conhecimentos teóricos com a prática. 

• Entender a forma de construir e de comunicar o conhecimento a seus futuros alunos. 

• Expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão. 

• Interagir em outras áreas do conhecimento. 

• Realizar a aprendizagem continuada, fazendo da sua prática profissional fonte de produção de 
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conhecimento. 

• Desenvolver-se na área de pesquisa. 

• Trabalhar com conceitos abstratos na resolução de problemas. 

• Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de desenvolvimento 
social coletivo. 

• Ter a capacidade de disseminar e utilizar os conhecimentos adquiridos no dia a dia da vida da 
comunidade. 

• Atuar no ensino da educação básica, ensino fundamental,  ensino médio e ensino técnico, 
utilizando metodologia de ensino variada; contribuir para despertar o interesse científico e o 
desenvolvimento intelectual do educando. 

• Exercer  a  sua  profissão  com espírito  dinâmico,  criativo,  na  busca  de  novas  alternativas 
educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do magistério. 

• Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros. 

• Identificar no contexto da realidade escolar os fatores determinantes no processo educativo, 
tais como o contexto socioeconômico, política educacional, administração escolar e fatores 
específicos do processo ensino-aprendizagem de Física. 

• Assumir conscientemente a tarefa educativa, cumprindo o papel social de preparar os alunos 
para o exercício consciente da cidadania. 

• Refletir de forma crítica a sua prática em sala de aula, identificando problemas de ensino e 
aprendizagem. 

• Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e 
éticos relacionados às aplicações do Português na sociedade. 

• Conhecer as teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de ensino-aprendizagem, 
bem como os princípios de planejamento educacional. 

• Contextualizar a área de Letras Português em termos históricos, políticos, sociais. 

• Analisar o funcionamento de uma organização, propor e implantar programas. 

• Disseminar o conhecimento e estimular a pesquisa no âmbito empresarial. 

• Aplicar conhecimentos de forma independente e inovadora, acompanhando a evolução da área 
e contribuindo para a busca de soluções em diferentes setores nas organizações. 

• Desenvolver um conhecimento sólido e abrangente na área de atuação. 

• Possuir  capacidade  crítica  para  analisar  de  maneira conveniente  os  seus  próprios 
conhecimentos, assimilar os novos conhecimentos científicos e educacionais e refletir sobre o 
comportamento  ético  que a  sociedade espera  de  sua  atuação e  de  suas  relações  com os 
contextos culturais, socioeconômicos e político. 

• Identificar os aspectos sociais e filosóficos que definem a realidade educacional. 

• Compreender o processo ensino-aprendizagem como processo humano em construção. 

No âmbito pessoal

• Possibilitar  uma  visão  crítica  com relação  ao  papel social  da  Ciência  e  à  sua  natureza 
epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua construção. 

• Saber Trabalhar em equipe e ter uma compreensão das diversas etapas que compõem uma 
pesquisa educacional. 

• Ter  interesse  no  auto-aperfeiçoamento  contínuo,  curiosidade  e  capacidade  para  estudos 
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extracurriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e iniciativa na 
busca  de  soluções  para  questões  individuais  e  coletivas  relacionadas  com  o  ensino  de 
Português,  bem como para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas oferecidas pela 
interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do ensino de Português. 

• Ter  formação  humanística  que  permita  exercer  plenamente  sua  cidadania  e,  enquanto 
profissional, respeitar o direito à vida e ao bem estar dos cidadãos. 

• Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de recursos didáticos e 
instrucionais  relativos  à  sua  prática  e  avaliação  da  qualidade  do  material  disponível  no 
mercado, além de ser preparado para atuar como pesquisador no ensino de Português.

3.5. ÁREAS DE ATUAÇÃO

Um profissional licenciado em Letras Português tem um amplo espaço para exercer suas habilidades. 
Ele  poderá  atuar  em  empresas  jornalísticas,  editoras,  escolas  públicas  e  privadas  de  Ensino 
Fundamental e Médio, empresas privadas e, também, como autônomo. Entretanto, o foco da atuação 
do docente formado pela Licenciatura em Letras Português a distancia do Cead Ifes é a docência nas 
séries finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Profissional, onde ele deverá 
demonstrar domínio dos conteúdos da área ou disciplina e usar metodologias, a fim de construir e 
administrar situações de aprendizagem e de ensino.

3.6. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA - PEDAGÓGICA

3.6.1. Fundamentação

A proposta do curso visa à formação do profissional de Licenciatura em Letras Português, integrando a 
reflexão/ação/reflexão,  a  partir  da  valorização  dos saberes  já  existentes.  O  curso  envolverá  os 
princípios teóricos e metodológicos que sustentam o estudo da lingua(gem), integrando o ensino e a 
pesquisa educacional no processo de formação do professor, a afim de dar embasamento ao futuro 
docente para fazer interação orgânica na escola do Ensino Fundamental, Médio e profissionalizante.

Os  princípios  norteadores  do  curso  foram concebidos conforme  referenciais  gerais  que  regem a 
formação de professores e as especificidades da modalidade de educação a distância, observadas as 
questões epistemológicas e metodológicas necessárias à formação de conceitos científicos inerentes à 
formação do profissional de educação.

Na organização didático-pedagógica serão considerados como princípios: 

• Uma metodologia de ensino que privilegie a construção dos conhecimentos como princípio 
educativo;

• Flexibilidade e respeito ao ritmo e às condições do aluno para aprender o que se exigirá dele;

• Autonomia dos alunos e o autogerenciamento da aprendizagem;

• Interação e ação compartilhada em que existam trocas, capazes de contribuir para evitar o 
isolamento e manter o processo motivador da aprendizagem;

• Contextualização para que o aluno não seja expectador passivo;

• Articulação entre teoria e prática no percurso curricular;

• Planejamento articulado às necessidades de aprendizagem e ao perfil cultural dos alunos;

• Acompanhamento  do  processo  de  aprendizagem  por  professores  especialistas,  tutores  a 
distância e Orientadores acadêmicos (Tutores presenciais), e pedagogo do curso.

• Motivação dos estudantes para com o objeto da sua profissão;

• Embasamento para compreensão dos conceitos fundamentais à profissão do Licenciado em 
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Letras Português;

• Uso e difusão de novas tecnologias;

• Relacionamento entre os vários campos do português;

• Incentivo à pesquisa e extensão como princípio educativo. 

Esses  aspectos  serão  desenvolvidos  de  modo  que o  curso  garanta  aos  seus  egressos  uma sólida 
formação de conteúdos de língua e literatura, formação pedagógica dirigida ao trabalho do professor, 
formação de conteúdos de áreas afins, necessárias ao exercício do magistério e uma formação que 
possibilite  a  vivência  crítica  da  realidade  do  ensino  em  sua  região,  tornando-os  capazes  de 
experimentar propostas interdisciplinares com seus alunos.

A aprendizagem é compreendida como um dos elementos do processo educativo que possibilita a 
ressignificação da educação a distância,  principalmente em termos de permitir,  em razão de suas 
características, o rompimento da noção de tempo/espaço da escola tradicional. 

3.6.2. Organização Didática

A consolidação dos princípios educativos será garantida por meio de uma equipe multidisciplinar, 
composta  de  Especialista/conteúdista,  Tutor  a  distância  por  área1,  Tutor  Presencial/Orientadores 
Acadêmicos e Pedagogo do curso, que trabalharão o planejamento, a organização, a execução,  a 
assessoria e orientação do processo de aprendizagem seguindo as orientações do Cead. A equipe dará 
ênfase a uma postura de construção do conhecimento, numa metodologia dialética, em que se propicie 
a passagem de uma visão do senso comum – o que o aluno já sabe com base em suas experiências de 
vida - à formação de novos conhecimentos científicos. 

Tudo isso mediante o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à mobilização do aluno para 
o conhecimento, à disponibilização de instrumentos que lhe proporcione oportunidades de construir 
conhecimentos novos e ao desenvolvimento da capacidade de elaboração de sínteses integradoras do 
saber construído com aqueles anteriormente possuídos. 

A aprendizagem será o centro do processo, tendo o aluno o papel ativo em sua aquisição. Os Tutores a 
distância e presencial deverão utilizar-se de uma metodologia que garanta a troca de informações entre 
os estudantes e entre estudantes e Tutores. 

Por intermédio de uma condução “não diretiva” do processo é que o aluno construirá sua própria 
aprendizagem. O Tutor, aqui, será um mediador, fornecendo os instrumentos e conteúdos necessários à 
construção dos conceitos científicos que selam os conhecimentos. 

O Tutor presencial deverá incentivar permanentemente e sensibilizar o aluno sobre o que vai fazer. 
Deve  valorizar  a  importância  da  participação  do  aluno  em  todo  processo  de  orientação  e 
aprendizagem, considerando-o como sujeito de sua aprendizagem. 

Os estudantes  deverão  assumir  um papel  ativo  no  processo,  tornando-se  agentes  de  sua  própria 
aprendizagem na busca da construção dos seus conhecimentos. Para tal, serão disponibilizados meios 
para que o estudante desenvolva sua capacidade de julgamento, de forma suficiente, para que ele 
próprio esteja apto a buscar, selecionar e interpretar informações relevantes ao aprendizado. 

Vemos  com total  importância,  para  o  êxito  deste  projeto,  que  as  atividades  propostas  no  curso 
propiciem oportunidades  para o desenvolvimento das habilidades complementares,  desejáveis  aos 
profissionais da área, vendo o aluno como um todo, relacionando também suas atitudes e respeitando 
as peculiaridades de cada disciplina/atividade didática, bem como a capacidade e a experiência de 
cada  docente.  O  estímulo  e  o  incentivo  ao  aprimoramento  dessas  características  devem  ser 
continuamente  perseguidos,  objetivando  sempre  a  melhor  qualidade  no  processo  de  formação 
profissional. 

1  Cada tutor a distância atuará em uma destas áreas (linguagem, literatura ou pedagógica), acompanhando e 
monitorando a aprendizagem do aluno.
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Assim configurado, o currículo a ser cumprido associará a dinâmica propiciada pela metodologia EaD 
à complexidade dos processos que envolvem a atuação dos  profissionais que atuarão na área de 
Licenciatura em Letras Português.

O processo de aprendizagem na modalidade a distância será produzido, executado e avaliado sob 
responsabilidade do Ifes, com acompanhamento presencial e não presencial, por meio de Tutores a 
distância e presenciais.

Os  Momentos  presenciais  :   serão realizados  nos pólos  municipais  com a  mediação de  um Tutor 
presencial.  Os  pólos  municipais  deverão  garantir  espaços  que  permitam  a  interação,  constante 
reflexão,  atividades  práticas,  debates,  avaliação  dos  conteúdos  e  o  encaminhamento  aos  estudos 
independentes. 

A metodologia adotada deverá permitir o desenvolvimento do aluno por métodos socializantes, sócio-
individualizantes e individuais para poder atingir todos os alunos em suas diversidades.

Os Momentos não presenciais  :   ocorrerão por meio do auto-estudo e através da Internet, ambiente de 
aprendizagem  -  plataforma  moodle e  para  algumas  disciplinas  haverá  fascículos  impressos 
relacionados aos conteúdos. Também será utilizada a webconferência com os professores especialistas 
e Tutores a distância, conforme a necessidade dos orientadores acadêmicos e alunos. 

3.6.3. Material Didático

O material didático produzido para o desenvolvimento de cada um dos conteúdos propostos buscará 
estimular o estudo e produção individual de cada aluno, não só na realização das atividades propostas, 
mas também na experimentação de práticas centradas na compreensão e experimentações. 

Todo o material didático constitui-se como dinamizadores da construção curricular e também como 
um elemento balizador metodológico do Curso. 

Cabe ao Ifes,  a elaboração do material  por meio de seus professores especialistas,  bem como, a 
reprodução e distribuição desse material.

Serão  disponibilizados  na  jornada  de  aprendizado  dos  alunos,  um  conjunto  de  ferramentas  de 
aprendizagem disponíveis no ambiente web, material impresso e audiovisual.

Cada  disciplina  do  curso  utilizará  material  em  diversas  mídias,  conforme  seu  planejamento 
pedagógico, onde constará o conteúdo que o aluno precisa estudar, além de exercícios. Esse material 
será colocado à disposição dos alunos nos pólos ou por meio digital.

Material  impresso –  poderão  ser  oferecidos, de  acordo  com  o guia  do  estudante  e  conforme 
planejamento  de  cada  disciplina,  os seguintes  materiais:  caderno/fascículo  didático  da  disciplina, 
caderno de exercícios e orientações de trabalhos práticos.

O guia  do  estudante  será  apresentado aos  alunos  em forma de  manual  escrito  e  também estará 
disponível por meio digital no ambiente de aprendizagem. Constarão nele informações tais como: 

- Como realizar o estudo a distância

- Como realizar os estudos presenciais

- Funcionamento do Pólo

- Tempo de percurso

- Equipe de tutores e administrativos

- Organização e estrutura curricular

- Metodologias utilizadas no desenvolvimento do curso

- Materiais didáticos

- Estágio curricular
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- Formas de comunicação entre Tutor Presencial, Tutor a distância e alunos

- Avaliação da aprendizagem

- Sugestões para maior aproveitamento do tempo de estudos individuais e a distância. (Hábitos de 
estudos)

Material audiovisual – Programas em webconferência, vídeos e DVD.

Webconferência  –  Transmissão  de  Imagem  e  Voz.  A metodologia  empregada  no  Programa  de 
Interiorização da EaD envolve as mais avançadas tecnologias de informação e comunicação, cujo 
domínio se torna indispensável na sociedade contemporânea. 

A webconferência será ministrada por professores especialistas e tutores a distância. Ela será gerada a 
partir de um estúdio e transmitida para os pólos/ salas, ligadas ao circuito, possibilitando a interação o 
conferencista e os grupos. A dinâmica da webconferência traz uma aproximação exclusiva com os 
municípios capixabas, possibilitando a disseminação do conhecimento para um público que ainda não 
se havia atingido. 

Material  virtual – programas computacionais educativos via CD-ROM, etc.,  páginas e portais na 
Internet, todos os recursos oferecidos pelo ambiente de aprendizagem  Moodle como: sala de bate-
papo, fórum, biblioteca, espaço de atividades e exercícios, produção de textos, glossário, oficinas e 
pesquisa de opinião.

Ainda, estará disponível, como recurso de apoio à aprendizagem o telefone e e-mail.

3.6.4. Orientação e acompanhamento do aluno

O aluno será orientado e acompanhado pelo tutor presencial/ orientador acadêmico em todas as suas 
atividades. 

Cada tutor  presencial se responsabilizará por um grupo de 30 alunos para que possa acompanhar 
individualmente cada aluno orientando seus estudos e atividades. 

O acompanhamento será realizado por intermédio da orientação acadêmica nos encontros semanais, 
em grupo de 5 alunos e no máximo 8 alunos. Esse contará com instrumentos de acompanhamento 
como fichas individuais que contenham critérios para análise do envolvimento do aluno no processo 
de aprendizagem. 

Caso o aluno não apresente um desempenho satisfatório em termos de compreensão dos conteúdos 
trabalhados, ele é aconselhado a refazer seu percurso, aprofundando e ampliando suas leituras. 

O percurso de estudo do aluno terá acompanhamento por meio de diálogos e entrevistas e, ainda, conta 
com: 

• Registro regular apresentado de forma impressa ou na web, onde constarão as atividades e as 
experiências vivenciadas pelo cursista. 

• Produção de projetos, que possibilitem sínteses dos conhecimentos trabalhados. 

• Apresentação de resultados de trabalhos, estudos e pesquisas realizadas a cada término de 
disciplina, em um encontro de discussão e avaliação, os quais reiteram a avaliação presencial 
da disciplina. 

O tutor  a  distância fará a orientação e acompanhamento dos alunos observando a participação e 
envolvimento desses nas atividades desenvolvidas, utilizando-se das informações fornecidas pelo tutor 
presencial e considerando o compromisso com as atividades “on line” sob sua responsabilidade direta.

O pedagogo do curso acompanhará o processo de orientação e aprendizagem do aluno por meio de 
reuniões realizadas com os tutores presenciais e a distância e professores especialistas, bem como, 
através dos instrumentos de acompanhamento do aluno preenchidos pelos tutores. 
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3.6.5. Processo de Comunicação entre os participantes

a) Comunicação entre Alunos e Tutores presenciais e dos tutores a distância com os alunos.

A interatividade com os alunos dar-se-á por meio de momentos presenciais nos pólos municipais, em 
encontros semanais com o Tutor presencial. Essa comunicação entre alunos e Tutores é fundamental 
para a formação do aluno, buscando garantir a plenitude da formação e os conceitos norteadores da 
educação na modalidade a distância e para manter o aluno envolvido e motivado aos compromissos 
escolares e aos estudos.

Nos  momentos  presenciais  serão  utilizadas  metodologias  que  promovam a  discussão  e  reflexão 
conceitual,  bem  como,  ações  práticas  de  aplicação  através  dos  laboratórios  equipados  com 
computadores e programas específicos por conteúdo, conforme encaminhamento do plano pedagógico 
da disciplina.

Os tutores presenciais terão carga horária semanal de 20 horas de atuação nos Pólos, distribuídas em 
atendimento presencial semanal por grupo. Esses encontros semanais são práticos e teóricos. 

A interatividade entre alunos e tutores a distância será realizada utilizando-se de ferramentas síncronas 
e assíncronas, tais como: fóruns, telefone, sala de bate-papo, e-mail e webconferência, conforme plano 
pedagógico da disciplina, utilizando-se dos espaços oferecidos no ambiente de aprendizagem Moodle. 

Os  alunos  terão  liberdade  de  comunicar  com  os  tutores  sempre  que  necessário,  respeitada  a 
organização de horários de trabalho apresentados por esses profissionais.

b) Comunicação entre Tutores presenciais e Tutores a distância e destes com o Coordenador do 
curso.

Os encontros entre os Tutores a distância e os orientadores acadêmicos ocorrerão inicialmente, de 
forma presencial,  no  momento de sua capacitação ao trabalho  de  tutoria.  Ao longo do  curso  os 
encontros poderão ser bimestrais por meio de webconferência, por meio de e-mails e outras formas de 
contato virtual. Os encontros objetivam a análise e a reflexão dos trabalhos desenvolvidos em busca do 
direcionamento ou redirecionamento da ação.

A relação do coordenador do curso com os tutores a distância será direta e presencial por meio de 
reuniões permanentes. 

A relação  do  coordenador  do  curso  com  os  Orientadores  acadêmicos/  Tutores  presenciais  será 
realizada de forma indireta através do tutor a distância e pedagogo.

c) Comunicação entre Professores Especialistas e Tutores presenciais e Tutores a distância e 
destes com o Coordenador do curso.

A relação  do  professor  especialista  com  os  Orientadores  acadêmicos/  Tutores  presenciais  será 
realizada de forma indireta através do tutor a distância e webconferência.

A relação entre professor especialista com os tutores a distância será direta, presencial por meio de 
reuniões permanentes e por momentos virtuais. Os encontros objetivam a análise e a reflexão dos 
trabalhos desenvolvidos em busca do direcionamento ou redirecionamento da ação.

Os especialistas são professores do Ifes, que se responsabilizam pela orientação e acompanhamento 
das áreas específicas de conhecimento de suas disciplinas.  Cabe a esses professores especialistas 
assessorar os tutores a distância que estarão em contato direto com alunos e tutores presenciais nos 
Pólos municipais no que diz respeito ao estudo e discussão dos conteúdos abordados nos materiais 
didáticos das disciplinas. 

3.6.6. Acessibilidade às pessoas com necessidades especiais

O Ifes está atento ao atendimento da Portaria n.º 1.679 de 2 de  dezembro de 1999, quanto a assegurar 
aos portadores de deficiência física e sensorial condições básicas de acesso ao curso. 

O Ifes viabilizará junto com as Prefeituras Municipais o atendimento especial, caso necessário, por 
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meio  de  contratação  de  profissionais  especializados para  a  inclusão  de  alunos  portadores  de 
necessidades especiais

O projeto prevê o acesso às pessoas com outras necessidades especiais, garantindo a inclusão dos 
interessados no curso, por meio de iniciativas que permitam o pleno desenvolvimento das atividades 
propostas,  a  comunicação e  a utilização  do  material didático-pedagógico.  Essas  iniciativas  serão 
implementadas uma vez que seja detectada a presença de pessoas com necessidades especiais no corpo 
discente.

As avaliações terão suas correções tratadas com flexibilidade, valorizando o conteúdo semântico. Os 
tutores receberão material com esclarecimentos quanto à forma de tratamento, vocabulário e outras 
informações relacionadas ao estudante que estiver matriculado.

Todos os pólos municipais estão projetados para atender a demanda de alunos com necessidades 
especiais. 

Vale salientar que o projeto do curso prevê a disciplina de Libras como cumprimento ao decreto lei n.º 
5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a inserção da linguagem brasileira de sinais – 
Libras, como disciplina curricular obrigatória aos cursos de formação de professores.

3.6.7. Descrição das Equipes Multidisciplinares

A equipe multidisciplinar será composta de:

Professores  Especialistas -  são  professores,  preferencialmente  servidores  do Ifes,  especialistas, 
mestres  ou  doutores  em  área  específica  de  Letras  (Linguística  ou  Literatura)  e  Educação  ou, 
excepcionalmente, outra área científica. 

Tutor a distância - são profissionais com experiência em magistério ou pós-graduação, podendo ser 
servidor do Ifes ou estudantes de mestrado e/ou doutorado que realizem seus estudos em instituição 
pública, e, ainda, outros casos referidos em lei.

Tutor  Presencial  –  são  profissionais  com  experiência  em  magistério  que devem  possuir 
preferencialmente,  curso  superior  em  pedagogia  ou  graduação  em  português  e  ainda,  outros 
profissionais com curso de pós-graduação em português. 

Pedagogo do Curso - profissional formado em pedagogia ou pós-graduado na área pedagógica que 
faz parte do quadro do Ifes. 

Coordenador de Estágio Supervisionado –  profissional/professor do quadro efetivo do Ifes com 
formação na área de português e/ou pedagógica.

Coordenador do Curso – profissional do quadro efetivo do Ifes com formação na área de português.

A atuação dos profissionais em EaD apresenta características diferenciadas e claras quanto a seu papel, 
quer seja de professor especialista,  quer seja de tutoria. Cada um em sua especificidade será  um 
incentivador dos alunos na instigante aventura do conhecimento.

A responsabilidade de cada profissional  envolvido com a aprendizagem do aluno se volta para a 
pesquisa,  planejamento  e  aperfeiçoamento  das  metodologias  mais  adequadas  para  os  temas 
desenvolvidos com os estudantes. 

Em outras palavras, na filosofia proposta, devem assumir o papel de orientar o estudante durante o 
processo de aprendizado,  com flexibilidade para adaptar-se a situações  muito  diferenciadas e ter 
sensibilidade para escolher as melhores soluções possíveis para cada momento.

a) Papel do especialista:

� Trabalhar na perspectiva da Concepção do Curso e de seu Projeto Político Pedagógico.

� Decidir sobre a seleção dos conteúdos de sua  disciplina.
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� Participar das reuniões pedagógicas e dos trabalhos dos órgãos colegiados do Curso.

� Planejar e organizar as ações educativas junto ao coordenador e pedagogo do curso.

� Elaborar e disponibilizar material didático, procurando aperfeiçoá-lo constantemente.

� Assessorar e acompanhar o trabalho do Tutor a distância.

� Realizar reuniões periódicas com os tutores a distância para análise, reflexão, avaliação para 
direcionamento ou redirecionamento das atividades a serem realizadas.

� Dispor de horário específico para atendimento ao tutor a distância.

b) Papel do tutor a distância:

� Conhecer Projeto Político Pedagógico do Curso.

� Atender e orientar os alunos, esclarecendo as suas dúvidas quanto aos conteúdos.

� Acompanhar as interações dos alunos por meio da lista de discussões, fóruns e/ou sala de bate-
papo.

� Manter vínculo interpessoal com os alunos, estimulando o interesse dos mesmos pela sua 
própria formação, evitando, também, a evasão e o descompromisso com o estudo.

� Acompanhar a freqüência dos alunos às atividades desenvolvidas.

� Participar das atividades de capacitação e de avaliação, promovidas pela Coordenação do 
curso.

� Estabelecer os horários de atendimento ao aluno, junto à coordenação e Pólo, e cumpri-los 
com pontualidade e assiduidade.

� Participar da correção das Avaliações de aprendizagem.

� Realizar atividades de extensão e pesquisa em EaD.

� Dispor de horário específico de permanência para atendimento ao tutor presencia/Orientador 
Acadêmico.

� Participar de reuniões pedagógicas.

� Realizar as atividades previstas no planejamento da tutoria.

� Estar atento às inovações tecnológicas e buscar sua auto-superação.

c) Papel tutor presencial/orientador acadêmico

A tutoria presencial ou orientação acadêmica é compreendida como um dos elementos do processo 
educativo que possibilita a significação ou ressignificação da educação a distância, principalmente em 
termos de possibilitar, em razão de suas características, o rompimento da noção de tempo/espaço da 
escola tradicional: tempo como objeto, exterior ao homem.

A orientação acadêmica ou tutoria presencial  é peça fundamental  para que o processo de ensino-
aprendizagem se estabeleça, uma vez que os orientadores desempenham funções de mediação entre os 
conteúdos das disciplinas e os alunos, estabelecem ainda relações entre alunos e Tutores a distância e 
entre os próprios alunos. 

A orientação acadêmica traz a possibilidade de se garantir o tempo como o tempo de cada um, na 
perspectiva do respeito às diversidades e singularidades de grupos e/ou indivíduos. 

É papel do Tutor Presencial /Orientador acadêmico:

� Conhecer Projeto Político Pedagógico do Curso.

� Ser um mediador entre o estudante e material didático e atividades práticas.
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� Orientar o aluno no planejamento e na administração do tempo acadêmico, visando a sua 
autonomia intelectual. 

� Estimular, motivar e orientar os alunos a desenvolverem suas atividades acadêmicas e de auto-
aprendizagem.

� Planejar e organizar as ações de orientação da aprendizagem.

� Realizar  os  encontros  presenciais  com  os  alunos,  em grupo  para  orientação,  troca  de 
experiências, confronto de idéias e busca de soluções. 

� Assessorar e mediar o processo de aprendizagem do aluno considerando o ritmo e estilo de 
aprendizagem de cada um.

� Possibilitar  aos  alunos  procedimentos  reflexivos  e  fundados  em  conceituações  teóricas 
consistentes.

� Avaliar o processo de aprendizagem do aluno, realizando sistematicamente exercícios de auto-
avaliação, discussão de resultados de avaliações propostas nos encontros presenciais.

� Manter  o  tutor  a  distância,  de  forma  direta,  informados  sobre  o  nível  de  preparação  e 
desenvolvimento dos alunos e, de forma indireta, com o coordenador do curso pedagogo,

� Acompanhar as interações dos alunos por meio da lista de discussões, fóruns e sala de bate-
papo da disciplina, auxiliando o tutor a distância na condução desses recursos.

� Preencher instrumento de acompanhamento do desenvolvimento de aprendizagem do aluno.

� Suscitar interesse pela investigação e uso de bibliotecas e laboratórios.

� Orientar trabalhos escolares e atividades complementares. 

� Participar  das  reuniões  com  o  tutor  a  distância  para  acompanhamento  e  avaliação  dos 
resultados da disciplina.

� Participar das reuniões técnico-pedagógicas do curso.

� Participar das atividades de capacitação promovidas pela Coordenação de curso.

� Estar atento às inovações tecnológicas e buscar sua auto-superação.

� Realizar as atividades previstas no planejamento da tutoria.

d) Papel do pedagogo do curso:

� Participar da concepção e elaboração do projeto do curso.

� Assessorar  o  professor  especialista  no  planejamento e  organização das  atividades  de  sua 
disciplina.

� Orientar e acompanhar a organização do material didático.

� Participar da avaliação do curso.

� Acompanhar o processo de orientação e aprendizagem do aluno.

� Promover  programas  para  realização  de  práticas,  seminários  e  demais  atividades  que 
contribuam para a integração das equipes.

� Encaminhar pesquisas acadêmicas sobre o processo de orientação e aprendizagem.

� Registrar sistematicamente e divulgar experiências do cotidiano pedagógico para os Diretores 
Acadêmicos, Administrativos, Coordenadores dos Cursos e professores especialistas.

� Estar atento às inovações tecnológicas e buscar sua auto-superação.

� Desenvolver projetos de capacitação para os envolvidos nos cursos de EaD.
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� Auxiliar  na criação de metodologias que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem de 
acordo com as peculiaridades de cada curso.

� Coordenar o projeto de avaliação dos profissionais envolvidos com os alunos

� Auxiliar os tutores em ações que possibilite melhor atendimento aos alunos com dificuldade 
de aprendizagem.

� Produzir guias de orientação quanto à elaboração de atividades, para os conteúdistas e para os 
alunos.

e) Papel do coordenador de estágio:

� Responsabilizar-se pelas diretrizes do estágio e divulgá-las;

� Aprovar junto com o CIEE do Ifes, os documentos de formalização de convênio para estágio, 
com as Instituições dos municípios.

� Oficiar às unidades educacionais por meio de ofício, sobre o interesse em receber estagiários;

� Promover,  junto aos professores especialistas e Tutores, estudos e debates sobre o estágio 
curricular, para decidir sobre a organização do processo didático-pedagógico;

� Apoiar a elaboração do manual de estágio que será entregue aos alunos;

� Supervisionar as instituições ofertantes de estágio;

� Munir o coordenador do curso de informações acerca do desenvolvimento do estágio.

f) Papel do coordenador do curso

� Participar da concepção e elaboração do projeto do curso 

� Selecionar o quadro dos docentes responsáveis pela elaboração do material didático. 

� Definir a agenda – cronograma do curso e seu acompanhamento

� Participar na organização do cronograma financeiro

� Gerenciar a implementação do Curso.

� Acompanhar a elaboração do material educacional.

� Elaborar um "Guia Geral do Curso", com apoio dos demais envolvidos no curso, impresso ou 
em formato digital.

� Promover reuniões periódicas com toda a equipe.

� Fortalecer junto ao grupo o desenvolvimento de pesquisa e extensão.

� Fazer circular, entre os interessados, informações oficiais e de eventos relativos ao curso.

� Gerenciar a avaliação do curso.

� Auxiliar  o  Departamento  Acadêmico  na  elaboração  de  processos  de  autorização  e 
reconhecimento do curso.

� Produzir material de orientação ao trabalho acadêmico e tutorial em conjunto com o pedagogo 
de curso. 

� Elaborar estatísticas das atividades desenvolvidas.

3.6.8. Requisito para ser tutor presencial/ orientador acadêmico

Os orientadores são os profissionais selecionados pela instituição de ensino - Ifes, para serem lotados 
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nos municípios onde se situa o Pólo que solicitou o curso. Serão definidos por meio de um processo de 
seleção que levará em conta os seguintes critérios:

� Dispor de horário específico de permanência para atendimento ao aluno de forma presencial.

� Residir preferencialmente na região onde se desenvolve o curso.

� Possuir curso superior ou curso de pós-graduação na área de português e/ou pedagógica.

� Ter experiência como docente.

� Apresentar disponibilidade para se dedicar, em tempo exclusivo, ao cumprimento das tarefas 
que compõem suas atividades.

� Demonstrar  possuir  os conhecimentos necessários às funções que desempenhará enquanto 
orientador acadêmico.

� Aceitar participar, como cursista, de uma capacitação em Educação Aberta e a Distância.

3.7. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso de Licenciatura em Letras Português está estruturado em um conjunto de créditos e horas de 
atividades complementares, desenvolvidos em períodos semestrais de 17 semanas, obedecidos os dias 
letivos anuais previstos na LDB, n.º 9.394/96. Para efeito de cálculo da carga horária do curso e de 
cada  componente  curricular,  atribui-se  a  cada  crédito  uma  carga  horária  de  15  (quinze)  horas 
semestrais.

O currículo do curso foi elaborado em conformidade com as diretrizes para cursos de licenciaturas: 
Resolução CNE/CES nº 18, de 13 de março de 2002, que institui as diretrizes curriculares nacionais 
para os Cursos de Licenciatura em Letras Português e a Resolução CNE/CP n.º 2 de 19 de Fevereiro 
de 2002, que Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 
formação de professores da Educação Básica em nível superior.

A carga horária total está estruturada por eixos curriculares a saber:

� Prática como Componente Curricular – 400 horas

� Estágio Supervisionado – 400 horas

� Componentes Curriculares de Natureza Científico-Cultural – 1.805 horas

� Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – mínimo de 200 h

� Tendo como carga horária total do curso – 2.805 horas. 

Desse total  de horas,  23,5% foi  destinada à dimensão pedagógica  conforme Resolução CNE/CP 
nº1/2002.

Para garantir o equilíbrio necessário entre as atividades acadêmicas, o aluno deverá se matricular no 
mínimo em 12 (doze) e no máximo em 40(quarenta) créditos por período. O tempo mínimo para 
integralização  curricular  será  de  06  (seis)  períodos,  e  o  tempo  máximo  de  12  (doze) 
períodos/semestres.

a) Prática como Componente Curricular 

Em conformidade com o artigo 12 da Resolução supracitada, a Prática como Componente Curricular 
não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a caracterize como estágio, nem desarticulada de 
todo o curso. Em articulação intrínseca com as atividades do trabalho acadêmico e com o estágio 
Supervisionado, a prática deve concorrer conjuntamente para a formação da identidade do professor 
como pesquisador e educador em Estudos Lingüísticos ou em Estudos Literários. O Curso de Letras 
oferece a prática a seus alunos no interior das disciplinas que constituem os componentes curriculares 
de formação, desde o início do curso e não apenas nas disciplinas pedagógicas (cf. ementas).  Esta 
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correlação entre teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e fazer na busca de resoluções 
de  situações  próprias  do  pesquisador  e  do  professor no  ambiente  escolar  e  será  extremamente 
importante.  Assim,  a  prática  vai  permear  toda  a  formação  do  futuro  professor, 
estabelecendo/garantindo  uma  dimensão  abrangente  e  interdisciplinar  do  conhecimento,  pois  a 
integração da prática e da teoria, de uma forma mais efetiva nas horas a elas alocadas, oferecerá 
condições para a formação de um profissional mais bem preparado e seguro.

A prática, nesta proposta, será desenvolvida ao longo do curso e tem como objetivo familiarizar e 
embasar o estudante em atividades ligadas ao ensino. A experiência dos alunos/professores deve ser 
ponto de partida para a reflexão sobre a prática pedagógica criando desde o primeiro momento do 
curso, uma rede de troca permanente de experiências, dúvidas, materiais e propostas de atuação.

O eixo norteador da Prática como Componente Curricular é a transposição do conteúdo teórico para a 
prática de ensino, através da análise de materiais didáticos, de abordagens de ensino, de tarefas de 
aprendizagem nas diversas habilidades lingüísticas, do ensino dos diversos aspectos da língua a partir 
de uma perspectiva comunicativa, e através da elaboração de materiais didáticos que expressem o 
ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e Literaturas.

b) Estágio Supervisionado 

O estágio  supervisionado  objetiva  integrar  teoria  e prática.  Possui  dimensão  formadora  e  sócio-
política,  que proporcionam ao estudante a participação em situações reais de vida e de trabalho, 
consolidam a sua profissionalização e exploram as competências básicas indispensáveis para uma 
formação profissional ética e co-responsável. Sua organização encontra-se detalhada no anexo 1.

O estágio supervisionado deverá ser realizado a partir da segunda metade do curso, sendo consolidado 
num relatório final em forma de monografia que inclui as ações realizadas nos dois componentes 
curriculares  associados.  O  relatório  e  seus  anexos  subsidiará  o  trabalho  final  de  curso.  (Estágio 
Supervisionado I  e II).

c) Componentes Curriculares de Natureza Científico-Cultural 

Os componentes curriculares de natureza científico-cultural são de caráter teórico-prático, relacionam-
se a conteúdos básicos, profissionais e instrumentais, essenciais para compreender o português e a 
pedagogia,  bem como para  atuar  como professor  de  português  na  educação  básica.  Além dessa 
formação, compreendem também a formação humanística desejada à formação de educadores.

d) Atividades de Caráter Acadêmico-Científico-Cultural

As  atividades  de  caráter  acadêmico-científico-cultural  estão  contempladas  nas  atividades 
complementares e serão desenvolvidas ao longo do curso, não se restringindo ao ambiente acadêmico. 
Tais  atividades visam possibilitar  aos alunos o desenvolvimento da responsabilidade pela própria 
formação, adquirindo as competências relacionadas ao “saber”, “saber fazer”, “saber ser” e “saber 
conviver”. Será ofertado aos alunos um conjunto de atividades para que escolham dentre elas, segundo 
seus próprios interesses e possibilidades, as que desejarem.  Os alunos também têm a responsabilidade 
de buscar atividades científicas e culturais e divulgá-las entre os colegas como forma de ampliar as 
possibilidades de envolvimentos nessas atividades. Sua organização encontra-se detalhada no anexo.

O relatório final de estágio, em forma de monografia, se insere como atividade complementar e 
visa à consolidação e aprofundamento na atividade do magistério bem como, ao estimulo a produção 
científica e à capacidade crítico-reflexiva na aplicação dos conhecimentos na formação do professor, 
contará também como suporte.os componentes curriculares: Instrumentação para o Ensino de Língua e 
Literatura e Prática de Ensino de Língua e Literatura.
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3.7.1 Matriz Curricular

LEGENDAS

EIXOS DIMENSÃO

PRAT Práticas como componentes curriculares PED Pedagógicas

CIENT Conteúdos curriculares de natureza científica 
cultural PORT Português

A.C.C Atividades acadêmico-científico-culturais 
(Atividades Complementares) INST Instrumentais

ESTAG Estágio curricular supervisionado Estágio Estágio

CARGA HORÁRIA POR DIMENSÃO

Pedagógicas 660

Científicas 1805

Pratica 400

Estágio 400

Atividades Complementares 200

Carga Horária Total do Curso 2805

A seguir  é  apresentada a Matriz  Curricular  do curso com as cargas horárias semestrais,  eixos  e 
dimensões para cada disciplina: 

PERÍODO DISCIPLINA EIXO DIMENS.

CARGA HORÁRIA

TEOR PRAT TOTAL

1

Metodologia de Aprendizagem em EAD PRAT/CIENT PED 30 30 60

Bases Sócio-Filosóficas da Educação CIENT INST 60 - 60

Teoria da Literatura I PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Leitura e Produção de Textos PRAT/CIENT INST 30 30 60

Literatura Portuguesa I PRAT/CIENT PED 50 10 60

História da Educação CIENT PED 30 - 30

Total 330

2 Teoria da Literatura II PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Literatura Portuguesa II PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Estudos Gramaticais e Sociolinguística PRAT/CIENT PORT 75 15 90

Morfologia do Português PRAT/CIENT PORT 60 15 75
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Metodologia da Pesquisa Brasileira CIENT INST 60 - 60

Total 405

3

Psicologia da Educação CIENT PED 60 - 60

Sintaxe do Português PRAT/CIENT PORT 60 30 90

Língua Latina II PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Literatura Portuguesa III PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Educação e Diversidade CIENT PED 45 - 45

Literatura Brasileira I PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Total 375

4

Tecnologias Integradas à Educação PRAT/CIENT INST 30 30 60

 Fonética e Fonologia do Português PRAT/CIENT PORT 60 - 60

EJA e Educação Profissional CIENT PED 45 - 45

Linguistica aplicada ao ensino de Lingua 
Materna

PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Didática Geral PRAT/CIENT PED 70 20 90

Literatura Brasileira II PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Total 375

5

Literatura Brasileira III PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Instrumentos para o Ensino de Língua e PRAT/CIENT PED 60 30 90

Semântica  PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Linguagem Brasileira de Sinais - Libras CIENT PED 60 - 60

Literatura Infanto Juvenil PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Morfossintaxe do Português PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Estágio de Ensino de Língua e Literatura 
I LITERATURA I

ESTAG Estágio - 200 200

Total 590

6

Estudos Literários: metalinguagem e ou- PRAT/CIENT PORT 80 10 90

Linguística Textual PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Política e Organização da Educação Bra- CIENT PED 60 - 60

Prática de Ensino de Língua e Literatura PRAT/CIENT PED 30 30 60

Análise do discurso PRAT/CIENT PORT 50 10 60

Estágio de Ensino de Língua e Literatura 
II 

ESTAG Estágio - 200 200

Total 530

CARGA HORÁRIA PARCIAL 2605

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (Incluindo Atividades Complementares) 2805

As matérias foram distribuídas entre os períodos objetivando o crescimento gradual do aluno durante o 
curso. Para que este objetivo seja alcançado as disciplinas são interligadas, e como tais, necessitam de 
pré-requisitos, ou seja, dependem do conhecimento adquirido por outras disciplinas. A exigência de 
pré-requisito é fundamental e deve ser respeitada para um aproveitamento adequado do curso, dessa 
maneira, se uma matéria precisar de um pré-requisito, o aluno só poderá se matricular na mesma, caso 
todos os pré-requisitos sejam satisfeitos.
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A disciplina de  Metodologia de  aprendizagem em EaD faz parte da ambientação do aluno quanto à 
realização de um curso na modalidade de educação a distância.  Visa à preparação do aluno quanto à 
compreensão da metodologia de educação a distância; a organização dos estudos e aprendizagem dos 
conteúdos do curso de Licenciatura em Português, bem como, capacitação no ambiente colaborativo 
de aprendizagem  - “Moodle”. Abaixo a matriz curricular é exibida destacando os pré-requisitos e os 
créditos de cada disciplina:

PERÍODO DISCIPLINA CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS

1

Metodologia de Aprendizagem em EAD 4  
Bases Sócio-Filosóficas da Educação 4  
Teoria da Literatura I 4  
Leitura e Produção de Textos 4  
Literatura Portuguesa I 4  
História da Educação 2  

2

Teoria da Literatura II 4 Teoria da literatura I: poesia
Literatura Portuguesa II 4 Literatura Portuguesa I
Estudos Gramaticais e Sociolinguística 6
Morfologia do Português 5  
Língua latina I 4
Metodologia da Pesquisa Brasileira 4  

3

Psicologia da Educação 4
Sintaxe do Português 6 Morfologia do Português
Língua Latina II 4 Língua latina I
Literatura Portuguesa III 4 Literatura Portuguesa II

Educação e Diversidade 3
Literatura Brasileira I 4 Teoria da Literatura II

4

Tecnologias Integradas à Educação 4
 Fonética e Fonologia do Português 4
EJA e Educação Profissional 3
Linguistica aplicada ao ensino de Lingua Materna 4 Estudos Gramaticais e Sociolin-

guísticaDidática Geral 6
Literatura Brasileira II 4

5

Literatura Brasileira III 4
Instrumentos para o Ensino de Língua e Literatura 6 Didática Geral
Semântica  4
Linguagem Brasileira de Sinais - Libras 4
Literatura Infanto Juvenil 4
Morfossintaxe do Português 4 Morfologia e Sintaxe do Portu-

guês

Estágio de Ensino de Língua e Literatura I 13

Bases Sócio-Filosóficas da.

Psicologia da Educação

Literatura  Brasileira II

Sintaxe do Português

6

Estudos Literários: metalinguagem e outras lin-
guagens 6

   Literatura Brasileira III

   Literatura Portuguesa III
Linguística Textual 4

Política e Organização da Educação Brasileira 4 Literatura em Língua Portuguesa  
IV  Prática de Ensino de Língua e Literatura 4 Didática Geral

Análise do discurso 4

Estágio de Ensino de Língua e Literatura II 13 Estágio de Ensino de Língua e Li-
teratura I

TOTAL 172
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REGIME ESCOLAR / PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

REGIME 
ESCOLAR

PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO REGIME DE MATRÍCULA

MÍNIMO MÁXIMO POR DISCIPLINA POR 
SÉRIE

Semestral 06 Semestres 12 Semestres X

3.7.1. Ementas e Bibliografia

Seguem as ementas das disciplinas do curso, juntamente a suas respectivas bibliografias: 

PERÍODO 1

METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM EM EAD

Ementa: A orientação em EAD; o ensino e a aprendizagem na modalidade EAD.; hábitos de estudos; 
estilos de aprendizagem; Ambiente de Aprendizagem a distância – Moodle; internet;  ferramentas de 
aprendizagem no ambiente web; Utilização de materiais didáticos impresso, virtual  e audiovisual.

Prática: Exercícios de metalinguagem e de aprofundamento.

Bibliografia Básica

ANTUNES, Celso. Como transformar informações em conhecimento. 4. Ed., V. 2, Petrópolis - R.J: 
Vozes, 2003. 

Bibliografia Complementar

BORDENAVE, J.  V.;  PEREIRA, A.  M.  Estratégias de ensino-aprendizagem.  Petrópolis:  Vozes, 
1977.

RODRÍGUEZ, M. L. Orientación educativa. Barcelona: CEAC, 1988.

MOODLE – Modular Objecti Oriented Dynamic Learning Envirionnent:  www. Moodle.org.

ITRI, Maurício P. Internet 2: a próxima geração.  São Paulo: Market Books, 1999.

GOMES, Fábio Lúcio S. Videoconferência: sistemas e aplicações. Florianópolis: Visual Books, 2003

EDDINGS, Joshua.  Como funciona a internet.  São Paulo: Quark, 1994.

MENEZES, Crediné Silva de, et al. Português educativa I. Vitória: Ufes/ne@ad, 2003,

SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2002,

CORDEIRO, Valter Luiz dos S. et al. Apostila de português básica. Vitória: UFES, 2003

BASES SÓCIO-FILOSÓFICAS DA EDUCAÇÃO

Ementa: Filosofia, educação, cultura e ideologia. A razão moderna: cartesianismo, crítica da razão, 
conceitos de “verdade”.  Os diferentes humanismos. Correntes filosóficas e educação.  A educação 
como processo social. O estudo sociológico da escola. Estado, trabalho e sociedade capitalista no 
Brasil.  Educação  e  trabalho.  Os  processos  de  exclusão  social.  Educação  para  reprodução  ou 
transformação da sociedade.

Bibliografia Básica
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ARANHA, M. L. de A. Filosofia da educação. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2006.

CHAUÍ, M. Convite a filosofia. 13.ed. São Paulo: Ática, 2003.

GENTILI, P.; FRIGOTTO, G. Cidadania negada: políticas de exclusão na educação e no trabalho. 
4.ed. São Paulo: Cortez, 2008.

SAVIANI, D. Escola e democracia. 4.ed. Campinas: Cortez, 2000.

Bibliografia Complementar

ARANHA, M. L. de A. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 1995.

CHAUÍ, M. O que é ideologia. 42.ed. São Paulo: Brasiliense, 1997.

MARX, K. O capital: crítica da economia política: primeiro livro: o processo de produção do capital. 
26. ed. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2008.

SUCHODOLSKI,  Bogdan. A pedagogia e as grandes correntes filosóficas.  Lisboa:  Horizonte, 
1972.

TEORIA DA LITERATURA I: POESIA

EMENTA: Estudo da poética em seus aspectos históricos e formais; poéticas clássicas e modernas; o 
poético enquanto forma; o poético enquanto função; o poeta enquanto crítico; análise e interpretação 
do texto poético. Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

AGUIAR e SILVA, Vitor Manuel. Teoria da literatura  Coimbra: Almedina, 1992.  

Bibliografia Complementar

ARISTÓTELES.  Poética. Tradução de Eudoro de Souza. São Paulo: Ars Poética, 1993.

GANCHO, C. V. Introdução à poesia: teoria e prática. São Paulo: Atual, 1997.

GOLDSTEIN, N. Versos, sons, ritmos. São Paulo: Ática, 1999.

JOBIM, José Luís (org).  Palavras da crítica: tendências e conceitos no estudo da literatura. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996.

KAYSER, W. Análise e interpretação da obra literária. Coimbra: Arménio Amado, 1995.

SOARES, M.,  EVANGELISTA, A.  (orgs).  A escolarização da leitura literária.  Belo Horizonte: 
Autêntica: 1999.

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS

Ementa: Leitura, discussão e produção de textos diversos. Estimulação à leitura e transposição de tex-
tos. Noção de discursos. Noção de tipo e de gênero textual.  Elementos de revisão textual. (coesão, co-
erência e textualidade). Emprego dos pronomes. Elementos de revisão gramatical (ortografia, regên-
cia, colocação, paralelismo e encadeamento sintático). Organização do texto científico (introdução, en-
cadeamento e conclusão). Resumo e fichamentos. Resenha.  Artigo Científico.

Prática: Exercícios de metalinguagem e de aprofundamento.

Bibliografia Básica

ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 11.ed. São Paulo: Ática, 2001.

BAHIENSE, Raquel. Comunicação escrita. 2.ed.  São Paulo: Senac, 2009.

KOCH, Ingedore G. Villaça. A coesão textual. 2.ed. São Paulo: Contexto, 1989..

______ & TRAVAGLIA L. C. A coerência textual. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2003.
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MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual. São Paulo: Parábola, 2008.

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e resenhas. 6.ed. São 
Paulo: Atlas, 2004.

MOURA, Fernando. Nas linhas e entrelinhas. 6.ed. Brasília: Vestcon, 2004.

Bibliografia Complementar 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar:  gerenciando razão e emoção. 3.ed. São Paulo: 
Ateliê Editorial, 2001.

KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas: Unicamp, 1996.

PACHECO, Agnelo de Carvalho. A dissertação: teoria e prática. 16.ed. São Paulo: Atual, 1988.

SAVIOLLI, Francisco Platão & FIORIM, José Luiz. Para entender o texto.13.ed. São Paulo: Ática, 
1997.

SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. 6.ed. São Paulo: Globo, 1992.

LITERATURA PORTUGUESA I

Ementa: A literatura e a construção da nacionalidade portuguesa; a lírica trovadoresca: cantigas de 
amigo, de amor, de escárnio; a ficção cavaleiresca; o teatro de Gil Vicente; tensão entre renovações 
cosmopolitas e tradições locais: tradição e renovação, o paradigma do escritor clássico – Camões; 
barroco: norma e transgressão; releituras do lírico e do satírico: Bocage. Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

SARAIVA, Antonio José;  LOPES, Oscar.  História da literatura portuguesa.  17.ed. Porto: Porto 
Editora, 1996.

Bibliografia Complementar

CARPEAUX, Otto Maria. História da literatura ocidental. Vol. V. Rio de Janeiro: O

Cruzeiro, 1960.

CIDADE, Hernani. Portugal histórico-cultural . Lisboa: Presença, 1985.

MOISÉS, Massaud.  Presença da literatura portuguesa: romantismo e realismo. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, s.d. (vol. 3)

SILVEIRA,  Francisco  Maciel;  CUNHA,  Maria  Helena  Ribeiro;  MONGELLI,  Lênia  Márcia  de 
Medeiros. A literatura portuguesa em perspectiva. São Paulo: Atlas, 1993

______. Poesia clássica: literatura portuguesa. São Paulo: Global, 1988.

VIEIRA, Yara Frateschi. Poesia medieval: literatura portuguesa. São Paulo: Global, 1987.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Ementa: História das idéias educacionais e da educação formal no Brasil. A fase jesuítica da educação 
colonial.  A reforma  pombalina  e seus  reflexos  na  educação brasileira.  As  iniciativas  do  período 
joanino.  O  período  monárquico  e  a  educação  brasileira.  A educação  na  república.   A educação 
brasileira na contemporaneidade.

Bibliografia Básica

SAVIANI, D. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.

FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. São Paulo: Moraes, 1980.
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ROMANELLI, O. O. História da educação no Brasil: 1930 – 1973. 28 ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 
LOPES, E. M. T. Perspectivas históricas da educação. 4. ed. São Paulo: Ática, 2004.

Bibliografia Complementar

ARANHA, M. L. de A.  História da educação e da pedagogia geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: 
Moderna, 2006.

GHIRALDELLI JR, Paulo. História da educação. São Paulo: Cortez, 1991.

LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. São Paulo: Nacional, 1990.

RIBEIRO,  M.  L.  S.  História  da  educação brasileira:  a  organização escolar.  18.  ed.  Campinas: 
Autores Associados, 2003.

PERÍODO 2

TEORIA DA LITERATURA II

Ementa: Estudo da narrativa ficcional em seus aspectos históricos e formais; gêneros canônicos e 
subgêneros narrativos; a estrutura narrativa: texto, personagem, foco narrativo, tempo e espaço; as 
fronteiras do ficcional (história e ficção); análise textual; crítica textual. Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

AGUIAR e SILVA, Vitor Manuel. Teoria da literatura . Coimbra: Almedina, 1992.

Bibliografia Complementar

AUERBACH, Erich. Mímesis: a representação da realidade na literatura ocidental. 4.ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1998.

CANDIDO, Antonio (org.). A personagem de ficção. 10.ed. São Paulo: Perspectiva, 2000.

CAMAROTTI,  Marco.  Diário  de  um corpo a  corpo  pedagógico  e  outros  elementos  de  arte-
educação. Recife: Ed. Universitária UFPE, 1999.

GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. 7. ed. São Paulo: Ática, 1999.

GOTLIB, Nadia Battella. Teoria do conto. 7. ed. São Paulo: Ática, 1998.

LEENHARDT, Jacques;  PESAVENTO,  Sandra  Jatahy.  Discurso histórico  e  narrativa literária.  
Campinas: Ed. Unicamp, 1999.

LITERATURA PORTUGUESA II 

Ementa: O oitocentos português – a construção da identidade nacional e os entraves à modernização: 
da história ao romance, Almeida Garrett  e Alexandre Herculano; Eça de Queirós; subjetividade e 
crítica da razão: Cesário Verde, António Nobre, Camilo Pessanha. Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

SARAIVA, Antonio José; LOPES, Oscar.  História da literatura portuguesa. 17.ed. Porto: Porto 
Editora, 1996.

Bibliografia Complementar

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. 3.ed. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.

FERNANDEZ, Dominique.  Ouro dos trópicos: passeios pelo Portugal e o Brasil barrocos. Porto 
Alegre: Sulina, 1996.

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, s.d.

SILVEIRA,  Francisco  Maciel;  CUNHA,  Maria  Helena  Ribeiro;  MONGELLI,  Lênia  Márcia  de 
Medeiros. A literatura portuguesa em perspectiva. São Paulo: Atlas, 1993

ESTUDOS GRAMATICAIS E SOCIOLINGUÍSTICA

Ementa: Iniciação  aos  conceitos  e  métodos  da  descrição  gramatical  segundo  as  abordagens  da 
Linguística Moderna. Problemas e limites das teorias gramaticais. Língua como sistema heterogêneo. 
Significado  social  das  formas  variantes.  Dimensões  externa  e  interna  da  variação  linguística. 
Pressupostos  metodológicos  da  pesquisa  sociolinguística.  variação  linguística  e  ensino.  Prática 
pedagógica.

Bibliografia Básica

CAMARA Jr, Joaquim M. Estrutura da língua portuguesa. 3. ed.  Petrópolis/RJ: Vozes, 1972.

CASTILHO, A. (org.) Gramática do português falado. Vol 1. Campinas: UNICAMP/FAPESP, 1990.

MUSSALIM,  Fernanda  e  BENTES,  Anna  Christina  Bentes  (orgs.).  Introdução  à  linguística: 
domínios e fronteiras – Vol. 1 e 2. São Paulo: Cortez, 2001.

______. Introdução à linguística: domínios e fronteiras – Vol. 3. São Paulo: Cortez, 2006.

Bibliografia Complementar

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. São Paulo: Loyola, 1999.

MOLLICA, Maria Cecília & BRAGA, Maria Luíza. Introdução à sociolinguística: o tratamento da 
variação. Rio de Janeiro: Contexto, 2003.

NEVES, M.H. de M. Gramática de usos do português. São Paulo: UNESP, 2000.

PERINI, Mário. Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática, 1995.

TARALLO, F. A pesquisa sociolinguística. São Paulo: Ática, 1985.

MORFOLOGIA DO PORTUGUÊS

Ementa:  As  palavras  e  sua  estrutura.  Morfemas:  conceito,  tipologia  e  análise  morfológica. 
Composição  e  derivação.  Flexão  e  categorias  gramaticais.  Classificação  de  palavras.  Prática 
pedagógica.

Bibliografia Básica

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37.ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.

CARONE, Flávia Barros. Morfossintaxe. São Paulo: Ática, 1988.

KEHDI, Valter. Formação de palavras em português. São Paulo: Atica, 1992.

Bibliografia Complementar

CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1996.

CLEMENTE,  E.  (org).  Linguística  aplicada  ao  ensino  de  português.  Porto  Alegre:  Novas 
Perspectivas, 1997.

CUNHA, Celso. Nova gramática do português. Rio de Janeiro: Ao Livro técnico, 1985.

LIMA,  C.  H.  Rocha Lima.  Gramática normativa  da  língua  portuguesa. Rio  de  Janeiro:  José 
Olímpio, 1997.
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MACAMBIRA, J. M. A estrutura morfo-sintática do português. São Paulo: Pioneira, 1999.

PERINI, M. A. Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática, 2000.

SOUZA e SILVA, M. C. P. de; KOCH, I. G. V. Linguística aplicada ao português: morfologia. São 
Paulo: Cortez, 1998.

LÍNGUA LATINA I

Ementa:  As  funções sintáticas  e os casos latinos.  Sistema nominal  (declinações).  Sistema verbal 
(conjugações). Preposições, adjetivos e pronomes. Subsistência de traços latinos no português.

Bibliografia Básica

GRIMAL, A. Carl. & NOIVILLE, J. Lamaison. Gramática latina. São Paulo: EDUSP, 1986.

RÓNAI, Paulo. Curso básico de latim: gradus secundus. 7.ed. São Paulo: Cultrix, 1999.

Bibliografia Complementar

ALMEIDA, Napoleão M. de. Gramática latina. 22 ed. - São Paulo: Saraiva, 1989.

RÓNAI, Paulo. Não perca o seu latim. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

LUIZ, Antônio Filardi. Dicionário de expressões latinas. São Paulo: Atlas, 1999.

FERREIRA, António Gomes. Dicionário de português-latim. Porto: Porto Editora, 1999.

CARDOSO, Zélia de Almeida. Iniciação ao latim. 5.ed. São Paulo: Ática, 2001.

NETO, Serafim da Silva. História do latim vulgar. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1998.

TORRINHA, Francisco. Dicionário latino-português. Porto: Gráficos Reunidos Ltda, s/d.

WILLIAMS, Edwim B. Do latim ao português. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.

METODOLOGIA DA PESQUISA BRASILEIRA

Ementa: Filosofia  do  conhecimento.  Dimensão  ética  da  pesquisa.  As  diferentes  formas  de 
conhecimento. Conceitos e fundamentos da metodologia científica. Métodos e técnicas de pesquisa. 
Técnicas de estudo e de leitura: resumo, resenha, fichamento. Elaboração e normatização de trabalhos 
científicos segundo a ABNT: projeto de pesquisa, monografia, artigo científico, relatório. Publicações 
científicas.

Bibliografia Básica

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A.  Fundamentos de metodologia científica. 4.ed. São Paulo: 
Atlas, 2001.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2002.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

Bibliografia Complementar

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências. 
Belo Horizonte: Artmed/UFMG, 1999.

INSTITUTO federal do Espírito Santo. Princípios da metodologia e normas para apresentação de 
trabalhos acadêmicos e científicos. 4.ed. Vitória: IFES, 2009.

UNIVERSIDADE federal do Espírito Santo. Normatização e apresentação de trabalhos científicos. 
6.ed. Vitória: UFES, 2004.

______. Guia para normatização de referências: NBR 6023: 2002, Vitória: UFES, 2004.

APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção de conhecimento 
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científico. São Paulo: Atlas, 2004.

PERÍODO 3

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Ementa:  Principais  conceitos  sobre  desenvolvimento  humano:  Epistemologia  genética  (Piaget), 
abordagem  histórico-cultural  (Vygotsky),  abordagem  psicogenética  de  Wallon.  Teorias  de 
aprendizagem. Tópicos especiais da psicologia da educação aplicada ao ensino de língua e literatura.

Bibliografia Básica

COLL, C.; PALÁCIOS, J. e MARCHESI, A. (Orgs). Desenvolvimento psicológico e educação. Porto 
Alegre: Artmed, 1995.

LA TAILLE,Y. de; OLIVEIRA. K. M.; DANTAS. H. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.

MACEDO, L. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre: Artmed, 
2005.

MELO, Lélia Erbolato. Tópicos de psicolinguística aplicada. 2.ed. São Paulo: FFLCH / USP, 1999.

MUSSALIM,  Fernanda  e  BENTES,  Anna  Christina  Bentes  (orgs.).  Introdução  à  linguística: 
domínios e fronteiras – Vol. 1 e 2. São Paulo: Cortez, 2001.

SALVADOR, C.C. Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artmed, 2000.

Bibliografia Complementar

CABRAL, Leonor Scliar. Introdução à psicolinguística. São Paulo: Ática, 1991.

BOCK, A. M. B.  et alii.  Psicologia: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva, 
1993.

FANTE, C. Brincadeiras perversas: mente e cérebro. www.mentecerebro.com.br. 2008.

LURIA, A. R. Desenvolvimento cognitivo. São Paulo: Icone, 1990.

MACIEL, M. Psicologia e educação: novos caminhos para a formação. Rio de Janeiro: Saraiva, 2001.

MORALES, P. A relação professor-aluno. São Paulo: Edições Loyola, 1998.

RAZERA, J. C. C. e NARDI, R.

TITONE, Renzo. Psicolinguística aplicada: introdução psicológica à didática das línguas. São Paulo: 
Summus, 1983.

VYGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

SINTAXE DO PORTUGUÊS

Ementa: Os constituintes. A relação núcleo e argumentos. A estrutura das sentenças simples e 
complexas do português. Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

AZEREDO, José Carlos de. Iniciação à sintaxe do português.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 7.ed. Rio de Janeiro:Lucerna, 2009.

MIOTO, Carlos; FIGUEIREDO SILVA, Cristina; LOPES, Ruth, E.V. Novo Manual de sintaxe. 
Florianópolis: Insular, 2004.

RAPOSO, E. Teoria da Gramática: a faculdade da linguagem. Lisboa: Caminho, 1992.
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Bibliografia Complementar

ALMEIDA, Antônio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português básico, gramática, 
redação e texto. São Paulo: Atlas, 1999.

BRITO, Luiz Percival Leme. A sombra do caos: ensino de língua x tradição gramatical. Campinas, 
SP: ALB/Mercado de Letras, 1997.

BECHARA, Evanildo.  Lições de português pela análise sintática. 16.ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 
2000.

CÂMARA Jr., J. Mattoso. Problemas de linguística descritiva. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 1997.

CUNHA C.  & LINDLEY CINTRA, L. Nova gramática do português  contemporâneo.  Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

KEHDI, Valter. Formação de palavras em português. São Paulo: Ática, 1992.

ROCHA LIMA, C. H. Gramática normativa. 45.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.

LÍNGUA LATINA II

Ementa: Verbos irregulares e depoentes. Numerais, advérbios, pronomes, conjunções e interjeições. 
Subsistência de traços latinos no português.

Bibliografia Básica

GRIMAL, A. Carl. & NOIVILLE, J. Lamaison. Gramática latina. São Paulo: EDUSP, 1986.

RÓNAI, Paulo. Curso básico de latim: gradus secundus. 7.ed. São Paulo: Cultrix, 1999.

Bibliografia Complementar

ALMEIDA, Napoleão M. de. Gramática latina. 22 ed. - São Paulo: Saraiva, 1989.

RÓNAI, Paulo. Não perca o seu latim. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

LUIZ, Antônio Filardi. Dicionário de expressões latinas. São Paulo: Atlas, 1999.

FERREIRA, António Gomes. Dicionário de português-latim. Porto: Porto Editora, 1999.

CARDOSO, Zélia de Almeida. Iniciação ao latim. 5.ed. São Paulo: Ática, 2001.

NETO, Serafim da Silva. História do latim vulgar. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

TORRINHA, Francisco. Dicionário latino-português. Porto: Gráficos Reunidos, s/d.

WILLIAMS, Edwim B. Do latim ao português. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.

LITERATURA PORTUGUESA III

Ementa: Modernidade e pós-modernidade nas literaturas de expressão portuguesa: séculos XX e XXI. 
Metáforas da modernidade, vanguardas, modernismo:  Fernando Pessoa e a geração de Orpheu; o 
grupo presencista;  subjetividade lírica  em Florbela Espanca;  o  programa neo-realista;  o  romance 
contemporâneo:  metaficção,  intertexto,  paródia;  ficções  de expressão portuguesa contemporâneas. 
Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

MEDINA, Cremilda.  Viagem à literatura portuguesa contemporânea.  Rio de Janeiro:  Nórdica, 
1983.

Bibliografia Complementar

AIRES,  Eleonora  Romano.  A  vanguarda  de  Almada  Negreiros:  presença  do  futurismo  no 
modernismo português. São Paulo: Selinunte, 1998.
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HELENA, Lúcia. Movimentos de vanguarda européia. São Paulo: Scipione, 1993.

MOISÉS, Massaud. Literatura portuguesa em perspectiva: simbolismo e modernismo. São Paulo: 
Atlas, 1994.

PESSOA, Fernando.  Fernando Pessoa por Paulo Autran.  Rio de Janeiro: Luz da Cidade, 1999. 
Áudio CD.

PESSOA, Fernando. Obra completa. URL.: http://www.secrel.com.br/jpoesia/pessoa.html. 

SEABRA, José Augusto. Fernando Pessoa ou o poetodrama. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 1991.

SUBIRATS, Eduardo. Da vanguarda ao pós-moderno. São Paulo: Nobel, 1991.

DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO

Ementa: Educação e interculturalidade: aspectos históricos, políticos e legais. A educação de 
grupos  minoritários:  afrodescendentes,  indígenas,  educação  do  campo,  quilombolas  e 
especificidades etnoculturais (pomeranos, italianos e outros).  Educação e questões de gênero. 
Implicações metodológicas.

-Educação  especial:  aspectos  históricos,  políticos  e  legais.  O  atendimento  aos  estudantes  com 
necessidades educativas especiais nas diversas ordens: visual, auditiva, física, mental, múltiplas, altas 
habilidades. Implicações metodológicas: adaptação curricular e avaliação.

Bibliografia Básica

FERREIRA Maria Elisa Caputo;  GUIMARÃES Marly. Educação Inclusiva.  São Paulo:  DP&A / 
Lamparina, 2003.

SASSAKI, Romeu Kasumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. São Paulo: WVA, 1997.

STAINBACK, Susan; STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: 
Artmed, 1999.

TORRES GONZÁLES, J.A. Educação e diversidade: bases didáticas e organizativas. Porto Alegre: 
Artmed, 2002.

Bibliografia Complementar

ABRAMOWICZ, Anete. Educação inclusiva: incluir para quê? In: Revista brasileira de educação 
especial. Campinas: Autores Associados, 2001.

BRASIL, Congresso Nacional. Constituição federal de 1988 (versão atualizada). Brasília.

______. Lei de diretrizes e bases da educação nacional – Lei 9394/96. Brasília.

COIMBRA, Marcos Tadeu Bacci.  A inclusão dos portadores de necessidades especiais no atual 
contexto sócio- educacional: ABC education. São Paulo: Criarp, 2002.

MEC,  Secretaria  de  Educação  Especial.  Declaração  de  Salamanca  e  linha  de  ação  sobre 
necessidades educativas especiais. Brasília: CORDE, 1994.

______. Estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília: 
MEC/SEESP, 2003.

______. Ensinando na diversidade: reconhecendo e respondendo as necessidades especiais. Brasília: 
MEC/SEESP, 2003.

______. O tradutor e interprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa.  Programa 
nacional de apoio a educação de surdos. Brasília: MEC/SEESP, 2004.

MARTINS, Isabel. Inclusão escolar é transformação na sociedade. In: Presença pedagógica. Belo 
Horizonte: Dimensão, 1999.
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LITERATURA BRASILEIRA I

Ementa: Da colônia ao romantismo – construção da identidade nacional  a partir  do mapeamento 
territorial:  a  colonização jesuítica;  o barroco e a internacionalização da cultura;  neoclassicismo e 
ilustração: a poesia nativista e a prosa dos publicistas; a lírica romântica: o subjetivismo de Álvares de 
Azevedo, o indianismo de Gonçalves Dias e a poesia social de Castro Alves; Alencar e as ficções 
fundacionais. Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 37.ed. São Paulo: Cultrix, 2000.

Bibliografia Complementar

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. 3.ed. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.

CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. 9.ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 2000.

CHIAMPI, Irlemar. Barroco e modernidade. São Paulo: Perspectiva, 1998.

HANSEN, João Adolfo. A sátira e o engenho: Gregório de Matos e a Bahia do século XVII. São 
Paulo: Secretaria de Estado da Cultura: Cia. da Letras, 1989.

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira : origens, barroco, arcadismo. 4.ed. são Paulo: 
Cultrix, 1997.

NEVES, Joel. Idéias filosóficas no barroco mineiro. Belo Horizonte: Itatiaia, 1986.

PEIXOTO, Sérgio Alves. A consciência criadora na poesia brasileira: do barroco ao simbolismo. 
São Paulo : Belo Horizonte: Annablume; UFMG. Faculdade de Letras, 1999.

PEREIRA, Leonardo A. M. A história contada: capítulos de histórica social da literatura no Brasil. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

PERÍODO 4

TECNOLOGIAS INTEGRADAS A EDUCAÇÃO

Ementa:  Abordagens  pedagógicas  no  uso  do  computador.  Componentes  básicos  do  computador. 
Instalação e desinstalação de softwares. Utilização de processadores de texto, planilhas eletrônicas e 
software  de  apresentações.  Planejamento  e  elaboração  de  ferramentas  de  ensino/aprendizagem. 
Noções de Educação a Distância. Utilização de ferramentas tecnológicas favoráveis à construção de 
conhecimento.

Bibliografia Básica

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. Informática e formação de professores. Brasília: SEAD – 
Proinfo – MEC, 2000.

KUNZE, R. Treinamento em informática excel 2003. 2.ed. Cuiabá: KCM, 2007.

______. Treinamento em informática powerpoint 2003. 2.ed. Cuiabá: KCM, 2007.

______. Treinamento em informática word 2003. 2.ed. Cuiabá: KCM, 2007.

MORAN,  José  Manuel  (orgs.). Integração das  tecnologias  na  educação. Brasília:  MEC-SEED, 
2005.

ORIGINLAB Corp. Originlab origin version 6.1. Boston: Originlab Corp, 2004.

SILVA, M.G. Informática  – powerpoint 2000, Access 2000 e Excel 2000. 11.ed. São Paulo: Érica, 
2000.
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Bibliografia Complementar

BARRETO,C.,RODRIGUES,S.,CARVALHO,R.,RABELO,C.,FIALHO,A.,MEYHOAS,J. 
Planejamento e elaboração de material didático impresso para EaD. Rio de Janeiro: Cederj, 2007.

CAMPOS,  Fernanda C.A;  COSTA,  Rosa M.E.;  SANTOS,  Neide. Fundamentos  da  educação a 
distancia, mídias e ambiente virtual. Juiz de Fora: Editar, 2007.

MARQUES, Cristina P. C.; MATTOS, M. Isabel L. de; TAILLE. Yves de La. Computador e ensino: 
uma aplicação à língua portuguesa. 2.ed. São Paulo: Ática, 2001.

RAIÇA, Darcy (org.). Tecnologias para a educação inclusiva. São Paulo: Avercamp, 2008.

RYMASZEWSKI, Michael, et.al. Second life: o guia oficial. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.

SACRISTÁN, J. Gimeno. Educar e conviver na cultura global. Porto Alegre: Artmed, 2002.

SOBRAL, Adail. Internet na escola: o que é, como se faz? 3.ed. São Paulo: Loyola, 2002.

TURBINO, Manuel José Gomes. Tecnologia educacional. São Paulo: Ibrasa, 1984.

FONÉTICA E FONOLOGIA DO PORTUGUÊS 

Ementa:  Introdução aos princípios gerais da Fonética Articulatória.  Transcrição fonética. Relação 
entre  fonética  e  fonologia.  Introdução às  premissas da  descrição  e  análise  fonológica.  Processos 
fonológicos básicos. Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

CALLOU, Dinah; LEITE, Yone. Iniciação à fonética e fonologia. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1993.

SILVA, T. C. Fonética e fonologia do português. São Paulo: Contexto, 1999.

SOUZA, P. C. de & SANTOS, R.S. Fonética. Fonologia. In: J.L. Fiorin (org.) Introdução à 
linguística, v. 1. São Paulo: Contexto, 2003.

Bibliografia Complementar

CARVALHO, Castelar de. Para compreender Saussure. Petrópolis/RJ: Vozes, 1997.

COUTO, Hildo Honório do. Fonologia e fonologia do português. Brasília: Thesaurus, 1998.

LYONS, John. Língua, linguagem e linguística. Rio de Janeiro: LTC, 1987.

MOTTA MAIA, E. No reino da fala: a linguagem e seus sons. São Paulo, 1995.

MAGALHÃES, Izabel (org.). As múltiplas faces da linguagem. Brasília: UnB, 1996.

TERRA, Ernani. Linguagem, língua e fala. São Paulo: Scipione, 1997.

EJA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Ementa: Fundamento histórico da educação de jovens e adultos.  A política nacional e a fundamenta-
ção legal da Educação de Jovens e Adultos. Projetos e programas de educação profissional para jovens 
e adultos.  Implicações metodológicas para EJA. Fundamentos político-pedagógicos do currículo, do 
planejamento e da avaliação de EJA.

Bibliografia Básica

BRASIL, Congresso Nacional. Constituição federal de 1988 (versão atualizada). Brasília

______. Lei de diretrizes e bases da educação nacional – Lei 9394/96. Brasília.

______. Parecer CNE/CEB 11/2000. Brasília, 2002.

______. Decreto 5478/2005. Brasília, 2005.
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______. Decreto 5840/2006. Brasília, 2006.

______. MEC/SETEC. Programa nacional de integração da educação profissional com a 
educação básica na modalidade de EJA - Proeja. Brasília, 2007.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 1996. GADOTTI, Moacir e ROMÃO, J Eustáquio. Educação de jovens e adultos: teoria, 
prática e propostas. 4.ed. São Paulo: Cortez, 1996.

Bibliografia Complementar

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 45.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

FRIGOTO,Gaudêncio;  CIAVATTA,  Maria;  RAMOS,  Marise  Nogueira  (Orgs.). Ensino  Médio 
Integrado: concepções e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

HADDAD, S. Novos caminhos em educação de jovens e adultos. São Paulo: Global, 2007.

SOARES, Leôncio; GIOVANETTI, Maria Amélia Gomes de Castro; GOMES, Nilma Lino. Diálogos 
na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

LINGUÍSTICA APLICADA: ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

Ementa: Fundamentação epistemológica. Histórico da disciplina de Língua Portuguesa no currículo 
escolar.  Pressupostos teóricos do ensino operacional e reflexivo da linguagem: a linguagem como 
interação, o texto como enunciado, os gêneros do discurso;  teorias de leitura,  produção textual  e 
letramento. Prática de análise: estudo de elaborações didáticas de leitura, produção textual e análise 
lingüística.

Bibliografia Básica:

ANTUNES, I. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003.

BAKHTIN, M.M. Os gêneros do discurso. In Estética da criação verbal. 2.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997.

GERALDI, J.W. Portos de passagem. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

SOARES, M. Português na escola: história de uma disciplina curricular. In M. Bagno (org.) 
Lingüística da norma. São Paulo: Loyola, 2002. p.155-177.

DIDÁTICA GERAL

Ementa: Tendências pedagógicas e práticas de ensino. Teorias do currículo. Fundamentos teóricos e 
práticos  do  planejamento.  Diferentes  dimensões  do  planejamento  pedagógico.  Experiências 
inovadoras:  pressupostos  e  componentes  operacionais.  Métodos  e  técnicas  de  ensino.  Conceitos, 
finalidades e propósitos da avaliação educacional.  Avaliação do processo de  ensinoaprendizagem, 
aspectos legais e sua relação com os sistemas de avaliação da educação brasileira: Provinha Brasil, 
SAEB, ENEM. Modalidades de avaliação. O papel da avaliação na construção do sucesso/fracasso 
escolar e suas interfaces com a prática social global. Instrumentos e técnicas de avaliação.

Prática: Elaboração de atividades práticas, exercícios simulados, pesquisas orientadas.

Bibliografia Básica

AQUINO, Julio Groppa. Erro e fracasso escolar. São Paulo: Summus, 2003.

ESTEBAN, Maria Teresa et al. Avaliação no cotidiano escolar. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001

HAYDT, Regina Celia Cazaux. Curso de didática geral. 23.ed. São Paulo: Ática, 2006.

SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
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VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Repensando a didática. 18. ed. Campinas: Papirus, 2001.

Bibliografia Complementar

TORRES González, José Antonio.  Educação e diversidade: bases didáticas e organizativas. Porto 
Alegre: Artmed. 2002.

GIMENO SACRISTÁN, J. Compreender e transformar o ensino. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.

MACHADO, Nilson José. Epistemologia e didática: as concepções de conhecimento e inteligência e 
a prática docente. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005.

VALE,  Maria  Irene  Pereira.  As  questões  fundamentais  da  didática:  enfoque  político-social 
construtivista. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1995.

CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério Gonçalves.  Didática de ciências:  o ensino-
aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 1999.

CARVALHO, A. M. P. de. Ensinar a ensinar: didática para a escola fundamental e média. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2001.

LIBÂNEO, J. C. A avaliação escolar. São Paulo: Cortez, 1994

______. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico social dos conteúdos. 17. ed. São 
Paulo: Loyola, 2001.

PIMENTA, Selma Garrido. Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil e 
em Portugal. São Paulo: Cortez, sd.

CANDAU, V. M. Didática, currículo e saberes escolares. Rio de Janeiro: DP&A, 2000

LITERATURA BRASILEIRA II

Ementa: Do oitocentismo ao modernismo – literatura e cultura pós-romântica: do Império à República 
Velha: naturalismo, parnasianismo, simbolismo, decadentismo, impressionismo; Euclides da Cunha e 
Raul  Pompéia;  a ficção moderna de Machado de Assis. A Semana de Arte Moderna e a poética 
modernista:  Mário  e  Oswald  de  Andrade;  o  lirismo  moderno:  Bandeira  e  Drummond;  a  tensão 
vanguarda/regionalismo  –  os  narradores  não-alinhados:  Lima  Barreto,  Monteiro  Lobato;  os 
regionalistas: José Lins do Rego e Graciliano Ramos; os ensaístas de interpretação nacional: Paulo 
Prado, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque. Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 37.ed. São Paulo: Cultrix, 2000.

Bibliografia Complementar

GLEDSON, John. Machado de Assis: impostura e realismo. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.

______. História da literatura brasileira : realismo e simbolismo. São Paulo: Cultrix, 2001. V.2.

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

PASSONI, Célia A. N. Realismo e naturalismo no Brasil. São Paulo: Núcleo Editora, s.d.

PEIXOTO, Sérgio Alves. A consciência criadora na poesia brasileira: do barroco ao simbolismo. 
São Paulo : Belo Horizonte: Annablume; UFMG. Faculdade de Letras, 1999.

PEREIRA, Leonardo A. M. A história contada: capítulos de histórica social da literatura no Brasil. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

SCHWARZ,  Roberto.  Ao vencedor  as  batatas:  forma  literária  e  processo  social  nos  inícios  do 
romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000.

______. Um mestre na periferia do capitalismo. São Paulo: Duas Cidades, 1998.
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PERÍODO 5

LITERATURA BRASILEIRA III

Ementa: Literatura Contemporânea. Permanência e transformação do regional: Guimarães Rosa; as 
narrativas de introspecção subjetiva: Clarice Lispector; a poesia experimental: João Cabral, Murilo 
Mendes, Haroldo de Campos. O pós-moderno. Produção ficcional recente. Prática pedagógica.

Bibliografia Básica

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 37.ed. São Paulo: Cultrix, 2000.

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Editora Nacional, 1980.

COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da modernidade. BH: Editora da UFMF, 1999.

MARICONI, Ítalo. A provocação pós-moderna razão histórica e política da teoria Hoje. Rio de 
Janeiro: Diadorim,1994.

Bibliografia Complementar

BOSI, Alfredo. O pré-modernismo. São Paulo: Cultrix, s.d.

MENEZES, Philadelpho. Roteiro de leitura: poesia concreta e visual. São Paulo: Ática, 1998.

SANTAELLA, Lúcia. Convergências: poesia concreta e tropicalismo. São Paulo: Nobel, 1986.

LEITE, Ligia Chiappini Moraes. Regionalismo e modernismo. São Paulo: Ática, 1978.

HELENA, Lúcia. Modernismo brasileiro e vanguarda. 3.ed. São Paulo: Ática, 1996.

ÁVILA, Affonso. O modernismo. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.

SALGUEIRO, Wilberth C. F. Forças e formas: aspectos da poesia brasileira contemporânea (dos anos 
70 aos 90). Vitória: Edufes, 2002.

INSTRUMENTOS PARA O ENSINO DE LINGUA E LITERATURA

Ementa: 

1.  Revisão  das  principais  perspectivas  da  Teoria  da Literatura  e  a  presença no  Ensino.  O 
conceito de Literatura e as pedagogias a ele associadas no pensamento estético da tradição 
clássica  e  no  pensamento  estético  contemporâneo.  História  do  Ensino  da  Literatura  – 
concepções e práticas. Literatura e Escola. Literatura e Currículo.  Laboratório de Ensino de 
Literatura.

2. Revisão das principais correntes Lingüísticas e a presença no Ensino. A questão do Ensino da 
Gramática. A Leitura e suas Políticas. Teorias do Texto. Os Livros Didáticos e as Propostas 
Curriculares. Produção de Material Didático para o Ensino Fundamental e Médio.

3. Pesquisa de campo de configurações escolares sob a perspectiva do ensino da Língua e da 
Literatura: escolas públicas e escolas privadas; ensino formal e não-formal; auto-formação e 
experiências comunitárias alternativas.

Bibliografia Básica

ABREU, Márcia (Org.) Leitura, história e história da leitura. Campinas: Mercado de Letras, 2001.

ANDRADE, Claudete Segalin. Dez livros e uma vaga. A literatura e o vestibular. Florianópolis: 
Editora da UFSC, 2001.
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CABRAL,  Loni  Grimm;  GORSKI,  Edair  (Orgs.). Linguística  e ensino:  reflexões  para a  prática 
pedagógica da língua materna. Florianópolis: insular, 1998.

FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Et. al. Didática e docência: aprendendo a profissão. Brasília: Liber, 
2009.

LEHAY-DIOS, CYANA. Educação Literária como Metáfora Social. Desvios e Rumos. Niterói: 
EDUFF, 2000.

MUSSALIM,  Fernanda  e  BENTES,  Anna  Christina  Bentes  (orgs.).  Introdução  à  lingüística: 
domínios e fronteiras – Vol. 1 e 2. São Paulo: Cortez, 2001.

______. Introdução à lingüística: domínios e fronteiras – Vol. 3. São Paulo: Cortez, 2006.

MURRIE, Zuleika de Felice (org.). O ensino de português: do primeiro grau à universidade. 5.ed. 
São Paulo: Contexto, 2001.

Bibliografia Complementar

BARTHES, Roland. O Rumor da Língua. Tradução de Mário Laranjeira. SP: Brasiliense, 1988.

BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I e II. 4.ed. Campinas: Pontes, 1995.

BORBA, Francisco da Silva. Introdução aos estudos linguísticos. 12.ed. Campinas: Pontes, 1998.

CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? Tradução de Nilson Moulin. SP: Companhia das Letras, 
1993.

CARVALHO, Castelar de. Para compreender Saussure. 13.ed. Petrópolis: Petrópolis: Vozes, 2004.

DUBOIS, Jean. Et.al. Dicionário de linguística. 14.ed. São Paulo: Cultrix, 2000.

DUCROT, O. e TODOROV,T. Dicionário enciclopédico das ciências da linguagem. 3.ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2001.

JOBIM, José Luís. “A crítica da teoria: uma análise institucional”.  In: A Poética do Fundamento.  
Niterói: EDUFF, 1992.

SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte. História do falar e história da linguística. Campinas: Unicamp, 
1993.

FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à lingüística: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2002.

______. Introdução à lingüística II: princípios de análise. São Paulo: Contexto, 2003.

______. As astúcias da enunciação. São Paulo: Ática, 1996.

INDURSKY, Freda. Os múltiplos territórios da análise do discurso. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 
1999.

ZILBERMAN, Regina. A leitura e o ensino de literatura. São Paulo: Contexto, 1988.

ZINANI, Cecil J. Albert.  Transformando o ensino de língua e literatura: análise da realidade e 
propostas metodológicas. Caxias do Sul: EDUCS, 2002.

SEMÂNTICA       

Ementa: Noções básicas: sentido e referência, acarretamento, anáfora, pressuposição, tempo, aspecto, 
evento, modalidade, operadores, quantificadores, a partir da análise do Português Brasileiro. Prática 
pedagógica.

Bibliografia mínima:

Bibliografia Básica

FREGE, G. Sobre o sentido e a referência. Lógica e filosofia da linguagem. São Paulo: Cultrix, 1978.
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ILARI, R. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: Contexto, 2001.

MARQUES, Maria Helena Duarte. Introdução à semântica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

Bibliografia Complementar

AZEREDO,  José  Carlos  de. Fundamentos  de  gramática  do  português. Rio  de  Janeiro:  Jorge 
Zahar,2000.

BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia e exclusão social. 3. 
ed. São Paulo: Loyola, 2005.

BONOMI, Antonio.  Sintaxe e semântica na gramática transformacional. São Paulo: Perspectiva, 
1983. (Col. Debates, 129)

PECHÊUX, Michel. Semântica e discurso: crítica à afirmação do óbvio. 2.ed. Campinas: Unicamp, 
1995.

MÜLLER, A . L. de P. & VIOTTI, E. de C. Semântica formal. In:  J.L. Fiorin (org.)  Introdução à 
lingüística, v. 1. São Paulo: Contexto, 2003.

PIRES  de  OLIVEIRA,  R.  Semântica.  In:  Mussalim,  F.  & Bentes,  A C.  (orgs.)  Introdução  à 
lingüística, v. 2. São Paulo: Cortez, 2001.

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS

Ementa: Diretrizes educacionais para a educação especial – PCN. Desenvolvimento e aprendizagem 
do aluno surdo. A diversidade humana e as necessidades educacionais individuais, na sala de aula. 
Ação pedagógica, junto aos alunos com necessidades educacionais especiais. A importância da avalia-
ção: finalidade e objetivos. Processo histórico-educacional do indivíduo surdo. Os aspectos legais que 
respaldam o indivíduo surdo quanto aos seus direitos lingüísticos e educacionais no Brasil. O sujeito 
surdo, sua identidade e cultura. A origem da língua de Sinais e sua importância na constituição do indi-
víduo surdo. Ensino e prática da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS. (parâmetros fonológico, Léxico 
da morfologia; diálogos contextualizados).

Bibliografia Básica

BRASIL,  Presidência  da  Republica. Lei  10.436,  de  24  de  abril  de  2002.  Disponível  em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/2002/L10436.htm.

______. Decreto  5.626,  de  22  de  dezembro  de  2005.  Disponível  em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm.

______.  Ministerio  da  Educação. Diretrizes  nacionais  para  a  educação  especial  na  educação 
básica. Brasília: MEC/SEF/SEESP, 2001.

______. Estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília: 
MEC/SEF/SEESP, 2003.

______. Ensinando na diversidade: reconhecendo e respondendo às necessidades especiais. Brasília: 
MEC/SEF/SEESP, 2003.

FELIPE, T.; MONTEIRO, M. S. Libras em contexto. 5.ed. Brasília: SEED, 2005.

QUADROS, R. M. e Karnopp, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: 
Artmed, 2004.

Bibliografia Complementar

BERNADINO, E. L. Absurdo ou lógica? Belo Horizonte: Profetizando Vida, 2000.

BEYER, Otto Hugo. Inclusão e avaliação na escola. 2.ed. Porto alegre: Mediação, 2006.

NUNES, Leila Regina D’oliveira de Paula. Favorecendo o desenvolvimento da comunicação em 
crianças e jovens com necessidades educacionais especiais. Rio de Janeiro: Dunya, 2004.
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SASSAKI. Romeu Kasumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. São Paulo: Wva, 1997.

SKLIAR, C. (org.). A surdez um olhar sobre as diferenças.3.ed. Porto alegre: Mediação, 2005.

SILVA, M. P. M. A construção de sentidos na escrita do aluno surdo. São Paulo: Plexus, 2001.

STAINBACK, Susan;  STAINBACK, William. Inclusão:  um guia  para  educadores.  Porto  Alegre: 
Artmed, 2007.

TORRES Gonzáles, J. A. Educação e diversidade:  bases didáticas e organizativas. Porto Alegre: 
Artmed, 2002.

LITERATURA INFANTO-JUVENIL

Ementa:  Conceitos  de  Literatura  Infanto-Juvenil.  Literatura  e  Escola:  a  escolarização  do  texto 
literário.  Formação  do  leitor.  O  papel  do  professor como  mediador  da  leitura.  Identificação  da 
produção  literária  infanto-juvenil  brasileira  contemporânea.  A  literatura  popular:  mitos,  lendas, 
folclore.  Estratégias  para  a  formação  do  hábito  da  leitura  nas  crianças,  jovens.  A formação  de 
contadores de histórias. Leitura e análise de textos. Estudo e análise de textos.

Bibliografia Básica

ALBERGARIA,  Lino  de.  Do folhetim à  literatura  infantil :  leitor,  memória  e  identidade.  Belo 
Horizonte: Lê, 1996.

Bibliografia Complementar

ANGELINI, Rossana A. V. M. O processo criador em literatura infantil. São Paulo: Letras & 
Letras, 1995.

BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. 15.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 

CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura infantil : teoria e prática. São Paulo: Ática, s.d.

MIGUEZ, Fátima. Nas arte-manhas do imaginário infantil: o lugar da literatura na sala de aula. Rio 
de Janeiro: Zeus, 2000.

OLIVEIRA, Maria Alexandre. Dinâmicas em literatura infantil. 6.ed. São Paulo: Paulinas, 1997.

PAIVA, Aparecida (org.). No fim do século: a diversidade: o jogo do livro infantil e juvenil. Belo 
Horizonte: Autêntica,  2000.

PALO, Maria José, OLIVEIRA, Maria José D. Literatura infantil : voz de criança. 2.ed. São Paulo: 
Ática, 1992.

PERES, Ana Maria Clark.  Infantil na literatura : uma questão de estilo. Belo Horizonte: Miguilim, 
1999.

PERROTI, Edmir. Texto sedutor na literatura infantil . São Paulo: Ícone, 1986.

REGO, Lúcia Lins B. Literatura infantil : nova perspectiva da alfabetização. São Paulo: FTD, 1990.

RESENDE, Vânia Maria. Literatura infantil e juvenil : vivências de leitura e expressão criadora. 
2.ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 9.ed. São Paulo: Global, 1994.

MORFOSSINTAXE DO PORTUGUÊS

Ementa: A significação das construções gramaticais. Aspectos sintáticos e morfossintáticos da língua 
portuguesa. A estrutura das sentenças simples e complexas do português. Mudança morfológica e 
mudança  sintática.  Teoria  geral  da  frase:  introdução  à  sintaxe  funcional.  Estilística  sintática  e 
Paralelismo. Expressão escrita, leitura e redação. Aplicação ao ensino Fundamental e Médio. Prática 
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pedagógica.

Bibliografia Básica

CARONE, Flávia Barros. Morfossintaxe. São Paulo. Ática, 1998.

Bibliografia Complementar

CÂMARA JR, J. M. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1996.

CLEMENTE, E. (org). Linguística aplicada ao ensino de português. Porto Alegre: Novas 
Perspectivas, 1997.

CUNHA, Celso. Nova gramática do português. Rio de Janeiro: Ao Livro técnico, 1985.

LIMA, C. H. Rocha Lima. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José 
Olímpio, 1997

MACAMBIRA, J. M. A estrutura morfo-sintática do português.  São Paulo: Pioneira, 1999.

PERINI, Mario.  A. Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática, 2000.

SOUZA e  SILVA,  M.  C.  P.  de;  KOCH,  Ingedore  G.  V.  Linguística  aplicada  ao  português: 
morfologia. São Paulo: Cortez, 1998.

ESTÁGIO DE ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA I 

Ementa:  O Ensino Fundamental: estudos conjunturais do campo de estágio. Atividades de pesquisa 
bibliográfica, proposta de ações de extensão e definição do objeto de ensino. Atividades de vivência 
escolar: acompanhamento do professor da escola na função de monitoria; participação nas atividades 
pedagógicas da escola; estabelecimento de interações possíveis com outros projetos em curso e com 
estagiários/  professores  de outras  áreas  Organização  das  atividades  por  equipes  e  preparação do 
projeto de trabalho. Observação analítica dos fenômenos didáticos. Seminários de acompanhamento e 
produção  de  pequenos  ensaios.  Preparação  orientada  dos  Planos  de  Aula.  Regência  de  classe. 
Seminário final, com mostra das atividades de pesquisa, ensino e extensão e produção do relatório de 
estagio em forma de monografia, ensaio ou artigo.

Bibliografia Básica

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou.  Prática de ensino e estágio 
supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 2006.

BRITO, Eliane Viana (org.). PCNs de língua portuguesa: a prática em sala de aula. 2.ed. São Paulo: 
Arte & Ciência, 2003.

FREIRE, Paulo.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 23.ed. São Paulo: 
Paz e Terra. 2002. 

MAROTE, Marli Beretta Olim. Didática da língua portuguesa. São Paulo: Ática, 1998.

PIMENTA, Selma Garrido.  O estágio na formação de professores: unidade, teoria e prática? 4.ed. 
São Paulo: Cortez, 2001.

Bibliografia Complementar

BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática: opressão? liberdade? 8.ed. São Paulo: Ática, 1998.

BIANCHI,  Anna Cecília  de  Moraes.  Manual  de  orientação:  estágio  supervisionado.  São Paulo: 
Thomson –Pioneira, 2002.

BRITTO, Luiz  Percival  Leme.  A sombra do caos:  ensino de língua x tradição gramatical.  3.ed. 
Campinas: Mercado de Letras, 2004.

GERALDI, João Wanderley (org.).  O texto na sala de aula: leitura e produção. 3.ed. São Paulo: 
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Ática, 2002.

ILARI, Rodolfo.  A linguística e o ensino da língua portuguesa. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1992.

LUZ, Ricardo. Programas de estágio e de trainee: como montar e implantar. São Paulo: LTR, 1999.

MORAES, Geny Goluby de.  Coordenação da leitura e da escrita: professor. São Paulo: Cortez, 
1986.

PICONEZ, Stela C.Bertholo. Prática de ensino e o estágio supervisionado. 8.ed. Campinas: Papirus, 
2002.

PERÍODO 6

ESTUDOS LITERÁRIOS:   METALINGUAGEM E OUTRAS LINGUAGENS  

Ementa:  Literatura e auto-referencialidade:  sobreposições;  intertextualidade e  intratextualidade;  o 
paratexto;  paródia  e  pastiche;  metaficção  e  metapoema;  auto-referencialidade  e  o  contexto  pós-
moderno. Estilos de época e as diferentes materialidades: a sincronicidade e seus desafios. Junções e 
disjunções  espaço-temporais.  Música  e  palavra:  poesia,  prosa  e  letras  em suas  relações  com as 
convenções musicais. Narrativa literária e narrativa cinematográfica. Literatura e artes visuais: palavra 
e ilustração, palavra e pintura. Literatura e performance. Literatura e novas tecnologias.

Bibliografia básica

ANTELO, Raúl. Potências da imagem. Chapecó: Argos, 2004.

FIORIN, José Luiz et alli. Dialogismo, polifonia, intertextualidade. São Paulo: Edusp, 2003.

HUTCHEON, Linda. Uma teoria da paródia. Lisboa: Edições 70, 1989.

__________. Poéticas do pós-modernismo. Rio de Janeiro: Imago, 1992.

JAMESON, Fredric. As marcas do visível. São Paulo: Graal, 1999.

JOBIM, José Luis. Literatura e informática . Rio de Janeiro: UERJ, 2005.

LEÃO, Lucia. O labirinto da hipermídia . São Paulo: Iluminuras, 2005.

MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas, ensaios de literatura, cinema e artes plásticas. Rio 
de Janeiro: Lamparina, 2004.

Bibliografia complementar

JAMESON, Fredric. A lógica cultural do capitalismo tardio. 2.ed. São Paulo: Ática, 1992.

MATOS, Claudia Neiva de et alli. A palavra cantada. Rio de Janeiro: 7 Letras/CNPq, 2001.

PAZ, Otavio. Os filhos do barro. Rio de Janeiro:  Nova Fronteira, 1984.

PELLEGRINI, Tânia et alli. Literatura, cinema e televisão. São Paulo: Senac, 2003.

SANTIAGO, Silviano. A permanência da tradição no modernismo. In: Nas malhas da letra. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1989.

SANTOS, Alckmar Luis dos. Leituras de nós: ciberespaço e literatura. São Paulo: Itaú Cultural, 
2003.

TATIT. O cancionista. São Paulo: EDUSP, 2002.

WISNIK, José Miguel. 2.ed. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das letras, 1999.
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ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

LINGUISTICA TEXTUAL 

Ementa: Fundamentação  epistemológica.  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. Reflexões sobre a prática pedagógica no ensino 
fundamental e médio.

Bibliografia básica

KOCH, Ingedore V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo:

Contexto, 1997.

_________. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2003.

_________. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1990.

_________. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989.

Bibliografia complementar

FAVERO, Leonor L. ; KOCH, Ingedore V. G. Linguística Textual:  introdução. São Paulo: Cortez, 
2000.

FARACO, Carlos Alberto. Linguistica histórica:  uma introdução à história das línguas. São Paulo: 
Parábola, 2005.

LYONS, John. Linguagem e linguística. Rio de Janeiro: LTC, 1987.

POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Ementa:  Teoria  política:  gênese  do  Estado.  Cidadania  e  democracia.  As  políticas  públicas 
educacionais  ao  longo  da  história  da  educação  brasileira;  princípios  orientadores,  finalidades  e 
objetivos da educação e do ensino;  fundamentos legais:  educação na constituição e legislação de 
ensino vigente (LDB-9394/96); plano nacional  de educação; os novos parâmetros curriculares e a 
reforma educacional nos tempos atuais: dimensões sociais, materiais e políticas. Financiamento da 
educação; gestão educacional: gestão democrática e projeto político-pedagógico.

Bibliografia Básica

BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade. 13.ed. Brasília: Paz e Terra, 2007.

TEIXEIRA, Francisco J. S. Neoliberalismo e reestruturação produtiva: as novas determinações do 
mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 1996.

FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. São Paulo: Moraes, 1980.

SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao Fundeb: por outra política educacional. 2.ed. Campinas: 
Autores Associados, 2008.

VIEIRA, Sofia Lercher; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Política educacional no Brasil: introdução 
histórica. 2.ed. Brasília: Liber Livro, 2007.

Bibliografia Complementar

BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, 1988.

______. Lei de diretrizes e bases da educação nacional – lei 9.394, 1996.

______. Ministério da Educação e Cultura. PNE – plano nacional de educação, 2002.
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______.  Secretaria  de  Educação  Média  e  Tecnológica. Diretrizes  e  parâmetros  curriculares 
nacionais

BRZEZINSKI, Iria (org.).  LDB interpretada : diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez, 
1988.

CUNHA, L. A. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.

MAAR, Leo Wolfgang. O que é política. 16.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. CURY, Carlos Roberto 
Jamil. Lei de diretrizes e bases da educação 9.394/96. 10.ed. Rio de Janeiro: DP&A, sd.

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e organização.10.ed.

PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997.

PERONI, Vera. Política educacional e papel do estado no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 
2003.

OLIVEIRA, Romualdo Portela de, ADRIÃO, Theresa (Orgs.).  Gestão, financiamento e direito à 
educação: análise da LDB e da constituição federal. São Paulo: Xamã, 2003.

PILETTI, Nelson. Estrutura e funcionamento do ensino fundamental. São Paulo: Ática, 1999.

______. Estrutura e funcionamento do ensino médio. São Paulo: Ática, 1999.

PRÁTICA DE ENSINO DE LINGUA E LITERATURA

Ementa: Gestão de sala de aula na prática: planejamento, organização, execução e avaliação. Ética 
profissional:  a  prática  docente  no  contexto  do  Projeto  Pedagógico da escola.  Vivências  de aulas 
práticas/simuladas.  Proposta  de  ação  interventora  para  melhoria  da  prática  docente.  Princípios 
pedagógicos  de  transversalidade,  contextualidade,  interdisciplinaridade  e  transdisciplinaridade: 
dificuldades  e  possibilidades.  Diferentes  abordagens  para  correção  de  textos  e  outras  atividades. 
Estratégias de Ensino. Análise e produção de materiais didáticos. Instrumentação para o trabalho com 
textos orais e impressos.

Bibliografia Básica

BLANCHARD,  Mercedes;  MUZÁS,  Maria  Dolores. Propostas  metodológicas  para  professores 
reflexivos. São Paulo: Paulinas, 2008.

CERVI, Rejane de Medeiros. Planejamento e avaliação educacional. 2.ed. Curitiba: IBPEX, 2008.

GOMES, Maria Lucia de Castro.  Metodologia do ensino da língua portuguesa.  20.ed. Curitiba: 
IBPEX, 2008.

HAYDT, Regina C. C. Curso de didática geral. 5.ed. São Paulo: Ática, 2006.

MOREIRA,  Antonio  F.  Barbosa;  PACHECO,  José  Augusto; GARCIA,  Regina  Leite. Currículo: 
pensar, sentir e diferir. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.

ROLLA, Angela ; FLORES, Onici (org.). Ensino de língua e literatura: alternativas 
metodológicas. Canoas – RS: Ulbra, 2001.

Bibliografia Complementar

CABRAL,  Loni  Grimm;  GORSKI,  Edair  (Orgs.). Linguística  e ensino:  reflexões  para a  prática 
pedagógica da língua materna. Florianópolis: insular, 1998.

FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Et. al. Didática e docência: aprendendo a profissão. Brasília: Liber, 
2009.

MIRANDA, Simão de. Professor, não deixe a peteca cair. 4.ed. Campinas-SP: Papirus, 2007.

MURCIA, Juan Antônio Moreno. Aprendizagem através do Jogo. Porto Alegre: Artmed, 2005.
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MURRIE, Zuleika de Felice (org.). O ensino de português: do primeiro grau à universidade. 5.ed. 
São Paulo: Contexto, 2001.

CARRERAS, L.L. et al. Como educar integrando valores: materiais, textos, recursos e técnicas. São 
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ANÁLISE DO DISCURSO

Ementa: Teorias e análises do discurso de diferentes vertentes. Conceitos de discurso. Para uma teoria 
de Gênero de Discurso. Para uma teoria de Análise Crítica do Discurso. Para uma Análise de Discurso 
como dispositivo teórico-analítico da interpretação. Para uma Análise de Discurso atravessada pela 
Psicanálise. Para uma abordagem arqueológica do discurso. Relações língua/ discurso, texto/discurso. 
Análise de conteúdo vs. análise de discurso. A questão do sujeito e da autoria. Prática de análise. 
Prática pedagógica.

Bibliografia básica

FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 1988.
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ESTÁGIO DE ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA II 

Ementa:  O  Ensino  Médio:  Estudos  conjunturais  do  campo  de  estágio.  Atividades  de  pesquisa 
bibliográfica, proposta de ações de extensão e definição do objeto de ensino. Atividades de vivência 
escolar: acompanhamento do professor da escola na função de monitoria; participação nas atividades 
pedagógicas da escola; estabelecimento de interações possíveis com outros projetos em curso e com 
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estagiários/  professores  de  outras  áreas  Organização  das  atividades  por  equipes  e  preparação do 
projeto de trabalho. Observação analítica dos fenômenos didáticos. Seminários de acompanhamento e 
produção  de  pequenos  ensaios.  Preparação  orientada  dos  Planos  de  Aula.  Regência  de  classe. 
Seminário final, com mostra das atividades de pesquisa, ensino e extensão e produção de relatório em 
forma de monografia, ensaio ou artigo.

Bibliografia básica
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propostas metodológicas. Caxias do Sul: EDUCS, 2002.

4.  AVALIAÇÃO

4.1. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação no Curso de Licenciatura em Letras Português será considerada como um processo. Será 
percebida  como  uma  condição  que  torna  mais  dinâmica a  ação  do  curso  pela  qual  se  procura 
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identificar, aferir, investigar e analisar o desenvolvimento do aluno, do professor e do próprio curso, 
confirmando se a construção do conhecimento ocorreu de forma teórica e prática. 

Na formação de professores, a avaliação adquire uma importância redobrada, pois sua função não se 
restringe  a  um  instrumento  burocrático  destinado  a  mensurar  quantitativamente  a  apreensão  de 
conteúdos ou a aquisição de habilidades. A avaliação insere-se no próprio processo de aprendizagem; 
assim,  os  instrumentos  aplicados  devem  ser  capazes  de  verificar  não  apenas  o  domínio  dos 
conhecimentos teóricos do aluno, mas também sua capacidade de articular  de forma dinâmica os 
ensinamentos apreendidos ao longo de seu período escolar, suas habilidades intrínsecas à atividade 
docente, bem como sua ética profissional. Além disso, a avaliação é objeto de reflexão do aluno, que a 
incorporará ao cotidiano de sua prática profissional.

Para cumprir com os propósitos de uma avaliação ampla, deve optar por instrumentos que subsidiem 
uma avaliação a partir dos seguintes princípios norteadores: 

Deve  ter  prioritariamente  a  função  diagnóstica  que  visa  determinar  a  presença  ou  ausência  de 
conhecimento e habilidades,  providências para estabelecimentos de novos objetivos,  retomada de 
objetivos  não  atingidos,  elaboração  de  diferentes  estratégias  de  reforço,  sondagem,  projeção  de 
situação de desenvolvimento do aluno, dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu e como 
aprendeu. 

Deve ser processual sendo capaz de verificar o desenvolvimento do processo de aprendizagem. Assim, 
não pode haver lacunas avaliativas, e toda a ação e manifestação do estudante deve fazer parte dos 
critérios a subsidiar uma avaliação continuada. 

Deve ser  abrangente -  o  professor  formador deve  levar  em conta os mais  diversos aspectos que 
compõem a formação do professor e explicitá-los em seus instrumentos de avaliação. 

Deve ser dinâmica, ou seja: o aluno não pode ser visto fora de seu contexto de vida, seja ele social e 
particular, ou intelectual. 

Conforme concepção desse curso o processo avaliativo deve servir de instrumento de apoio para o 
próprio estudante melhorar seu desempenho. Desta forma, os resultados devem retornar sempre ao 
aluno, não se reduzindo meramente a notas ou conceitos, mas especialmente em forma de pareceres e 
sugestões para que possa melhorar seu desempenho. O que se pretende não é só a quantidade de 
conhecimento,  mas a capacidade de acioná-los a buscar outros conhecimentos necessários ao seu 
desenvolvimento profissional.

As atividades de avaliação devem permitir avaliar os avanços do aprendiz no desenvolvimento das 
competências /  habilidades  de  interesse.  A avaliação deverá  se composta  por  critérios,  objetivos, 
normas, os quais permitem atribuir um valor ou uma significação aos dados concretos. Nesse sentido, 
a avaliação deve ter:

- Clareza e explicitação de critérios,

- Critérios compatíveis com os objetivos,

- Clareza e explicitação de parâmetros,

- Instrumentos compatíveis com os objetivos, critérios e parâmetros.

Na educação a distância, o modelo de avaliação da aprendizagem do aluno deve considerar seu ritmo e 
ajudá-lo  a  desenvolver  graus  ascendentes  de  competências  cognitivas,  habilidades  e  atitudes, 
possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. 

Mais que uma formalidade legal,  a avaliação deve permitir  ao aluno sentir-se seguro quanto aos 
resultados que vai alcançando no processo de ensino-aprendizagem. A avaliação do aluno feita pelo 
professor  deve  somar-se  à  auto-avaliação,  que  auxilia  o  estudante  a  tornar-se  mais  autônomo, 
responsável, crítico, capaz de desenvolver sua independência intelectual. 

O aluno que não alcançar os objetivos dentro do tempo previsto inicialmente, deve ser submetido a 
estudos paralelos com acompanhamento e orientação do Orientador Acadêmico (tutor  presencial), 
através de plantão, e do Tutor a distância por meio de atividades “on line”, para que possa refazer seu 
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percurso e dar continuidade a seus estudos.

Os métodos e instrumentos de avaliação se diferenciam conforme a natureza do componente curricular 
bem como do momento da realização da avaliação, se presencial ou a distância, porém, qualquer que 
seja o método ou instrumento, estes devem contribuir com o aprendizado dos alunos.

Na avaliação a distância serão utilizados principalmente métodos e instrumentos como: solução de 
problemas, participação nos fóruns de discussão, realização de atividades dirigidas, estudo de caso, 
chats, provas e relatórios que são considerados essenciais para verificar e diagnosticar as necessidades 
dos  alunos  e  redirecionar  seus  estudos,  e,  assim poder  resultar  em uma  avaliação  qualitativa  e 
quantitativa. 

Na avaliação presencial serão utilizados principalmente métodos e instrumentos como: Observação 
do  desempenho  no  desenvolvimento  das  atividades  teóricas  e  práticas,  provas/testes  individuais, 
seminários  em  grupo,  realização  de  exercícios  dirigidos,  apresentação  de  relatórios  escritos  de 
atividades práticas, atuação no laboratório.

Os resultados quantitativos serão traduzidos em notas em uma escala de 0 a 100 estando aprovado o 
aluno que obtiver uma média final de 60 pontos.

A avaliação está caracterizada em dois níveis, a saber:

Em um primeiro nível, busca-se observar e analisar como se dá o processo de estudo do aluno: se está 
acompanhando  as  abordagens  e  discussões  propostas  no  material  didático;  quais  os  graus  de 
dificuldades encontradas na relação com os conteúdos trabalhados; como é seu relacionamento com o 
tutor presencial; como desenvolve as propostas de aprofundamento de conteúdos; qual sua busca em 
termos  de  material  de  apoio,  sobretudo  bibliográfico;  se  mantém  um  processo  de  interlocução 
permanente com Tutor; como se relaciona com outros alunos do curso; se tem realizado as tarefas 
propostas;  se  tem  feito  indagações  e  questionamentos  sobre  as  abordagens  propostas,  se  tem 
problemas de ordem pessoal ou profissional interferindo no seu processo de aprendizagem.

O acompanhamento nesse nível  se dá através da orientação acadêmica, com descrição em fichas 
individuais  e  com critérios para análise do envolvimento do aluno no processo.  Cada orientador 
acadêmico se responsabilizará por um grupo de 25 alunos para que possa acompanhar individualmente 
cada aluno. Caso o aluno não apresente um desempenho satisfatório em termos de compreensão dos 
conteúdos trabalhados, ele é  aconselhado a refazer seu percurso, aprofundando e ampliando suas 
leituras. Somente depois de atender as exigências desse nível, o aluno é aconselhado a participar do 
nível seguinte.

Em um segundo nível, busca-se observar em que medida o aluno está acompanhando o conteúdo 
proposto em cada uma das áreas de conhecimento. Nesse nível, o aluno realiza avaliações formais, por 
disciplina ou bloco de disciplinas (tanto presencial e/ou a distância), que lhe exijam não só um nível de 
síntese  dos conteúdos trabalhados,  mas  também,  a produção de  material  conforme exigência das 
disciplinas. Essas questões ou proposições são elaboradas pelos professores especialistas responsáveis 
pelas áreas de conhecimento, com a participação do orientador acadêmico. Este nível de avaliação é 
também descrito e registrado nas fichas individuais do aluno. Caso o aluno não tenha o desempenho 
desejado, ele é aconselhado a refazer alguns percursos de estudo, aprofundando mais suas leituras.

Neste nível estão previstas avaliações formais presenciais, escritas e/ou práticas, para verificação da 
aprendizagem de cada conteúdo, ocorrendo pelo menos um exame a cada disciplina estudada ou a 
critério do professor especialista, e acompanhado presencialmente pelo orientador acadêmico.

Embora a avaliação se dê de forma contínua, cumulativa, é possível particularizar três momentos no 
processo:

Acompanhamento  do  percurso  de  estudo  do  aluno,  através  dos  diálogos  e  entrevistas  com  os 
orientadores acadêmicos:  Registro regular  por escrito,  portfólio e outras ferramentas presentes no 
ambiente de aprendizagem, onde constarão as atividades e as experiências vivenciadas pelo cursista.

Produção de projetos, organização do portfólio no caso do estágio supervisionado que possibilitem 
sínteses dos conhecimentos trabalhados.
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Apresentação de resultados de trabalhos, estudos e pesquisas realizadas a cada término de disciplina, 
em seminários temáticos integradores, os quais reiteram a avaliação presencial realizada, sendo um 
momento de verificação do conteúdo geral do mesmo.

Somente após a realização e participação nesses níveis de avaliação é que será feita a valoração final 
do desempenho do aluno, traduzida em número por exigência de normas institucionais. 

A avaliação do desempenho acadêmico dos alunos do curso de Licenciatura em Português serão 
expressos, para efeito de progressão, por uma escala que vai de zero (0) a cem (100), sendo aprovado 
o aluno que obtiver um resultado final igual ou superior a sessenta (60) pontos. A organização do 
sistema  de  avaliação  seguirá  as  orientações  encaminhadas  pela  Regulamentação  da  Organização 
Didática da Educação a distância do CEAD/ Ifes.

4.2. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A avaliação será realizada conforme o que preconiza a proposta de avaliação Institucional do Ifes. 

A avaliação institucional, processo desenvolvido pela comunidade acadêmica do Ifes, ocorrerá com o 
intuito de promover a qualidade da oferta educacional em todos os sentidos. 

Neste processo serão considerados o ambiente externo, partindo do contexto no setor educacional, 
tendências, riscos e oportunidades para a organização e o ambiente interno, incluindo a análise de 
todas  as  estruturas  da  oferta  e  da  demanda  que  serão  analisadas.  O  resultado  da  avaliação  na 
Instituição balizará a determinação dos rumos institucionais de médio prazo.

As orientações e instrumentos propostos nesta avaliação institucional (anexo 4), apoiam-se na Lei de 
Diretrizes e Bases 9.394 de 20 de dezembro de 1996, nas Diretrizes Curriculares de cada curso 
oferecido pelo Ifes, no Decreto 3.860 e na Lei 10.861, que institui o Sistema de Avaliação.

Esta avaliação retrata o compromisso institucional com o autoconhecimento e sua relação com o todo, 
em prol da qualidade de todos os serviços que o Ifes oferece para a sociedade. Confirma também a sua 
responsabilidade em relação à oferta de educação superior.

São objetivos da Avaliação institucional:

• Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e autonomia;

• Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação no Ifes;

• Implantar um processo contínuo de avaliação institucional;

• Planejar e redirecionar as ações do Ifes a partir da avaliação institucional;

• Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão;

• Consolidar o compromisso social do Ifes;

• Consolidar o compromisso científico-cultural do Ifes.

As técnicas e instrumentos utilizados serão  seminários,  painéis  de discussão,  reuniões  técnicas e 
sessões de trabalho, questionários objetivos dentre outros. 

A avaliação abrirá espaço para sugestões e avaliações espontâneas. 

Todos  os  profissionais  envolvidos  no  trabalho  junto ao  Ifes  e  alunos,  participarão  da  avaliação 
institucional.

4.2.1. Mecanismos de integração da avaliação

A proposta de avaliação do Sinaes prevê a articulação entre a avaliação do Ifes (interna e externa), a 
avaliação dos cursos e avaliação do desempenho dos estudantes (Enade).

As políticas de acompanhamento e avaliação das atividades-fins, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, 
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além das  atividades-meio,  caracterizadas  pelo  planejamento  e  gestão  do  Ifes,  abrangerão  toda  a 
comunidade acadêmica, articulando diferentes perspectivas o que garantirá um melhor entendimento 
da realidade institucional.

A integração da avaliação com o projeto pedagógico dos cursos ocorrerá pela contextualização destes 
com as características da demanda e do ambiente externo, respeitando-se as limitações regionais para 
que possam ser superadas pelas ações estratégicas desenvolvidas a partir do processo avaliativo.

4.2.2. Avaliação Externa

Será desenvolvida conforme a 4ª Dimensão Avaliada: Comunicação interna e externa, que faz parte da 
avaliação institucional (anexo 4).

O Objetivo dessa dimensão é avaliar  a comunicação da IES com a comunidade, sua efetividade, 
identificando as formas de aproximação utilizadas, bem como a sua imagem pública, buscando fazer 
com que a atividade acadêmica se comprometa com a melhoria das condições de vida da comunidade.

Estão previstas as seguintes ações:

• Reuniões, seminários e fóruns e questionário diagnóstico para identificação das políticas e 
ferramentas  de  comunicação  existentes  e  utilizadas  e  das  ações  de  comunicação 
desenvolvidas;

• Criação de instrumentos de avaliação que serão respondidos pela comunidade, incluindo os 
egressos dos cursos da IES;

• Definição de propostas que desenvolvam a comunicação da IES com a comunidade.

• Levantamento das estratégias e canais utilizados para comunicação

• Reunião com núcleo de assessoria de comunicação, marketing e português.

• Reuniões com a comunidade externa organizada

• Avaliação das publicações (revistas, boletins).

4.2.3. Forma de avaliação da infra-estrutura de suporte tecnológico e científico

O quesito de infra-estrutura e suporte tecnológico e científico será avaliado por meio de questionários 
aplicado a alunos e a professor/servidores e seguirá as orientações emanadas da Sétima Dimensão da 
avaliação institucional (anexo 4) que tem como objetivo: Avaliar a infra-estrutura física e tecnológica 
existentes  no  Ifes  e  sua  adequabilidade  para  atendimento  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e 
extensão;  a  consonância  destas  informações  e  o  grau de  satisfação  dos  usuários  pelos  serviços 
prestados, com vistas à definição de propostas de redimensionamento.

4.2.4. Forma de avaliação da orientação docente e da tutoria

A avaliação docente/ especialistas, tutores presenciais e a distância será desenvolvida por meio de 
reuniões  acadêmicas  organizadas  semestralmente  ou  extraordinariamente  quando  necessário  pela 
equipe gestora do curso e, ainda,  por meio de  questionários objetivos de auto-avaliação docente e de 
questionários objetivos aplicados aos estudantes, abordando: Política de atendimento aos estudantes, 
as  formas  de  atendimento  ao  Corpo  Discente,  integração  deste  com a  vida  acadêmica,  o  apoio 
pedagógico oferecido aos estudantes, a metodologia empregada, planejamento dentre outros. 

4.3. AVALIAÇÃO DO CURSO

O curso  de  Licenciatura  em Letras  Português  será  avaliado  em todo percurso  de  sua  execução, 
obedecidas  as  diretrizes  nacionais  para  a  avaliação de  cursos  de  nível  superior,  as  Diretrizes 
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Curriculares dos cursos Tecnológicos e proposta de avaliação Institucional do Ifes, que visa avaliar e 
acompanhar a proposta educacional dos cursos oferecidos na modalidade presencial e com pequenas 
adaptações para a modalidade a distância

A avaliação  do  curso  inclui  os  processos  internos  e externos,  pois  a  combinação  dessas  duas 
possibilidades permite identificar diferentes dimensões daquilo que é avaliado, diferentes pontos de 
vista, particularidades e limitações. Inclui-se aqui, a avaliação do desempenho dos estudantes (Enade).

Diversos instrumentos e métodos combinados serão utilizados,  conforme necessidades e situações 
específicas,  focos  e  aprofundamentos  exigidos  pela  própria  dinâmica  de  atuação  do  Ifes.  Os 
instrumentos a serem utilizados envolvem  alunos e avaliação pelos servidores.

As dimensões a serem avaliadas são:

• Analisar  e  avaliar  o  Plano  do  Curso,  sua  execução  e aplicabilidade  e  definir  propostas  de 
redirecionamento.

• Analisar a produção Acadêmica visando possíveis mudanças, atualizações e adequações.

• Avaliar a relação do curso com a comunidade através da avaliação Institucional, buscando fazer 
com  que  a  atividade  acadêmica  se  comprometa  com  a  melhoria  das  condições  de  vida  da 
comunidade.

• Avaliar  os  Recursos  Humanos  envolvidos  no  curso,  buscando  aprimorar  o  desenvolvimento 
profissional de forma permanente. 

• Avaliar  o grau de independência e autonomia da gestão acadêmica, os mecanismos de gestão, 
buscando coerência entre  os meios  de  gestão  e  o  cumprimento dos  objetivos  e  planejamento 
institucional. 

Infra-Estrutura  Física  e  Tecnológica  -  sua  adequabilidade  para  atendimento  das  atividades  de 
ensino, pesquisa e extensão a satisfação dos usuários dos serviços prestados, com vistas à definição 
de propostas de redimensionamento.

Adequação do projeto do curso ao Plano de Desenvolvimento Institucional.

• Avaliar  as  formas  de  atendimento  ao  Corpo  Discente  e  integração  deste  à  vida  acadêmica, 
identificando os programas de ingresso, acompanhamento pedagógico, permanência do estudante, 
participação em programas de ensino, pesquisa e extensão, a representação nos órgãos estudantis, 
buscando  propostas  de  adequação  e  melhoria  desta  prática  no  Ifes  para  a  qualidade  da  vida 
estudantil e a integração do aluno à comunidade.

Será adotará uma metodologia participativa, conforme orientação da avaliação Institucional e os 
métodos adotados partem do individual para o coletivo, favorecendo a convergência dos dados em 
torno de objetivos  comuns,  bem como a busca compartilhada de soluções para os  problemas 
apresentados.

• Avaliar  o  material  didático  quanto  aos  aspectos  científico,  cultural,  ético  e  estético,  didático-
pedagógico, motivacional, sua adequação ergonômica aos alunos e às TICs utilizadas.

Todo o material didático constitui-se como dinamizadores da construção curricular e também como 
um  elemento  balizador  metodológico  do  Curso.  Na  avaliação  do  material  didático  será 
considerado:

Quanto ao material impresso

Se material utilizado facilita a aprendizagem; 

Correta utilização; 

Disponibilidade aos alunos; 

Se são motivadores da aprendizagem;

Se estão adequados aos objetivos e atendem ao método;
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Se os recursos privilegia uma tecnologia mais avançada;

Se os recursos possibilita o desenvolvimento da prática e

Se os recursos/meios foram planejados.

Quanto ao material virtual e visual será observado se permite:

Flexibilidade de tempo e espaço para a aprendizagem;

Acesso a informações, conhecimentos e trocas de experiências e idéias; 

Interação entre alunos e professores; 

Participação e exploração; 

Feedback e cooperação; 

Autonomia e iniciativa;

Aprendizagem autodirigida (o aluno procura o conhecimento, explora e direciona a aprendizagem); 

Aprendizagem autoplanejada (agendas ajustáveis  às conveniências,  necessidades e ritmos de cada 
aluno);

Se a  Internet  é  usada  como recurso  para  a  identificação,  avaliação  e integração de  uma grande 
variedade  de  informações;  como  um  meio  para  colaboração,  conversação,  discussões,  troca  e 
comunicação  de  idéias;  como  uma  plataforma  para  a  expressão  e  contribuição  de  conceitos  e 
significados; 

A apresentação de conteúdo sob a forma de hipertexto torna a sua natureza dinâmica se comparado 
com material estático de livros ou bibliografias utilizadas.

Estudantes têm a escolha de uma variedade de mídias para expressar suas compreensões e podem 
adicionar  ou  enriquecer  o  material  didático  oferecido  através  dos  recursos  disponibilizados  para 
interação.

Se o Correio eletrônico tem facilitado o estudo e a aprendizagem e

Se a webconferência tem contribuído para aprendizagem e interação com os especialistas.

4.4  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O projeto prevê ações que viabilizem a implantação do curso de Licenciatura em Letras Português 
para o início do ano de 2011, priorizando as seguintes linhas de ação:

• Formação de recursos humanos;

• Preparação e desenvolvimento de material didático;

• Reforma, ampliação e compra de equipamentos para os laboratórios no Ifes. 

• Para esse projeto, os recursos necessários para viabilizar a implantação dos cursos nos Pólos 
Municipais  terão a contrapartida dos municípios quanto à cessão de espaço físico,  logística, 
equipamento, mobiliários e pessoal técnico e de apoio. 

• Para a formação de recursos humanos estão previstas as seguintes ações:

• Seleção de Tutores presenciais/Orientadores Acadêmicos.

• Capacitação de Tutores presenciais/Orientadores Acadêmicos e Tutores a distância.

• Capacitação de professores conteudistas e especialistas.

• Para o desenvolvimento de material didático estão previstas as seguintes ações:

• Elaboração e reprodução do Guia do aluno.
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• Produção de material didático impresso, fascículos de disciplinas.

• Desenvolvimento de material didático para a Web

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO

ATIVIDADES

2010

2011 2012 2013
08 09 10 11 12

Aprovação na Subcâmara de Ensino Superior do 
Ifes

* *

Aprovação na Câmara de Ensino *

Homologação pelo Conselho Diretor * * * *

Seleção de Tutores presenciais e a distância * * *

Capacitação de professores Especialistas/ 
Conteudistas * * * * * *

Capacitação de Tutores presenciais em EaD. * * *

Elaboração e reprodução do Guia do Aluno *

Avaliação dos Pólos para atendimento ao curso *

Produção do material didático * * *

Desenvolvimento de material didático para a Web e 
impresso

* * *

Compra de equipamentos * * * *

Aquisição do acervo bibliográfico * * *

Avaliação e adaptação de material didático * * *

Processo Seletivo *

Matrículas dos aprovados *

Encontro com os coordenadores de Pólos * * *

Visita para acompanhamento acadêmico  nos pólos * * *

Avaliação da aprendizagem presencial dos alunos * * *

Distribuição de material didático * * *

Elaboração de Relatórios * * *

Conclusão do curso e diplomação dos alunos *
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5. DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES PARA ATENDIMENTO NO PÓLO DE APOIO 
PRESENCIAL

No que tange a infra-estrutura física em cada pólo são necessários:

• Uma sala de aula tipo presencial,  com capacidade para 30 alunos e possibilidade de uso de 
Projetor Multimídia equipada com: 

• 1 (uma) mesa de projetor. 

• 1 (um) suporte para TV.

• 1 (uma) TV 35 polegadas ou superior.

• 1 (um) aparelho leitor de DVD.

• 1 (um) projetor multimídia.

• 1 (um) computador.

• 1 (um) nobreak.

• 1 (um) aparelho de ar-condicionado.

• Um laboratório com pelo menos 16 (dezesseis) computadores conectados em rede, com acesso à 
internet,  16  (dezesseis)  estabilizadores,  08  (oito) filtros  de  linha  e  16  licenças  do  software 
Microsoft Windows XP Professional, conforme especificado na seção 6.2.

• Uma biblioteca com 3 ( três ) ou mais exemplares por livro e pelo menos 1 ( um ) livro por 
disciplina do curso. Mesa redonda para estudo, com cadeiras e um computador com acesso à 
internet.

• Sala de apoio pedagógico do pólo com 1 (um) computador 1 (uma) impressora multifuncional. 

• Sala de apoio administrativo e de coordenação com 2 (dois) computadores 1 (uma) impressora 
multifuncional ( cópia, impressão e scanner). 

5.1. Especificações dos Equipamentos

Projetor Multimídia :  Capacidade de  2500 lumens  ou  superior  em resolução de  800 X 600 ou 
superior.  Suporte  às  resoluções:  1280  x  1024,  1024  x  768,  640  x  480.  Contraste:  500:1. 
Compatibilidade com os formatos: VGA, SVGA, XGA.

Cadeiras e Mesas das salas: tipo móvel.

Computadores: Processador com freqüência mínima 3.0 Ghz, 64 bits, FSB de no mínimo 1066 MHz, 
Memória Cachê L2 (On Chip) de no mínimo 512 KB, com Cooling Device. 

HD SATA ou superior, 320GB ou superior, 7200RPM ou superior, mínimo de 8MB de cachê. 2GB de 
memória  DDR2  com 533 MHz ou superior expansível até 4 GB de memória DDR2 no esquema 
Dual Channel.

Placa de Rede, (On Board ou não), padrão Ethernet 10/100/1000Mbps, Conector RJ45 e suporte ao 
padrão Wake-up on LAN.

2 (duas) interfaces seriais padrão RS-232.

1 (uma) interface paralela padrão Centronics.

4 (quatro) ou mais   interfaces padrão Universal Serial Bus (USB 2.0), com respectivos conectores, 
com pelo menos 2 portas USB na frente do gabinete. 

1 (um) Teclado 104 teclas padrão ABNT2, com dispositivo de ajuste de inclinação vertical,  com 
conector padrão USB  ou mini-din.
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1 (um) Mouse ótico com scroll com conector padrão USB.

Fonte Chaveada 400  Watts ou superior a 50/60 Hz, Bivolt  com seleção automática ou por chave 
110/220 Volts.

1 (um) Monitor LCD digital de 15 polegadas ou superior.

1  (uma)  Placa  de  Processador  Gráfico  com  acelerador de  vídeo  em  barramento  AGP/PCI 
Express de pelo menos 128 bits, gráficos 2D e 3D, resoluções de pelo menos 1600X1200,  suporte de 
saída Dual VGA: DVI-D e RGB. Também será aceito Processador Gráfico incorporado à motherboard 
(On Board).

3 (três) Slots PCI livres após a configuração.

1 (uma) controladora de Unidade de Disco Rígido que disponibilize no mínimo 2 (dois) canais.

1 (um) Kit Multimídia com Unidade Gravadora de DVD e CD ( DVD-RW e CD-RW ), 02 caixas 
acústicas e microfone, com respectivos cabos de conexão.

1 (uma)  Web Cam  com sensor CCD de 640x480. Vídeo com resolução 640x480 até 30 frames por 
segundo.  Fotografias  de  1.3  Megapixels.  USB  2.0  de  alta  velocidade  certificado  (totalmente 
compatível com USB 1.1). Smart face tracking com zoom digital 4X.

1 (um) Gabinete padrão minitorre com capacidade total para 4 periféricos, sendo 01 (um) de 5,25" 
frontal ocupado pela Unidade de DVD-RW, 02 (dois) de 5,25" frontal livre e 01 (um) de 3,5" ocupados 
por uma Unidade de Disco Flexível e uma Unidade de Disco Rígido Com pelo menos duas portas 
USBs Frontal. 

Estabilizadores: capacidade de 1 Kva ou superior.

Filtro de linha:  padrão com 2 (duas) entradas ou mais.

Impressora Multifuncional:

Velocidade de impressão 10 (dez) ppm ou superior em preto e branco.

Velocidade de impressão 8 (oito) ppm ou superior em cores.

Ciclo de trabalho mínimo de 1000 páginas mês.

Tecnologia jato de tinta.

Resolução: 1200 dpi.

Resolução em cores: 4800 x 1200 dpi.

Conectividade: USB.

Resolução do Scanner: 1200 x 2400 dpi.

5.2. Especificações dos Softwares

Microsoft  Windows®  XP Professional  ou  superior  com  licenças,  service  pack2  pré-instalado  e 
recursos para restauração da configuração original a partir de partição oculta no disco rígido ou de 
mídia em CD-ROM. Versão OEM.

Os demais softwares utilizados são softwares livres não necessitando assim o pagamento e uso de 
licenças, dessa forma, o pólo pode obter esses softwares na Internet de forma completamente gratuita.
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6. INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PÓLOS E SUAS LOCALIZAÇÕES

Os critérios utilizados para priorizar os pólos regionais são:

• Carência de profissionais  licenciados em de Língua Portuguesa, a partir  do levantamento da 
secretaria de Estado da Educação e Cultura de docentes em exercício em língua portuguesa, mas 
com outra formação.  

• Quantidade de  escolas  municipais,  estaduais,  federais  e  particulares  nos  níveis  fundamental, 
médio e técnico profissionalizante.

• A importância econômica do município.

• As  regiões  que  possuem  SRE  (Superintendência  Regional  de  Educação)  visto  que  estão 
distribuídos de forma estratégica no mapa do Espírito Santo.

Após análise desses critérios os seguintes pólos foram selecionados como prioritários, entretanto isso 
não impede que outros municípios possam ser atendidos:

PÓLOS UAB QUANTIDADE DE VAGAS

Afonso Cláudio 30

Alegre 30

Aracruz 30

Colatina 30

Ecoporanga 30

Linhares 30

Nova Venécia 30

Santa Teresa 30

São Mateus 30

Vila Velha 30

A seguinte tabela ilustra a quantidade de docentes de português com outra formação nas escolas 
municipais, estaduais e particulares nos níveis fundamental, médio e profissionalizante. 

MUNICÍPIO

REDE ESCOLAR

TOTAL DE 

PROFESSORESEstadual Municipal Privada

Afonso Cláudio 8 48 1 57

Água Doce do Norte 9 31 40

Águia Branca 16 16
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Alegre 3 16 2 21

Alfredo Chaves 30 30

Alto Rio Novo 12 1 13

Anchieta 70 1 71

Apiacá 9 5 14

Aracruz 1 71 82

Atilio Vivacqua 1 6 4 11

Baixo Guandu 2 27 8 37

Barra de São Francisco 8 67 5 80

Boa Esperança 2 19 21

Bom Jesus do Norte 2 8 10

Brejetuba 7 23 30

Cachoeiro de Itapemirim 63 72 20 155

Cariacica 150 217 89 455

Castelo 1 21 10 32

Colatina 3 57 3 63

Conceição da Barra 18 89 5 112

Conceição do Castelo 9 1 10

Divino de São Lourenço 3 1 4

Domingos Martins 10 64 74

Dores do Rio Preto 4 3 7

Ecoporanga 13 16 3 32

Fundão 1 13 1 5

Governador Lindemberg 3 4 7

Guarapari 17 173 12 102

Ibatiba 6 34 4 44

Ibiracu 3 3

Ibitirama 2 17 19

Iconha 22 22

Irupi 2 11 3 16

Itaguacu 3 6 2 11
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Itapemirim 15 55 9 79

Itarana 3 12 1 16

Iúna 3 27 10 40

Jaguaré 1 30 5 36

Jerônimo Monteiro 1 4 5

João Neiva 10 10

Laranja da Terra 2 3 5

Linhares 11 69 4 84

Mantenópolis 14 20 2 36

Marataízes 62 18 80

Marechal Floriano 1 14 15

Marilândia 10 10

Mimoso do Sul 8 32 2 42

Montanha 5 23 2 30

Mucurici 15 15

Muniz Freire 1 21 1 123

Muqui 6 9 3 18

Nova Venécia 4 59 4 67

Pancas 1 28 3 32

Pedro Canário 15 50 5 70

Pinheiros 2 29 2 33

Piúma 40 3 43

Ponto Belo 14 14

Presidente Kennedy 1 26 27

Rio Bananal 23 23

Rio Novo do Sul 1 9 1 11

Santa Leopoldina 7 12 2 21

Santa Maria de Jetibá 9 6 15

Santa Teresa 1 13 1 15

São Domingos do Norte 1 6 7

São Gabriel da Palha 10 5 2 17
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São Jose do Calcado 32 32

São Mateus 19 49 14 82

São Roque do Canaã 3 1 4

Serra 111 289 86 486

Sooretama 5 43 48

Vargem Alta 13 22 35

Venda Nova do Imigrante 4 17 3 24

Viana 18 33 4 55

Vila Pavão 16 16

Vila Valério 3 9 12

Vila Velha 51 133 121 305

Vitoria 6 167 74 247

Total de Professores 695 2.855 563
4.113

Total Geral de Professores

Fonte: Censo Escolar - 2008 - SEDU/GEIA/SEE - Data: 30/09/09

Nota: O mesmo docente pode atuar em mais de uma etapa/modalidade de ensino, em mais de um município e 
em mais de uma rede

A seguinte tabela ilustra a quantidade de escolas municipais, estaduais, federais e particulares nos 
níveis  fundamental,  médio  e  profissionalizante.  (Fonte  INEP –  Instituto  Nacional  de  Estudos  e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira):

MUNICÍPIO MUNICIPAL ESTADUAIS FEDERAIS PARTICULARES TOTAL

Afonso Cláudio 5 7 0 1 13

Água Doce do Norte 4 5 0 0 9

Águia Branca 1 1 0 0 2

Alegre 6 8 1 3 18

Alfredo Chaves 4 6 0 1 11

Alto Rio Novo 2 1 0 0 3

Anchieta 4 3 0 0 7

Apiaca 2 2 0 1 5

Aracruz 18 9 0 5 32
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Atílio Vivacqua 2 1 0 0 3

Baixo Guandu 9 7 0 1 17

Barra de São 
Francisco

5 9 0 3 17

Boa Esperança 1 2 0 0 3

Bom Jesus do Norte 3 1 0 0 4

Brejetuba 0 2 0 0 2

Cachoeiro de 
Itapemirim

19 36 0 15 70

Cariacica 36 59 0 32 127

Castelo 3 5 0 3 11

Colatina 21 9 1 7 38

Conceição da Barra 5 4 0 1 10

Conceição do 
Castelo

1 2 0 0 3

Divino de São 
Lourenço

1 1 0 0 2

Domingos Martins 1 4 0 2 7

Dores do Rio Preto 2 2 0 0 4

Ecoporanga 3 7 0 1 11

Fundão 4 4 0 0 8

Governador 
Lindenberg

0 4 0 0 4

Guacui 4 5 0 3 12

Guarapari 14 12 0 8 34

Ibatiba 2 2 0 2 6

Ibiraçu 3 3 0 1 7

Ìbitirama 1 2 0 0 3

Iconha 2 2 0 0 4

Irupi 3 1 0 2 6

Itaguaçu 3 2 0 1 6

Itapemirim 3 5 0 1 9
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Itarana 2 1 0 0 3

Iuna 3 6 0 2 11

Jaguaré 1 4 0 1 6

Jerônimo Monteiro 2 1 0 1 4

João Neiva 5 5 0 1 11

Laranja da Terra 4 2 0 0 6

Linhares 11 18 0 7 36

Mantenopolis 3 5 0 0 8

Marataízes 3 6 0 4 13

Marechal Floriano 1 3 0 1 5

Marilandia 1 1 0 1 3

Mimoso do Sul 5 6 0 0 11

Montanha 3 5 0 1 9

Mucurici 2 2 0 0 4

Muniz Freire 3 4 0 0 7

Muqui 3 2 0 1 6

Nova Venécia 6 7 0 2 15

Pancas 1 5 0 1 7

Pedro Canário 4 6 0 2 12

Pinheiros 3 8 0 1 12

Piúma 2 5 0 1 8

Ponto Belo 2 2 0 0 4

Presidente Kennedy 1 1 0 0 2

Rio Bananal 1 3 0 0 4

Rio Novo do Sul 2 1 0 1 4

Santa Leopoldina 0 1 0 0 1

Santa Teresa 5 3 0 1 9

São Domingos do 
Norte

1 1 0 0 2

São Gabriel da 3 8 0 2 13
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Palha

São José do 
Calçado

2 4 0 1 7

São Mateus 12 14 0 8 34

São Roque do 
Canaã

1 1 0 0 2

Serra 44 49 1 38 131

Sooretama 2 1 0 0 3

Vargem Alta 1 4 0 0 5

Venda Nova 1 4 0 2 7

Viana 15 9 0 2 26

Vila Pavão 1 1 0 0 2

Vila Valério 1 2 0 0 3

Vila Velha 33 44 0 79 156

Vitória 39 20 1 68 128

Obs. O site do INEP (http://www.inep.gov.br/basica/censo/cadastroescolas/)  não computou as escolas 
federais vinculadas ao Ifes /Unidades Descentralizadas de ensino –UNEDs, situadas nos municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica e São Mateus.

A seguir,  é  mostrada  a  tabela  com os  pólos,  e  números  de  vagas  para  Licenciatura  em Letras 
Português:

PÓLOS UAB QUANTIDADE DE VAGAS

Afonso Cláudio 30

Alegre 30

Aracruz 30

Colatina 30

Ecoporanga 30

Linhares 30

Nova Venécia 30

Santa Teresa 30

São Mateus 30

Vila Velha 30
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7. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

7.1. COORDENAÇÃO DE CURSO

A coordenação do curso  e  de responsabilidade da  Coordenadoria  de  área,  sendo o  Coordenador 
investido no cargo através de  processo eleitoral,  cujo mandato é de  2  anos.  Para tal  podem ser 
candidatos  professores  atuantes  no  curso,  lotados  na  coordenadoria  com dedicação  exclusiva  na 
instituição. 

O coordenador possui redução de sua carga horária para que possa participar a contento das reuniões 
nos diversos órgãos dentro da instituição, como Subcâmara de Ensino Superior e da Câmara de Ensino 
e Pesquisa.

7.2. COLEGIADO DO CURSO

O  Colegiado  do  Curso  é  um  órgão  normativo  e  consultivo  setorial,  composto  pelos  seguintes 
membros: 

Membros Natos:

• Coordenador do Curso

• Coordenador de Estágio

• Pedagogo de curso

Membros Representantes:

• 3 (quatro) docentes da área de português e 2 (dois) docentes para as demais áreas do Curso, 
designados pela respectiva Coordenadoria;

• 1 (um) representante discente que será eleito entre seus pares para mandato de 1 (um) ano, 
podendo  esse  mandato  ser  renovado  por  igual  período,  devendo  estar  esse  representante 
discente regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em Português..

Os representantes mencionados terão cada qual um suplente, eleito ou designado conforme o caso, 
pelo  mesmo  processo  e  na  mesma  ocasião  da  escolha  dos  titulares,  aos  quais  substituem, 
automaticamente, nas faltas, impedimentos ou vacância. A formação e as atribuições do colegiado 
foram elaboradas em conformidade com a Resolução 01/2007 do Ifes.

O  Colegiado  de  Curso  será  presidido  pelo  Coordenador  de  Curso  ou,  em  sua  ausência, 
respectivamente  pelo  Coordenador  Pedagógico,  sendo  responsável  pela  administração  do  curso, 
conforme definido abaixo:

Elaborar o seu regimento interno;

Elaborar, analisar e avaliar o projeto do curso e suas alterações;

Analisar, aprovar e avaliar os planos de ensino das disciplinas do curso, propondo alterações, quando 
necessárias;

Fixar normas para a coordenação interdisciplinar e promover a integração horizontal e vertical do 
curso, visando garantir sua qualidade didático-pedagógica;

Fixar normas quanto à matrícula e integralização do curso;

Deliberar sobre os pedidos de prorrogação de prazo para conclusão de curso;

Exercer as demais atribuições conferidas através de dispositivos legais aplicáveis.

Definir o número de vagas a serem ofertadas para o ingresso no Curso;

Propor medidas para o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas;

Decidir sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento de matrícula no curso, cancelamento de 
matrícula  em  disciplinas,  permanência,  complementação  pedagógica,  exercícios  domiciliares, 
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expedição, dispensa de componente curricular ( aproveitamento de estudos ), transferência e colação 
de grau;

Examinar, decidindo em primeira instância, as questões acadêmicas suscitadas pelo corpo discente e 
docente, cabendo recurso da decisão à Subcâmara de Ensino Superior do Ifes.

7.3. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

7.3.1. Corpo Docente efetivo – professores especialistas/conteúdistas com suas 
respectivas formações acadêmicas

PROFESSOR TITULO ÁREA CAMPUS
REG. 

DE TAB.
DISCIPLINA

A contratar - - - - Linguagem Brasileira de Sinais - Li-
bras

Alan Jardel de 
Oliveira

Mestre

Doutorando
Linguistica - -

Fonética e Fonologia do Português

Sintaxe do Português

Alexsander 
Nassau

Mestre

Doutorando
Letras Linhares DE Literatura Brasileira I

Ana Maria Quirino Mestre Literatura Vitória DE
Teoria da Literatura I

Literatura Brasileira II

Andréia 
Delmaschio Doutora Literatura Serra DE

Teoria da Literatura II

Literatura Brasileira III

Antônio Carlos 
Gomes Doutor Linguistica Vitória DE Semântica

Antônio Carlos 
Pereira

Doutor Literatura Vitória DE Literatura Portuguesa III

Carlos Roberto 
Pires Campos Doutor Letras Cachoeiro 

Itapemirim DE
Literatura Portuguesa I

Língua latina I e II

Edna dos Reis
Mestre

Doutoranda
Educação Vitória DE

Metodologia de Aprendizagem em 
EAD

Prática de Ensino de Língua e Litera-
tura

Edlea Felix Correa Doutora Educação Vitória DE Tecnologias Integradas à Educação

Eglair Carvalho Mestre Educação Vitória DE
Bases Sócio-Filosóficas da Educação

Psicologia da Educação

Etelvo Ramos 
Filho Mestre Letras Vitória DE EJA e Educação Profissional

Heloisa Machado 
Tozzi Mestre Educação Vitória DE

Estágio de Ensino de Língua e 
Literatura I

Estágio de Ensino de Língua e Litera-
tura II 
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Ilione Augusta da 
Costa

Mestre

Doutoranda
Linguistica Vitória DE Educação e Diversidade

Karen Muniz 
Feriguetti

Mestre Linguistica Cachoeiro 
Itapemirim

DE

Leitura e Produção de Textos

Estudos Gramaticais e 
Sociolinguística

Karina Bersan 
Rocha

Mestre

Doutoranda
Literatura Vitória DE Estudos Literários: metalinguagem e 

outras linguagens

Kefren Calegari 
dos Santos

Mestre Educação Vitória DE Didática Geral

Maria José 
Ferreira Doutora Educação Vitória DE História da Educação

Maria Madalena 
Covre da Silva Mestre Linguistica Vitória DE

Morfossintaxe do Português

Análise do discurso

Bruno dos Santos 
Prado Moura Mestre Educação Nova 

Venécia DE

Metodologia da Pesquisa Brasileira

Política e Organização da Educação 
Brasileira

Mayelli Caldas de 
Castro Mestre Linguistica Itapina DE

Linguistica aplicada ao ensino de 
Lingua Materna

Linguistica Textual

Sandra Mara 
Mendes da Silva 
Bassani

Doutora Letras Linhares DE

Morfologia do Português 

Instrumentos para o Ensino de Língua 
e Literatura

Welliton de 
Resende Zani 
Carvalho

Especialista Língua e 
Literatura

Nova 
Venécia DE

Literatura Portuguesa II

Literatura Infanto Juvenil

7.3.2. Pessoal Técnico/Administrativo de apoio à gestão do curso

NOME DO TÉCNICO/

ADMINISTRATIVO 
TITULAÇÃO ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

REGIME 

DE TRAB.

SERVIÇO SOB SUA 
RESPONSABILIDADE

A contratar Assuntos educacionais 20h Secretaria de apoio 
Ifes/Vitória

A contratar Assuntos educacionais 40h Secretaria executiva 
Ifes/Vitória

A contratar Assuntos educacionais 20h Secretaria de apoio - 
Polos Municipais
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7.3.3. Gestores do Curso

GESTORES 
RESPONSÁVEIS TITULAÇÃO

ÁREA DE 
CONHECIMENTO DA 

TITULAÇÃO

REGIME DE 
TRABALHO

SERVIÇO SOB SUA 
RESPONSABILIDADE

Yvina Pavan Baldo Mestre Português DE Coordenação da UAB

Vitor Gomes Doutor Educação Integral Coordenação Pedagógica

Antônio Carlos 
Gomes Doutor Linguística DE Coordenação do Curso

7.4. PLANO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO CURSO

O avanço contínuo da ciência  e  da  tecnologia  leva  a uma imperiosa necessidade de  atualização 
permanente dos equipamentos e dos conteúdos didáticos. Não se pode falar  em mudanças se os 
mediadores,  mais  importantes  do  processo,  professor especialista  e  orientador  acadêmico  não 
estiverem preparados para o desenvolvimento de qualquer ação educativa; em especial, no caso, o 
trabalho com a EaD, cuja metodologia apresenta-se diferenciada da presencial.

Dessa  forma,  propõe-se  um  plano  de  capacitação  de  formação  de  professores,  envolvendo  a 
fundamentação da educação a distância, a metodologia aplicada à educação a distância e o uso do 
ambiente de aprendizagem que será o suporte de alunos e a assessoria acadêmica aos orientadores. 
Essa capacitação tem uma carga horária de 180 horas, e terá no currículo a seguinte proposta de 
programa:

• O Ifes na EaD

• Apresentação do curso

• EaD - Breve histórico

• Legislação

• EaD: 

- Conceitos

- Vantagens

- Os múltiplos papéis do educador na EaD

- Tutor a distância/Especialista

- Tutor Presencial/ Orientador Acadêmico

 - Tutor de Laboratório/Monitor

•  Designer instrucional

• Novas questões na Educação a distância

- O aluno na EaD

- Tecnologias na Educação a distância

- Metodologia  da EaD:

- Formas de relacionamento (concepções)

 - Concepção e organização do trabalho
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- Métodos

- Ferramentas

•  Material didático: 

o - Impresso

o - Audiovisual

o - Virtual

•  Avaliação da aprendizagem

•  Ambiente de aprendizagem 

• Mediação por videoconferência

8. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO

Segue no anexo 5 a planilha com o detalhamento do orçamento do curso durante toda a sua execução. 
As planilhas estão detalhadas por semestre/ ano de funcionamento do curso.

9.  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO 2011 2012 2013 TOTAL

Valor R$ 1.930.006,08 1.950.000,00 1.875.000,00 4.755.006,08

10. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE CONTRAPARTIDA

O Ifes conta com uma estrutura física de alta qualidade, ao qual possibilita o funcionamento do curso 
de Licenciatura em Português, sua coordenação e seu colegiado, fornecendo um ambiente propício 
para o trabalho dos professores, tutores a distância e a coordenação do curso. 

O curso funcionará de maneira descentralizada entre as unidades do Ifes. Cada uma das unidades conta 
com uma estrutura física adequada para dar suporte ao trabalho dos professores e tutores a distância, 
possuindo laboratórios que possibilitam promover a capacitação de todo o corpo docente envolvido no 
curso.

O curso também terá o suporte de pessoal técnico-administrativo responsável pelo andamento dos 
cursos regulares oferecidos pela instituição. Além de recursos como: gráfica, reprografia, auditório, 
veículos,  suprimento,  acesso a  Internet,  incentivos financeiros para  participação em congressos e 
eventos na área e outros. 

Cabe destacar que a sede da Coordenação do curso e do Colegiado do curso estará localizado na 
Unidade de Vitória, que fornecerá o espaço físico, logístico e de equipamentos necessários para  a 
gestão do curso.

Como contrapartida do Ifes para os municípios, pretendemos:

• Apoiar o desenvolvimento de projetos de extensão na comunidade, estimulando a utilização 
do português nas escolas da região.

• Estimular e apoiar o coordenador de pólo no uso de suas atribuições; 

• Estimular o desenvolvimento de projetos educacionais que envolvam o uso de tecnologia na 
educação nos municípios. 

• Estimular a fixação de recursos humanos altamente qualificados nos pólos.

• Propiciar o interesse pela pesquisa na área de educação ou português.
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• Fomentar a troca de experiências entre as secretarias de educação dos vários municípios en-
volvidos quanto ao uso da português na educação.

ANEXOS

ANEXO 1

ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS 
PORTUGUÊS NA MODALIDADE EAD

1 - Apresentação

O Estágio Curricular constitui um momento de aquisição e aprimoramento de conhecimentos e de 
habilidades essenciais ao exercício profissional, que tem como função integrar teoria e prática. 

Trata-se de uma experiência com dimensões formadora e sócio-política, que proporciona ao estudante 
a participação em situações reais de vida e de trabalho, consolida a sua profissionalização e explora as 
competências  básicas  indispensáveis  para  uma  formação  profissional  ética  e  co-responsável  pelo 
desenvolvimento humano e pela melhoria da qualidade de vida.

O Estágio é entendido como eixo articulador da produção do conhecimento em todo o processo de 
desenvolvimento  do  currículo  do  curso.  Baseia-se  no princípio  metodológico  de  que  o 
desenvolvimento de competências profissionais implica “pôr em uso” conhecimentos adquiridos, quer 
na vida acadêmica, quer na vida profissional e pessoal. 

Como instrumento de integração, o Estágio Curricular constitui-se numa atividade centrada no homem 
como ser ativo e capaz de  fazer a articulação entre a teoria  e a prática,  entre o saber e o fazer. É 
também uma atividade de relacionamento humano comprometida com os aspectos afetivos, sociais, 
econômicos e,  sobretudo, político-culturais,  porque requer consciência crítica da realidade e suas 
articulações.

O estágio possibilita ao aluno entrar em contato com problemas reais da sua comunidade, onde estará 
analisando e implementando possibilidades de atuação em sua área de trabalho. Permite assim, fazer 
uma leitura mais ampla e crítica de diferentes demandas sociais, com base em dados resultantes da 
experiência direta. Deve ser um espaço para o desenvolvimento não apenas de habilidades técnicas, 
mas também para formação de homens pensantes e conscientes de seu papel social, bem como para o 
desenvolvimento de habilidades interpessoais imprescindíveis à sua formação, já que no mundo atual 
são priorizadas as ações conjuntas e a integração de conhecimentos.

No âmbito do Curso de Licenciatura em Letras Português do Ifes, é chamado estágio supervisionado 
curricular  e está previsto na matriz curricular  do curso como um eixo obrigatório,  a partir  do 4º 
período, mas antes de ser uma atividade curricular da escola é um ato educativo assumido pelo Ifes 
com o intuito de propiciar sua integração com a comunidade.

2 - Objetivos do Estágio:

• Integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem;

• Gerar trabalhos técnicos que produzam resultados práticos e relevantes, dentro de uma visão 
sistêmica a toda a comunidade acadêmica;

• Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;

• Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante o curso;

• Inserção do aluno no contexto para conhecimento da realidade do mercado de trabalho;
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• Proporcionar ao aluno a oportunidade de solucionar problemas técnicos reais, sob a orientação 
de um supervisor;

• Proporcionar  segurança  ao  aluno  no  início  de  suas  atividades  profissionais,  dando-lhe 
oportunidade  de  executar  tarefas  relacionadas   às  suas  áreas  de  interesse  e  de  domínio 
adquirido;

• Possibilitar ao acadêmico o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada em 
atividades relacionadas à docência na educação básica e profissional. 

• Promover condições para que o acadêmico reflita, ética e criticamente, sobre

• as informações e experiências recebidas e vivenciadas;

• Estimular o desenvolvimento do espírito científico, através do aperfeiçoamento profissional;

• Agregar  valores  junto  ao  processo  de  avaliação  institucional,  a  partir  do  resultado  do 
desempenho do aluno no mercado de trabalho; 

• Integrar a Instituição de Ensino e a comunidade regional;

3 - Organizações do estágio curricular

Para que o estágio alcance suas finalidades, associando o processo educativo à aprendizagem técnica, 
precisa ser planejado, executado, acompanhado e avaliado dentro de diretrizes bem definidas e estar de 
acordo com os pressupostos que norteiam o projeto pedagógico do curso e com todas as condições 
dispostas pela legislação sobre o assunto. 

Nesse sentido, o estágio didático-pedagógico (Estágio Supervisionado) do curso de Licenciatura em 
Letras Português inicia-se a partir da 2ª metade do curso, ou seja, do 4º ao 6º períodos, conforme 
preconizado na Resolução nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, do Conselho Nacional de Educação, que 
determina:

O estágio curricular  supervisionado,  definido por  lei,  a ser  realizado em 
escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os 
sistemas de  ensino,  deve ser  desenvolvido  a partir  do início  da segunda 
metade do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a 
escola campo de estágio.

O estágio poderá realizar-se no ensino fundamental, médio e educação técnica e profissional de ensino 
médio, necessitando passar por todos os níveis de ensino.

O programa de Estágio Supervisionado Curricular será desenvolvido por meio de atividades prático-
pedagógicas, incluindo as atividades de pesquisa, planejamento, orientação, execução e avaliação de 
projetos, bem como a organização de relatórios. 

Além  das  atividades  de  rotina  na  instituição  de  ensino,  o  estagiário  poderá  atuar  em  projetos 
pedagógicos existentes, sob a orientação e a avaliação do Tutor Presencial e a instituição parceira.

O Estágio Supervisionado terá a duração de 400 horas e será desenvolvido após o cumprimento dos 
componentes curriculares pedagógicos planejados do 1º  ao 4º  período,  e o aluno deverá ter  uma 
freqüência mínima 75% de presença.

Os estagiários que já atuam na educação básica e/ou profissional como docentes da área, poderão 
convalidar até 50% do estágio com atividades de prática pedagógica, conforme sugere a Resolução nº 
2/2002 do CNE, a serem avaliadas pela coordenação de estágio e aprovadas pela coordenação do 
curso.

Os alunos que têm direito à redução de carga horária deverão apresentar nos Pólos a documentação 
comprobatória de atividade docente regular, enviando declaração carimbada contendo os seguintes 
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dados: Identificação do nível do ensino, cargo docente e respectiva disciplina e o tempo de serviço.

O estágio supervisionado organiza-se da seguinte forma:

Estágio Supervisionado I: Focado na segunda etapa do Ensino Fundamental, organiza-se em duas 
fases. Na fase I ocorrerá observação, investigação, reflexão e problematização da prática relacionada à 
gestão de sala de aula. Caracteriza-se como preparatória para o planejamento norteador das ações do 
processo ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental a serem executadas na fase II. Inicia-se com a 
participação  na  escola  e  em sala  de  aula,  como  observador  crítico,  desde  o  planejamento  até  a 
avaliação, as reflexões dessa fase compõem o relatório final das atividades observadas.

 A  fase II é  o  momento  construtivo  da  experiência.  Compreende ações práticas  voltadas  para  o 
aprofundamento do processo de construção do conhecimento. É a fase de execução do planejamento a 
partir da prática a ser vivenciada na unidade escolar, Este período será de atuação em sala de aula, 
inicialmente como observador, depois como participante e auxiliar do docente das aulas de português 
e, por fim, como regente. O estágio supervisionado I se conclui com uma discussão sobre a prática 
vivenciada pelos alunos e elaboração de propostas de reencaminhamento da prática (ação – reflexão – 
ação).  Cada  estagiário  deverá  elaborar  um relatório apresentando  o  conteúdo-planejamento  com 
descrição das atividades, resultados obtidos e apreciação crítica. Localiza-se no quinto período com 
carga horária de 200 horas.

Estágio Supervisionado II – Focado no Ensino Médio, organiza-se em duas fases. Na Fase I ocorrerá 
investigação, reflexão e problematização da prática relacionada à gestão de sala de aula. Caracteriza-se 
como preparatória para o planejamento norteador das ações do processo ensino e aprendizagem no 
Ensino Médio a serem executadas na fase II. Inicia-se com a participação do estagiário na escola e em 
sala de aula, como observador crítico, desde o planejamento até a avaliação, as reflexões dessa fase 
compõem o relatório final das atividades observadas. 

A  Fase II:  é  o momento  construtivo da experiência.  Compreende ações  práticas voltadas para o 
aprofundamento do processo de construção do conhecimento. É a fase de execução do planejamento a 
partir da prática a ser vivenciada na unidade escolar, Este período será de atuação em sala de aula, 
inicialmente o estagiário atua como observador, depois como participante e auxiliar do docente das 
aulas de Língua e Literatura e, por fim, como regente. O estágio supervisionado I se conclui com uma 
discussão sobre a prática vivenciada pelos alunos e elaboração de propostas de reencaminhamento da 
prática (ação – reflexão – ação). Cada estagiário deverá elaborar um relatório final apresentando o 
conteúdo-planejamento com descrição das atividades, resultados obtidos, retomada do Estágio I  e 
apreciação crítica. Localiza-se no sexto período com carga horária de 200 horas.

Os trabalhos realizados durante o estágio supervisionado poderão culminar no Trabalho de Conclusão 
do Curso, e, para isso o estagiário contará também com uma orientação para organizar o relatório 
científico.

O  Estágio  Supervisionado  poderá  ser  realizado  em  instituições  de  ensino  público  ou  privado, 
reconhecidas oficialmente, mediante cadastro pela Coordenação do Pólo com a aprovação do Ifes.

O aluno estagiário que trabalha poderá desenvolver as atividades de campo no seu local de trabalho, se 
houver compatibilidade com a área profissional do Curso e escola, mediante anuência do Pólo/Ifes.

4 - Profissionais envolvidos diretamente com o estágio

Coordenador  de  Estágio,  Coordenador  de  Pólo,  professor  especialista,  tutor  a  distância,  tutor 
presencial e professor da instituição conveniada.

Cabe ao Coordenador de Estágio:

Aprovar junto com o CIEE do Ifes, os documentos de formalização de convênio para estágio, com as 
Instituições dos municípios.

Oficiar às unidades educacionais por meio de ofício, sobre o interesse em receber estagiários;
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Promover, junto aos professores especialistas e Tutores, estudos e debates sobre o estágio curricular, 
para decidir sobre a organização do processo didático-pedagógico;

Apoiar a elaboração do manual de estágio que será entregue aos alunos.

Fornecer ao coordenador do curso informações acerca do desenvolvimento do estágio. 

Cabe ao professor especialista:

Gerenciar o processo de estágio na sua totalidade através do Tutor a distância e tutor presencial;

Oferecer aos Tutores todas as orientações para o estágio;

Elaborar manual de estágio que será entregue aos alunos;

Encaminhar os documentos recebidos para que possam ser arquivados no setor competente do Ifes.

Analisar  junto com o coordenador  de  estágio  as  solicitações de  isenção de  horas por  atividades 
equivalentes.

Coordenador de Polo:

Acompanhar todo o processo de estágio referente à documentação acadêmica dos convênios;

Articular e negociar com instituições, para garantir espaços de atuação do estagiário e, nesse sentido, 
facilitar a celebração de convênios e garantir o cumprimento de seus termos; 

Cadastrar as instituições parceiras do estágio supervisionado no município.

Cabe ao tutor a distância:

Auxiliar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pertinentes ao estágio;

Conferir e controlar os documentos recebidos do Tutor presencial;

Avaliar as atividades realizadas pelos alunos em cada período junto com o Tutor presencial;

Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos por meio de relatórios “on line”;

Esclarecer as dúvidas dos alunos utilizando as ferramentas da web;

Cabe ao tutor presencial:

Divulgar o estágio supervisionado e suas diretrizes aos alunos;

Acompanhar e orientar a confecção do plano de ação a ser executado pelo aluno estagiário no campo 
de estágio;

Encaminhar a discussão e elaboração de documentos e formulários relativos ao estágio; 

Proceder ao encaminhamento formal do estagiário para o campo de estágio, acompanhado do termo de 
compromisso;

Acompanhar, junto às Instituições educativas, o desempenho dos estagiários de modo a assegurar o 
seu êxito em toda a dinâmica do estágio;

Discutir e propor alternativas didático-pedagógicas, para fortalecer o espírito de pesquisa e a busca de 
novas idéias para a dinâmica do Estágio; 

Observar, orientar e facilitar o processo de crescimento do estudante, mediante avaliação dos trabalhos 
“in loco”;

Promover encontros presenciais para discutir a prática vivenciada pelos alunos, e reencaminhamento 
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da prática se necessário;

Centralizar todas as dúvidas dos alunos e entrar em contato com Tutor a distância, para esclarecimento 
das mesmas para que possa orientá-los de forma correta e precisa;

Corrigir  as atividades referentes à prática curricular  inseridas no portfólio  dos alunos,  realizando 
também o lançamento de carga horária e conceito quando for necessário;

Enviar ao Ifes/ Tutor a distância as atividades realizadas pelos alunos em cada período.

Receber e avaliar os relatórios ao final do período de estágio, discutindo-os junto Tutor a distância;

Reportar-se ao Tutor a distância ou especialista sempre que for notificado pelo aluno de situações 
problemas;

Manter organizado e atualizado o cadastro dos estagiários e o arquivo de dados referentes ao estágio;

Cabe ao professor da instituição conveniada:

Acolher o estagiário e informar sobre a realidade de sua turma e conteúdos;

Colaborar com o planejamento e a execução das atividades pertinentes ao estágio em sua escola;

Assistir as atividades pedagógicas;

Preencher ficha de avaliação relativa à ação desenvolvida pelo aluno estagiário.

ANEXO 2

CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades complementares do Curso de Licenciatura em Português têm por objetivo permitir o 
contato  do  estudante  com atividades  e situações  inerentes à profissão,  bem como a vivência  de 
situações  reais  que  contribuam  para  seu  crescimento pessoal  e  profissional,  permitindo  o 
desenvolvimento de competências e habilidades que venham a enriquecer sua formação técnica e 
humanística.

Pretende-se que as atividades complementares auxiliem principalmente no desenvolvimento de perfil 
do educador dos estudantes que deve ser caracterizado pela criatividade,  iniciativa,  perseverança, 
humanidade  e  capacidade  de  promover  e  se  adequar  a  mudanças  bem  como  estabelecer 
relacionamentos interpessoais construtivos.

As atividades complementares a serem oferecidas compreendem:

• Visitas  Técnicas  em estabelecimentos  de  ensino,  museus,  bibliotecas,  cidades  históricas, 
reservas florestais, empresas, entre outros, relacionados à área de atuação do profissional da 
educação.

• Participação em feiras, encontros, congressos, simpósios, ciclos de seminários, apresentações 
de produtos e serviços de empresas e outros eventos científico-culturais, que permitam ao 
estudante desenvolver o hábito de permanecer atualizado com relação a seus conhecimentos e 
habilidades. 

Quando não organizadas pelo Ifes e Pólos, também serão consideradas atividades complementares, 
desde que comprovadas e aprovadas pelo Coordenador do Curso. 

• Contato com área de atuação, através de realização de estágio não-curricular em escolas. O 
aluno que já trabalha na área deve apresentar ao Coordenador do Curso uma declaração, em 
papel  timbrado  da  instituição,  carimbada  e  assinada pelo  responsável,  especificando  as 
atividades e a carga horária do trabalho.
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• Participação em projetos de pesquisa e extensão nas áreas de educação, português ou afim.

• Trabalho  voluntário  no  auxílio,  acompanhamento,  organização  e  execução  das  atividades 
complementares durante todo o período letivo.

• Participação em ações comunitárias, de caráter voluntário e filantrópico.

• Aprovação  em cursos  on  line,  participação  em videoconferências  e  outras  atividades  de 
aprendizagem à distância, desde que devidamente aprovadas pelo Coordenador do Curso.

• Freqüência e aprovação em cursos considerados complementares ao Curso de Licenciatura em 
Letras Português. 

Os critérios de atribuição e aproveitamento de carga horária relacionada às atividades complementares 
serão fixados em regulamento específico, a ser aprovado pelo Colegiado do Curso.

ANEXO 3

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO DE SUA EXECUÇÃO

Sinaes – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior

Comissão Própria de Avaliação - CPA

INTRODUÇÃO

A avaliação institucional, processo desenvolvido pela comunidade acadêmica do Ifes, ocorrerá com o 
intuito de promover a qualidade da oferta educacional em todos os sentidos. 

Neste processo serão considerados o ambiente externo, partindo do contexto no setor educacional, 
tendências, riscos e oportunidades para a organização e o ambiente interno, incluindo a análise de 
todas  as  estruturas  da  oferta  e  da  demanda  que  serão  analisadas.  O  resultado  da  avaliação  na 
Instituição balizará a determinação dos rumos institucionais de médio prazo.

As orientações e instrumentos propostos nesta avaliação institucional se apóiam na Lei de Diretrizes e 
Bases 9.394 de 20.12.96, nas Diretrizes Curriculares de cada curso oferecido pelo Ifes, no Decreto 
3.860 e na Lei 10.861, que institui o Sistema de Avaliação. 

Esta avaliação retrata o compromisso institucional com o autoconhecimento e sua relação com o todo, 
em prol da qualidade de todos os serviços que o Ifes oferece para a sociedade. Confirma também a sua 
responsabilidade em relação à oferta de educação superior.

Esta  proposta  inicia-se  com um breve  histórico  da  Instituição,  em seguida,  define  os  objetivos 
principais da avaliação;  explicita os mecanismos de integração entre os diversos instrumentos de 
avaliação; apresenta os procedimentos metodológicos que serão utilizados com a definição das etapas 
do  processo;  aponta  as  tarefas  distribuindo-as  entre  os  setores  responsáveis  que  participarão  do 
trabalho; propõe uma política de utilização dos resultados da avaliação na definição dos rumos da 
instituição e encerra-se com a apresentação de um cronograma de trabalho que contempla as ações 
definidas e os recursos necessários para a execução destas.

1. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO

São objetivos da avaliação:

Promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação no Ifes;

Implantar um processo contínuo de avaliação institucional;

Planejar e redirecionar as ações do Ifes a partir da avaliação institucional;
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Garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão;

Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e autonomia;

Consolidar o compromisso social do Ifes;

Consolidar o compromisso científico-cultural do Ifes.

2. MECANISMOS DE INTEGRAÇÃO DA AVALIAÇÃO

A proposta de avaliação do Sinaes prevê a articulação entre a avaliação do Ifes (interna e externa), a 
avaliação dos cursos e avaliação do desempenho dos estudantes (Enade).

As políticas de acompanhamento e avaliação das atividades-fins, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, 
além das  atividades  meio,  caracterizadas  pelo  planejamento  e  gestão  do  Ifes,  abrangerão toda  a 
comunidade acadêmica, articulando diferentes perspectivas o que garantirá um melhor entendimento 
da realidade institucional.

A integração da avaliação com o projeto pedagógico dos cursos ocorrerá pela contextualização destes 
com as características da demanda e do ambiente externo, respeitando-se as limitações regionais para 
que possam ser superadas pelas ações estratégicas desenvolvidas a partir do processo avaliativo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizadas pela Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e pela Lei 10.861/04, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – Sinaes seria paradoxal estabelecer critérios e normas rígidas para a avaliação, cujo processo 
não se encerra em si mesmo.

O processo de  auto-avaliação deve  contar  com a  participação de  uma Comissão designada para 
planejar,  organizar,  refletir  e  cuidar  do  interesse de  toda  a  comunidade  pelo  processo;  com  a 
participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica; com o apoio da alta gestão do Ifes e 
com a disponibilização de informações e dados confiáveis. 

Como um processo democrático, que se constrói ao longo do seu desenvolvimento, está sujeito a 
tantas variáveis quanto o número de agentes envolvidos.  Por esta razão, ficará para um segundo 
momento estabelecer  os métodos e ações a serem adotados  para identificação e saneamento das 
deficiências.

Diversos instrumentos e métodos combinados serão utilizados, conforme necessidades e situações 
específicas, focos e aprofundamentos exigidos pela própria dinâmica de atuação do Ifes. 

A avaliação institucional  proposta adotará uma metodologia participativa,  buscando trazer  para o 
âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e se 
dará globalmente a cada ano.

Para  tal  foi  designada,  pelo  órgão diretivo  competente  da  Instituição,  uma Comissão Própria  de 
Avaliação,  vinculada aos  órgãos  colegiados  do  Ifes  e  especialmente constituída  para  este  fim.  A 
comissão foi composta por representantes da comunidade externa, do corpo técnico-administrativo, 
discente e docente.

Os métodos adotados partem do individual para o coletivo, favorecendo a convergência dos dados em 
torno  de  objetivos  comuns,  bem  como  a  busca  compartilhada  de  soluções  para  os  problemas 
apresentados.

A metodologia proposta orienta o processo quanto às decisões, técnicas e métodos de forma flexível 
para,  diante  de  situações concretas,  assumirem novos contornos,  adotar  decisões  e  técnicas  mais 
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oportunas e diretamente vinculadas às situações em pauta.

As técnicas utilizadas poderão ser seminários, painéis de discussão, reuniões técnicas e sessões de 
trabalho, dentre outras. Para problemas complexos poderão ser adotados métodos que preservem a 
identidade dos participantes.

A avaliação abrirá  espaço para  sugestões  e avaliações  espontâneas  em todos os instrumentos  de 
avaliação interna.

3.1 Etapas do Processo de Auto-avaliação

a) Etapa I – PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO COLETIVA

O objetivo desta etapa é planejar a auto-avaliação e estimular e envolver os atores no processo.

Esta etapa prevê as seguintes ações:

Constituição de uma Comissão própria de Avaliação – CPA, com a função de coordenar e articular o 
processo de auto-avaliação;

Planejamento da auto-avaliação com a definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e 
cronograma;

Sensibilização da comunidade acadêmica buscando o envolvimento com o processo.

- Dinâmica de Sensibilização.

A apresentação, em forma de seminário, de um tema servirá de referencial para favorecer analogias e 
impulsionar a reflexão.

b) Etapa II – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PROPOSTO

O objetivo desta etapa é a concretização das atividades que foram programadas na proposta de auto-
avaliação.

Esta etapa prevê as seguintes ações:

Definição dos grupos de trabalho;

Realização das  técnicas  programadas  como seminários,  painéis  de  discussão,  reuniões  técnicas e 
sessões de trabalho;

Construção dos instrumentos de avaliação (questionários, entrevistas e/ou outros);

Definição dos recursos que serão envolvidos no processo avaliativo;

Aplicação dos instrumentos de avaliação;

Definição da metodologia de análise e interpretação de dados;

Elaboração dos relatórios de avaliação;

- Seminários, painéis de discussão, sessões plenárias, reuniões técnicas, outros.

Momento para análise e incorporação das ações planejadas, de forma coletiva e democrática e para a 
definição dos instrumentos de avaliação que serão desenvolvidos.

A comunicação e a troca de informações neste momento são fundamentais para a articulação entre os 
participantes das ações que serão desenvolvidas e das metodologias que serão utilizadas.

Os grupos se reúnem para análises globais e específicas e apresentam um cronograma de ações que 
prevê  aplicação,  datas,  acompanhamento  e  responsável  por  cada  ação  proposta  e  encaminha  à 
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comissão de avaliação.

A programação coletiva da aplicação das ações trará a oportunidade de melhoramentos constantes no 
processo, contando com a diversidade de experiências e paradigmas.

- Instrumentos de avaliação.

Esses serão construídos para aplicação em toda a comunidade e atuarão como objetos intermediários e 
subsidiários na identificação dos problemas.

Na construção destes instrumentos serão aplicados os conteúdos teóricos práticos envolvidos em cada 
situação abordada.

- Análise.

Apropriação e confronto dos dados levantados, pela Comissão de Avaliação.

c)  Etapa  III  –  CONSOLIDAÇÃO  DO  PROCESSO  E  PROGRAMAÇÃO  DE 
REDIRECIONAMENTO 

O objetivo desta etapa é o de incorporar os resultados encontrados na avaliação e buscar, através 
destes a melhoria da qualidade no Ifes.

As ações previstas nesta etapa são:

Organização das discussões dos resultados pela comunidade acadêmica;

Elaboração  de  um relatório  final  que  deve  expressar os  resultados  das  discussões  e  a  análise  e 
interpretação dos dados;

Divulgação para a comunidade dos resultados obtidos;

Planejamento da aplicação dos resultados visando saneamento das deficiências encontradas.

- Seminários, sessões plenárias.

Momento para incorporar os resultados e transformá-los em elementos ativos de transformação.

Reunião de trabalho para a busca coletiva e democrática de soluções.

A comunicação e a troca de informações abrem trânsito entre a diversidade de dimensões e áreas 
distintas.

- Divulgação dos Resultados 

A divulgação dos resultados pode ocorrer  através  de um seminário,  de  reuniões,  de  documentos 
informativos impressos ou eletrônicos e outros e servirá para tornar públicas as oportunidades para 
ações de transformação vindas do processo avaliativo. 

- Utilização dos Resultados 

O  documento  final  será  apresentado  à  Comissão  de  Avaliação  para  a  análise  dos  resultados  e 
sugestões, estabelecimento de metas, e deve prever um planejamento para o redirecionamento do Ifes.

4. DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS POR SETORES DO IFES, DE ACORDO COM AS DI-
MENSÕES DA LEI 10.861

Serão avaliadas todas as dimensões com as quais a gestão institucional estabelece influência direta, 
sendo capaz de alterá-las pela ação dos gestores acadêmicos. 

Através de instrumentos de avaliação, seminários, reuniões e discussões formais e informais, e todo 
tipo de contato com o corpo docente, alunos e funcionários, os setores do Ifes identificarão pontos 
positivos e negativos em relação à dimensão avaliada. A partir da identificação destes pontos, serão 
capazes de desenvolver políticas institucionais para neutralizar os pontos negativos, transformando-os 
em positivos e para intensificar o investimento nos pontos positivos, maximizando-se o que existe de 
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melhor no Ifes.

4.1 DIMENSÕES AVALIADAS

1ª Dimensão Avaliada: Planejamento Institucional

Objetivo: Analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional, sua execução e aplicabilidade e definir 
propostas de redirecionamento, observando:

A coerência entre missão institucional com o Plano de Desenvolvimento Institucional e a conseqüente 
coerência das ações realizadas pelo Ifes;

A pertinência do PDI em relação às praticas institucionais principalmente com relação ao contexto 
regional e social;

Os resultados das etapas da implementação do PDI,  suas dificuldades, carências, possibilidades e 
potencialidades;

A participação da comunidade acadêmica na elaboração e atualização de suas propostas e projetos.

Setor Responsável: Este aspecto será desenvolvido pelo  Diretor Geral  junto com as Diretorias de 
Planejamento e Administração, Ensino, das Unidades de Ensino, Relações Empresariais, Gerências e 
Coordenadores de Curso do Ifes. 

Ações: Estão previstas as seguintes ações:

Análise e avaliação do PDI, PPI e projeto pedagógico dos cursos para identificação das evidencias de 
sucessos e oportunidades de melhoria, com consequente plano de melhoria.

Criação de um instrumento de avaliação do PDI que será aplicado para o corpo docente, discente e 
técnico-administrativo (Questionário);

Reuniões  e  Seminário  para  discussão  do  PDI  e  do  PPI,  incluindo  uma  análise  crítica  destes 
documentos, de sua relação com a realidade institucional e com o Projeto Pedagógico dos Cursos e da 
dinâmica de sua construção; 

Definição de propostas de mudanças no planejamento e redirecionamento institucional;

Criação de equipe multidisciplinar para coletar e analisar dados sócio-econômicos da região onde o 
Ifes está inserido;

Analise dos documentos relativos aos registros das produções acadêmicas e diversos documentos que 
normatizam a vida escolar.

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Missão Institucional;

Objetivos institucionais e sua relação com as práticas pedagógicas e administrativas que estão sendo 
realizadas;

Estratégias e Metas;

Relação do PDI com o contexto social e econômico;

Ações realizadas e sua coerência com as ações propostas no PDI;

Articulação do PDI com as políticas estabelecidas para o ensino, a pesquisa e a extensão e os projetos 
que as envolvem;

Articulação do PDI com a gestão acadêmica e administrativa;

Articulação do PDI com a avaliação institucional; 

Vocação Institucional;
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Inserção regional e nacional;

Perfil pretendido dos alunos ingressantes e dos egressos;

Compromissos e finalidades da Instituição;

Articulação entre o PDI, PPI e Projetos Pedagógicos.

2ª Dimensão Avaliada: Produção Acadêmico-Científica

Objetivo:  Analisar  e determinar  os  vetores da produtividade acadêmica do  Ifes que compõem o 
ensino, a pesquisa e a extensão; redefinindo suas políticas e a aplicação destas visando possíveis 
mudanças, atualizações e adequações, observando:

A existência da política de incentivo a produção institucionalizada e as praticas investigativas;

As formas de divulgação da política e confirmar as formas de execução;

A articulação entre pesquisa e demais atividades acadêmicas;

As práticas profissionais que estimulem a melhoria do ensino, a existência de inovações pedagógicas e 
novas tecnologias;

Os currículos; 

As atividades de extensão com ensino, pesquisa e as demandas sociais;

A existência de políticas institucionais para a criação da extensão e manutenção da pós-graduação;

A integração da graduação e pós-graduação.

Setor Responsável: Este aspecto será desenvolvido pelas Gerências de Pesquisa e Extensão, junto 
com as Gerências de Ensino, do Ensino Superior, da Educação Profissional do Nível Técnico, do 
Ensino Médio e Coordenadoria da pós-graduação.

Ações: Estão previstas as seguintes ações:

Criação de instrumentos de avaliação para verificar a pertinência dos currículos, a formação docente, o 
apoio ao estudante,  a interdisciplinaridade,  as inovações didáticos pedagógicas e o uso de novas 
tecnologias de ensino e a relevância com as demandas sociais. (questionário)

Criação de instrumentos de avaliação de acompanhamento de egressos, para a melhoria da qualidade 
do ensino. 

Verificação da existência de revistas e outros meios de comunicação institucionalizados.

Reuniões periódicas para integração entre graduação e pós-graduação.

Reuniões  entre  as  coordenações,  entre  os  coordenadores  e  alunos  para  discussão  da  produção 
acadêmica que devem incluir:

Avaliação quantitativa da produção cientifica gerada no Ifes.

Análise comparativa entre os objetivos sociais e vocação do Ifes e o direcionamento da produção 
cientifica (analise qualitativa).

Análise qualitativa e quantitativa das atividades de extensão do Ifes.

Avaliação das disciplinas de pós-graduação pelo corpo discente

Analise da relação entre os programas de PG e a realidade social onde o Ifes está inserido.

Definição de propostas que envolvam mudança, atualização ou adequação.

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Formas de operacionalização das Políticas de ensino (incluída a pós-graduação), pesquisa e extensão 
do Ifes;
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Mecanismos de estímulo ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão;

Políticas de desenvolvimento da pós-graduação;

Existência e aplicação de Políticas de formação;

Mecanismos de construção e difusão do conhecimento – práticas pedagógicas;

A organização didático-pedagógica e a pertinência com os objetivos institucionais (concepção dos 
cursos, currículos, metodologias utilizadas, processos do rendimento do aluno);

Mecanismos de atualização e adequação das propostas dos cursos;

Ações de apoio ao desenvolvimento do aluno (apoio pedagógico, apoio para participação em eventos, 
flexibilidade curricular, interdisciplinaridade, etc.);

Critérios  para  o  desenvolvimento  de  pesquisa  e  práticas  investigativas  e  para  a  formação  de 
pesquisadores;

Produção científica e difusão desta produção;

Relação da pesquisa com o desenvolvimento local e regional;

Benefícios da pesquisa para a sociedade e o meio ambiente;

Intercâmbio com outras IES para desenvolvimento de pesquisa;

Ações de apoio à produção científica;

Projetos de extensão e sua relação com o planejamento do Cefetes;

Projetos de extensão e sua interação com os diversos setores econômicos e sociais;

Articulação da extensão com o ensino, a pesquisa e as demandas locais e regionais;

Participação discente na extensão.

3ª Dimensão Avaliada: Responsabilidade Social

Objetivo: Verificar o compromisso e a contribuição do Ifes em ações que envolvem responsabilidade 
social, buscando contemplar esta característica fundamental, considerando a finalidade do Ifes e suas 
correlações com o cenário externo. 

Responsabilidade social é ato intrínseco dos núcleos sociais e mais ainda, do Ifes que por sua essência 
deve produzir novos conhecimentos, disseminar os já existentes, atendendo as demandas sociais.

Setor Responsável: Este aspecto será desenvolvido pela Diretoria de Relações Empresariais junto 
com a Gerência de Ensino.

Ações: Estão previstas as seguintes ações:

Reuniões para esclarecimento, acompanhamento e definição das ações já executadas ou em andamento 
que envolva o tema;

Reuniões com os núcleos da Instituição e comunidade civil organizada

Levantamento dos programas e ações desenvolvidas pelo Ifes e reflexo destas ações na sociedade por 
meio de técnicas e instrumentos variados (questionários, dados oficiais, entrevistas).

Entrevistas com membros da comunidade

Análise de documentos (PDI, PPI, Programas Institucionais).

Analise de convênios e parcerias

Analise do relatório de setores envolvidos

Palestras de sensibilização
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Definição de propostas que inclua a responsabilidade social como princípio nortEaDor.

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Responsabilidade Social no Ifes;

Inclusão social – ações de inclusão a grupos sociais discriminados ou sub-representados em todos os 
setores do Ifes;

Defesa do meio ambiente;

Sensibilização da instituição e da comunidade quanto às questões de inclusão

Preservação da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;

Impacto das atividades do Ifes no desenvolvimento econômico e social;

Ações relacionadas à formação consciente do cidadão;

Relacionamento  com o  setor  público,  setor  produtivo,  mercado  de  trabalho,  instituições  sociais, 
culturais e educativas;

Política de Bolsa;

Ações de socialização do conhecimento.

Assistência à comunidade carente

Parcerias e convênios com órgãos públicos e privados

Incubadoras tecnológicas

Forma de criação e disseminação dos aspectos técnico-científicos

4ª Dimensão Avaliada: Comunicação interna e externa promovida pelo Ifes

Objetivo: Avaliar a comunicação da IES com a comunidade, sua efetividade, identificando as formas 
de aproximação utilizadas, bem como a sua imagem pública, buscando fazer com que a atividade 
acadêmica se comprometa com a melhoria das condições de vida da comunidade.

Setor Responsável: Este aspecto será desenvolvido pela Coordenadoria de Comunicação Social.

Ações: Estão previstas as seguintes ações:

Reuniões, seminários e fóruns e questionário diagnóstico para identificação das políticas e ferramentas 
de comunicação existentes e utilizadas e das ações de comunicação desenvolvidas;

Criação de instrumentos de avaliação que serão respondidos pela comunidade, incluindo os egressos 
dos cursos da IES;

Definição de propostas que desenvolvam a comunicação da IES com a comunidade.

Levantamento das estratégias e canais utilizados para comunicação

Reunião com núcleo de assessoria de comunicação, marketing e português.

Reuniões com a comunidade externa organizada

Avaliação das publicações (revistas, boletins).

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Elementos de analise da comunicação externa e interna

Caracterização do público-alvo

Conteúdo (Mensagem) e Forma
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Processo Seletivo, Imagem Institucional

Ações Sociais, Eventos Científicos e Culturais ,Eventos Esportivos 

Recursos para o desenvolvimento da comunicação interna e externa;

Freqüência em que as ações são desenvolvidas;

Ferramentas de comunicação externa utilizadas pelo Ifes;

Meios utilizados para comunicação interna e externa, como: Jornal, Rádio, Internet, Faixas, Panfletos, 
TV, Manuais,  Regimentos, Editais, Boletim Informativo, Murais,  Circulares, Intranet,  Sistemas de 
registro interno de informações acadêmicas e gerenciais, Núcleo de prática profissional.

Avaliação da imagem da IES na comunidade externa; 

Clareza e atualidade das informações disponíveis para a comunidade interna;

Conhecimento pela comunidade externa das atividades da IES;

Inclusão no planejamento das coordenações de ações de comunicação.

5ª Dimensão Avaliada: Gestão de Pessoas

Objetivo:  Avaliar,  identificando  as  fortalezas  e  fragilidades,  a  política  de  RH existente  na  IES, 
buscando desenvolver e/ou aprimorar o desenvolvimento profissional e as condições de trabalho do 
capital humano atuante na IES, observando os seguintes aspectos:

Existência de plano de carreira;

Programa de capacitação;

Programas de melhoria da qualidade de vida;

Pesquisa de clima organizacional;

Pesquisa de cultura organizacional;

Quantificação com relação a aluno/professor/ técnico-administrativo

Setor Responsável: Este aspecto será desenvolvido pela Gerência de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos junto com as Coordenadorias  Permanentes  do  Pessoal Docente e  do Pessoal  Técnico-
Administrativo.

Ações: Estão previstas as seguintes ações:

Análise histórica e documental;

Levantamento de indicadores;

Reuniões  para  identificação das  políticas  existentes  e  utilizadas  de  formação,  aperfeiçoamento  e 
capacitação do Corpo Docente e do Corpo Técnico-Administrativo;

Criação e aplicação de instrumentos de avaliação que serão respondidos pelo Corpo Docente, pelo 
Corpo Técnico-Administrativo e pelo Corpo Discente do Ifes;

Aplicação de questionários por segmento;

Entrevistas por segmentos;

Análise, consolidação e divulgação dos resultados das pesquisas às comunidades interna e externa do 
Ifes;

Definição de propostas de desenvolvimento e/ou aprimoramento das políticas existentes. 

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Existência de um Plano de Carreira Docente, sua atualidade, critérios e utilização;
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Existência  de  um Plano  de  Cargos  e  Salários  do  Corpo Técnico-Administrativo,  sua  atualidade, 
critérios e utilização;

Existência de Planos de Capacitação Docente e do Corpo Técnico-Administrativo, sua atualidade, 
critérios e utilização;

Programas de qualificação profissional oferecidos;

Mecanismos de seleção utilizados;

Formação e regime de trabalho do Corpo Docente;

Formação e regime de trabalho do Corpo Técnico-Administrativo;

Experiência acadêmica e profissional do Corpo Docente;

Experiência profissional do Corpo Técnico-Administrativo;

Mecanismos de avaliação do Corpo Docente e Corpo Técnico-Administrativo e comunidade;

Incentivos e outras formas de apoio ao desenvolvimento da função no Ifes;

Critérios para premiações;

Incentivos e outras formas de apoio ao desenvolvimento da capacitação;

Incentivos e outras formas de apoio à produção acadêmica.

Integração  e  comunicação  permanente  entre  os  docentes,  o  corpo  técnico-administrativo  e  a 
comunidade.

6ª Dimensão Avaliada: Administração Acadêmica e Gestão 

Objetivo:  Verificar  e  avaliar  o  grau  de  independência  e  autonomia  da  gestão  acadêmica,  os 
mecanismos de gestão, as relações de poder entre as estruturas e a participação efetiva na construção 
das políticas da IES, buscando coerência entre os meios de gestão e o cumprimento dos objetivos e 
planejamento institucional. 

Setor Responsável: Este aspecto será desenvolvido pela  Diretoria de Administração junto com a 
Câmara de Ensino e Pesquisa.

Ações: Estão previstas as seguintes ações:

Análise regimental, de organograma e de regulamentos internos para identificação da administração 
acadêmica;

Análise do Plano de Gestão e/ou Plano de Metas;

Análise do PDI. 

Análise dos processos de administração escolar;

Verificação dos recursos de informação instalados e disponibilizados para a Comunidade Acadêmica;

Desenvolvimento e Aplicação de instrumentos para verificar a representatividade e a participação dos 
diversos segmentos da Comunidade no planejamento e na tomada de decisões;

Avaliação do cumprimento dos prazos institucionais e das ações desenvolvidas em função das metas 
estabelecidas.

Definição de propostas de desenvolvimento e/ou aprimoramento das relações internas e participação 
democrática dos órgãos colegiados. 

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Atribuições dos órgãos colegiados;

Funcionamento dos órgãos colegiados;

85



Formas definidas de participação do Corpo Docente nos órgãos colegiados e órgãos de direção do Ifes;

Formas definidas de participação do Corpo Técnico-Administrativo nos órgãos colegiados e órgãos de 
direção do Ifes;

Formas definidas de participação do Corpo Discente nos órgãos colegiados e órgãos de direção do 
Ifes;

Adequação do plano de gestão e o de metas;

Gestão estratégica;

Participação efetiva dos atores na gestão institucional.

Cumprimento das atribuições definidas regimentalmente pelo Corpo Docente, Discente e Técnico-
Administrativo;

Grau de centralização existente no Ifes;

Conhecimento dos instrumentos normativos do Ifes pela comunidade acadêmica;

Organograma do Ifes, sua aplicação e funcionamento.

Incentivos e outras formas de apoio à produção acadêmica.

Fluxo de informações;

Presença de uma ouvidoria institucional.

7ª Dimensão Avaliada: Infra-Estrutura Física e Tecnológica

Objetivo: Avaliar a infra-estrutura física e tecnológica existentes no Ifes e sua adequabilidade para 
atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão; a consonância destas informações com as 
constantes no PDI e o grau de satisfação dos usuários dos serviços prestados, com vistas à definição de 
propostas de redimensionamento.

Setor Responsável: Este aspecto será desenvolvido pelos Diretores das Unidades de Ensino.

Ações: Estão previstas as seguintes ações:

Reuniões técnicas setoriais para análise da infra-estrutura física e tecnológica existente e identificação 
de sua adequação à estrutura de oferta existente na IES;

Avaliações ergométricas dos ambientes (administrativa docente e discente).

Criação de instrumentos de avaliação que serão respondidos pelo Corpo Docente, pelo Corpo Técnico-
Administrativo e pelo Corpo Discente;

Aplicação  de  questionários  de  levantamento  de  índice  de  satisfação  dos  usuários  (técnicos 
administrativos, docentes e discentes),  tais como: Caixa de coleta de sugestões junto aos setores; 
reuniões  utilizando  a  metodologia  de  Grupo  Focal,  trabalho  de  avaliação  realizada  pelos 
coordenadores de curso, que consiste em um momento de ouvir acadêmicos e professores quanto aos 
possíveis problemas e sugestões para sua solução, estabelecendo uma periodicidade de acordo com as 
características de cada IES. (Questionários, entrevistas, mural on-line, entre outros).

Divulgar os resultados, propondo o aprimoramento dos pontos fortes detectados e mecanismos de 
ajustes às fragilidades detectadas.

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Infra-estrutura física existente (salas de aula, biblioteca, laboratórios, área de convivência, etc.);

Políticas de expansão previstas;

Políticas de conservação, atualização e segurança da infra-estrutura física e tecnológica;

Adequação da quantidade e capacidade dos laboratórios à demanda pela utilização destes por parte do 

86



Corpo Docente e Discente;

Adequação da biblioteca à demanda pela utilização desta pelo Corpo Docente e Discente;

Adequação do espaço físico ao desenvolvimento das atividades programadas;

Estado de conservação dos laboratórios, biblioteca e instalações gerais;

Iluminação, acústica e ventilação das instalações existentes;

Limpeza, organização e conservação do espaço físico, do mobiliário e equipamentos;

Adequação da infra-estrutura à utilização pela comunidade acadêmica. 

8ª Dimensão Avaliada: Integração entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e a avaliação

Objetivo: Verificar a adequação e eficácia do PDI, PPI e projetos dos cursos, bem como a efetividade 
dos procedimentos de avaliação, buscando a integração do processo avaliativo com o planejamento e 
vocação institucional e o despertar da cultura de avaliação.

Setor Responsável: Este aspecto será comandado pelo Diretor Geral e desenvolvido pelas Diretorias 
de Ensino e Unidade, Gerências de Ensino e do Ensino Superior, Coordenadorias de Curso junto com 
o Núcleo Pedagógico e CPA, responsável pela avaliação.

Ações: Estão previstas as seguintes ações:

Reuniões técnicas do setor de planejamento com os outros setores da IES para análise do PDI, das 
propostas pedagógicas dos cursos e sua coerência com a proposta de avaliação da IES;

Criação de instrumentos de avaliação que serão respondidos pelo Corpo Docente, pelo Corpo Técnico-
Administrativo e pelo Corpo Discente;

Definição de propostas de adequação do PDI, dos projetos pedagógicos e do processo de avaliação.

Capacitação de docentes e corpo técnico-administrativo que irão alimentar os indicadores.

Discussão dos resultados com a comunidade;

Divulgação interna do processo e de seus resultados. 

Promover fóruns, palestras, seminários temáticos junto à comunidade acadêmica. 

Produzir relatórios de ações realizadas

Levantar dados das avaliações anteriores que foram incorporados ao planejamento

Verificar a execução das ações planejadas 

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Existência de planejamento para realização das atividades da IES;

Adequação do planejamento da IES com os projetos pedagógicos dos cursos;

Existência, adequação, participação, analise, reflexão e participação da comunidade.

Mecanismos de avaliação e acompanhamento do planejamento;

Previsão de melhorias através do processo de avaliação;

Implantação do planejamento;

Práticas de releitura do PDI;

Práticas de releitura das propostas pedagógicas dos cursos;

Propostas de modificações a partir dos resultados das avaliações.
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9ª Dimensão Avaliada: Atendimento aos discentes – Política de atendimento aos estudantes

Objetivo: Avaliar as formas de atendimento ao Corpo Discente e integração deste a vida acadêmica, 
identificando os programas de ingresso,  acompanhamento pedagógico,  permanência do estudante, 
participação em programas de ensino, pesquisa e extensão, a representação nos órgãos estudantis, 
buscando propostas de adequação e melhoria desta prática na IES para a qualidade da vida estudantil e 
a integração do aluno à comunidade acadêmica..

Setor Responsável:  Este aspecto será desenvolvido pelas Diretorias das Unidades junto com as 
Gerências de Ensino, do Ensino Superior,  da Educação Profissional  do Nível  Técnico, do Ensino 
Médio, Pesquisa e Extensão e Coordenadoria de Pós-Graduação.

Ações:Estão previstas as seguintes ações:

Reuniões técnicas do departamento de recursos humanos com as coordenações;

Realização de reuniões técnicas de sensibilização, solicitação e/ou requisições de documentação da 
CPA com os setores responsáveis;

Avaliação dos atendimentos aos alunos;

Avaliação e/ou reavaliação dos instrumentos já existentes.

Criação de instrumentos de avaliação que serão respondidos pelo Corpo Discente, incluindo os alunos 
formandos e os egressos;

Definição de propostas de melhoria e adequação do atendimento aos alunos e dos mecanismos de 
integração destes nas atividades acadêmicas.

Avaliação da política de ingresso;

Avaliação do acompanhamento pedagógico;

Avaliação das políticas de atendimento a alunos carentes e sua relação com as políticas públicas e de 
inclusão;

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Existência de mecanismos de atendimento psicopedagógico aos alunos;

Existência de mecanismos de acompanhamento didático-pedagógico aos alunos;

Existência de instrumentos de avaliação do nível  de satisfação dos discentes quanto aos serviços 
recebidos, infra-estrutura e corpo docente;

Existência de mecanismos de acompanhamento aos egressos.

Ações de integração dos alunos com a atividade acadêmica (ensino, pesquisa e extensão);

Mecanismos de nivelamento;

Políticas de acesso e seleção dos alunos;

Estudos sobre a atividade acadêmica;

Política de egressos;

Oportunidades de formação continuada;

Avaliação do Corpo Discente;

Revisão do processo ensino-aprendizagem;

Bolsas de estudo e de pesquisa;

Participação em atividades de extensão;

Atividades complementares;

Estágios e intercâmbio;
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Participação dos alunos nos órgãos colegiados da IES e no planejamento.

10ª Dimensão Avaliada: Gestão financeira da IES

Objetivo:  Avaliar a capacidade de administração financeira da IES, buscando o cumprimento dos 
compromissos institucionais, a manutenção da sustentabilidade e equilíbrio financeiro. 

Estabelecer políticas de manutenção de estudantes e captação de novos estudantes e de recursos.

Setor Responsável: Este aspecto será desenvolvido pela Diretoria de Administração e Planejamento do 
Ifes. 

Ações: Estão previstas as seguintes ações:

Estudos econômico-financeiros periódicos e anuais com previsão de receitas e despesas;

Planejamento econômico-financeiro com previsão de payback dos investimentos;

Planilhas de custos previstos pela legislação trabalhista, tributária e outras sobre anuidades escolares;

Estudos sobre custos advindos da política de pessoal docente;

Estudos sobre a capacidade de pagamentos dos estudantes;

Estudos de compatibilização entre receitas previstas e custos legais;

Estudos sobre novas fontes de recursos que não as mensalidades;

Estudos sobre demanda de mercado com vistas à criação de novos cursos.

Definição de propostas de melhoria e adequação do controle financeiros, das políticas e estratégias 
para utilização dos recursos.

Analise de relatórios contábeis;

Verificação da distribuição de recursos financeiros;

Aspectos que deverão ser considerados na avaliação desta dimensão (foco da discussão):

Sustentabilidade financeira;

Políticas de captação e manutenção dos alunos;

Destinação dos recursos para aplicação no ensino, pesquisa e extensão;

Mecanismos de controle da evasão e inadimplência;

Previsão de investimentos;

Adequação da estrutura de oferta;

Coerência entre cursos oferecidos e recursos do Ifes;

Regularidade dos pagamentos dos funcionários do Ifes;

Regularidade fiscal;

Provisionamento para atualização e manutenção da infra-estrutura física e tecnológica do Ifes;

Provisionamento para capacitação do corpo docente e corpo técnico-administrativo;

Política de captação de recursos.

Existência de demanda – estudos prévios sobre a demanda de mercado para cada curso de graduação, 
de modo que não venha a se esgotar após dois ou três anos de autorização do mesmo;

Estudo  de  compatibilização  entre  os  níveis  de  salários  do  pessoal  (professores  e  técnico-
administrativos) e a capacidade de pagamento dos seus estudantes.

mecanismos de controle de gastos;
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políticas de captação e  manutenção de alunos;

políticas de captação de recursos externos.

5. POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PARA DEFINIÇÃO 
DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

De acordo com as Diretrizes para a Avaliação do Ifes, os processos avaliativos internos servirão como 
subsídios para o redirecionamento das ações e formulação de políticas tanto para a gestão do Ifes 
como para as políticas públicas de educação superior. 

Desta forma, o Ifes deverá apresentar o documento final de avaliação à Comissão Própria de Avaliação 
para a análise dos resultados e sugestões, estabelecimento de metas, encaminhamento à direção e 
procedimentos necessários.

O Ifes estabelecerá, a partir dos dados e informações obtidos nas pesquisas, a melhor política para 
definição dos novos objetivos e políticas de qualidade.

Estratégias, como o estudo comparativo entre instituições congêneres, será incorporado às ações. O 
aprimoramento,  o  aperfeiçoamento,  a  troca  de  experiências  com  outras  Instituições  estarão 
permanentemente perpassando o processo de reestruturação e aperfeiçoamento do Ifes. A proposta de 
avaliação institucional constitui-se de modelos e instrumentos que podem, a qualquer momento, ser 
aplicadas em situações específicas, gerando subsídios para os permanentes reexames e reorientações 
exigidos  pelos  avanços  do  conhecimento  e  demandados pelos  contextos  regional,  nacional  e 
internacional.  Os  resultados  vão  fundamentar  os  processo de  gestão  e  os  atos  de  regulação.  As 
adaptações e revisões servirão para corrigir os aspectos negativos, fortalecer e consolidar os aspectos 
positivos e, ainda, identificar talentos.

Os  procedimentos  metodológicos  de  aplicação  dos  resultados  terão  a  seguinte  dinâmica:  Numa 
primeira etapa serão trabalhados coletivamente os problemas de baixa complexidade, identificados 
como sendo do grupo. Posteriormente, numa segunda etapa, serão trabalhados individualmente os 
problemas de qualquer nível de complexidade com ações específicas.

Serão  considerados  de  baixa  complexidade  problemas  relacionados  a  aspectos  coletivos  como 
atendimento dos setores, atendimento a necessidades específicas e pequenos grupos.

Os  problemas  relacionados  à  atividade  fim,  como:  os procedimentos  metodológicos,  didático-
pedagógicos,  capacitação docente  terão  tratamentos  específicos  e  serão  trabalhados  pelos  setores 
responsáveis competentes. As adaptações curriculares, às demandas identificadas, por exemplo, serão 
gerenciadas pela coordenação de curso e implantadas conjuntamente com o corpo docente.

Pretende-se que, com a busca permanente de melhoria e as renovações constantes, articuladas com o 
conjunto de aspectos básicos da concepção da Instituição, seja construído e consolidado o sistema de 
auto-avaliação institucional do Ifes.
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ANEXO 4

MODELOS DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Sinaes - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior

Comissão Própria de Avaliação – CPA

DIMENSÃO 1. PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

1. No Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, 
há clareza nos objetivos e finalidades do Ifes? á clareza nos objetivos e finalidades do Ifes? 

(A) Sim, em todos.

(B) Sim, na maior parte deles.

(C) Sim, mas apenas na metade deles.

(D) Sim, mas em menos da metade deles.

(E) Desconheço o PDI.

2. Existe articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico 
Institucional - PPI? 

(A) Sim, em todos os pontos.

(B) Sim, em vários pontos.

(C) Sim, mas apenas em alguns pontos.

(D) Não há articulação.

(E) Não sei informar.

3. Há coerência entre as práticas políticas e o PDI?

(A) Sim, em todas.

(B) Sim, na maior parte delas.

(C) Sim, mas apenas na metade delas.

(D) Sim, mas em menos da metade delas.

(E) Desconheço as práticas.

4. O Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI foi O Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI foi 
aprovado pela comunidade?aprovado pela comunidade?

(A) Aprovado plenamente.

(B) Aprovado parcialmente.

(C) Aprovado precariamente.

(D) Não aprovado.

(E) Não sei responder.

05. Existe pertinência do PDI em relação às 
demandas da sociedade capixaba?

(A) Sim, em todos os pontos.

(B) Sim, em vários pontos.

(C) Sim, mas apenas em alguns pontos.

(D) Não há articulação.

(E) Não sei informar.

DIMENSÃO 2.1. PESQUISA

06. Avalie a existência de uma política de incentivo 
à produção científica.

(A) Atende plenamente.

(B) Atende razoavelmente.

(C) Atende precariamente, está .=no início.

(D) Não atende.

(E) Não sei responder.

07. Há grupos de pesquisa cadastrados no Ifes?07. Há grupos de pesquisa cadastrados no Ifes?

(A) Um a dois

(B) Três a cinco 

(C) Vários

(D) Nenhum

(E) Desconheço.
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08. Existe auxílio à participação em eventos 
científicos ?

(A) Sim, em todos.

(B) Sim, na maior parte deles.

(C) Sim, mas apenas na metade deles.

(D) Sim, mas em menos da metade deles.

(E) Não sei responder.

DIMENSÃO 2.2. ENSINO

09 Como você avalia os critérios orientadores da 
atualização curricular ?

(A) Atendem plenamente.

(B) Atendem razoavelmente.

(C) Atendem precariamente.

(D) Não atendem.

(E) Não sei responder.

10. O currículo dos cursos ofertados está de acordo com O currículo dos cursos ofertados está de acordo com 
o perfil do profissional que se quer formar?o perfil do profissional que se quer formar?

(A) Sim, em todos os pontos.

(B) Sim, em vários pontos.

(C) Sim, mas apenas em alguns pontos.

(D) Não há articulação.

(E) Não sei responder.

11. Existe relação entre as atividades de ensino 
desenvolvidas e as demandas da sociedade?

(A) Sim, em todas.

(B) Sim, na maior parte delas.

(C) Sim, mas apenas na metade delas.

(D) Sim, mas em menos da metade delas.

(E) Desconheço as práticas.

DIMENSÃO 2.3. EXTENSÃODIMENSÃO 2.3. EXTENSÃO

12. A Extensão se integra com a Pesquisa e o A Extensão se integra com a Pesquisa e o 
Ensino?Ensino?

(A) Sim, em todos os pontos.

(B) Sim, em vários pontos.

(C) Sim, mas apenas em alguns pontos.

(D) Não há articulação.

(E) Não sei informar.

13. Existe avaliação dos projetos de Extensão ?13. Existe avaliação dos projetos de Extensão ?

(A) Sim, em todos.

(B) Sim, em vários.

(C) Sim, mas apenas em alguns.

(D) Não há avaliação.

(E) Não sei informar.

14. Há impacto da extensão na comunidade interna 
e externa do Ifes?

(A) Sim, em todos os pontos.

(B) Sim, em vários pontos.

(C) Sim, mas apenas em alguns pontos.

(D) Não há articulação.

(E) Não sei informar.

DIMENSÃO 3. RESPONSABILIDADE SOCIAL
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15. Existem ações do Ifes de promoção da 
democracia e cidadania?

(A) Sim, todas 

(B) Sim, várias

(C) Sim, mas apenas algumas

(D) Não existem ações. 

(E) Não sei informar.

16. Há projetos de inclusão e atenção a  estudantes 16. Há projetos de inclusão e atenção a  estudantes 

desfavorecidos?

(A) Sim, vários

(B) Sim, mas apenas alguns

(C) Não existem projetos. 

(D) Não sei informar.

17. Existem parcerias do Ifes com o setor produtivo 
regional/nacional?

(A) Sim, várias

(B) Sim, mas apenas algumas

(C) Não existem parcerias.

(D) Não sei informar.

18. Existe impacto das atividades do Ifes no 
desenvolvimento econômico, social e regional?

(A) Sim, em todos os pontos

(B) Sim, em vários pontos

(C) Sim, mas apenas em alguns pontos

(D) Não há articulação.

(E) Não sei informar.

DIMENSÃO 4. DIMENSÃO 4. COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

19. Como é o sistema de informações pela 
coordenação dos cursos?

(A) Bastante adequado

(B) Adequado

(C) Parcialmente adequado

(D) Pouco adequado

(E) Inadequado

20. Quais os tipos de informação sobre a realidade 20. Quais os tipos de informação sobre a realidade 
institucional?institucional?

(A) jornais ou informativos

(B) Internet 

(C) intranet

(D) Não existe informação.

(E) Não sei informar.

21. A freqüência, a atualidade e a abragência da 
comunicação são:

(A) Bastante adequadas

(B) Adequadas

(C) Parcialmente adequadas

(D) Pouco adequadas

(E) Inadequadas

DIMENSÃO 5. GESTÃO DE PESSOAS

22. Avalie o plano de carreira para o corpo docente 
e corpo técnico-administrativo quanto aos critérios 
de admissão e de progressão que a UNIÃO 
estipula.

(A) Bastante adequado

(B) Adequado

(C) Parcialmente adequado

(D) Pouco adequado

(E) Inadequado

23. Avalie os programas de qualificação profissional e de 
melhoria da qualidade de vida de docentes e funcionários 
técnico-administrativos.

(A) Bastante adequado

(B) Adequado

(C) Parcialmente adequado

(D) Pouco adequado

(E) Inadequado
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24. Avalie a quantidade do corpo docente no Avalie a quantidade do corpo docente no 
Ifes:Ifes:

(A) Bastante adequada

(B) Adequada

(C) Parcialmente adequada

(D) Pouco adequada

(E) Inadequada

25. Avalie a quantidade do corpo técnico-administrativo no 
Ifes:

(A) Bastante adequada

(B) Adequada

(C) Parcialmente adequada

(D) Pouco adequada

(E) Inadequada

26. Avalie a integração e o respeito no 26. Avalie a integração e o respeito no 
ambiente institucional entre os membros do ambiente institucional entre os membros do 
Ifes:Ifes:

(A) Bastante adequada

(B) Adequada

(C) Parcialmente adequada

(D) Pouco adequada

(E) Inadequada

DIMENSÃO 6. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA E GESTÃO

27. O plano de gestão e/ou plano de metas 
cumpre com os objetivos e projetos 
institucionais?

(A) Sim, todos 

(B) Sim, vários

(C) Sim, mas apenas em alguns

(D) Não cumpre.

(E) Não sei informar.

28. Existem órgãos colegiados no Ifes?

(D) Um a dois

(E) Três a cinco 

(C) Vários

(D) Nenhum

(E) Desconheço.

29. Como você avalia o organograma 
institucional?

(A) Bastante adequado

(B) Adequado

(C) Parcialmente adequado

(D) Pouco adequado

(E) Não sei responder.

30. Avalie as Instruções Normativas sobre procedimentos 30. Avalie as Instruções Normativas sobre procedimentos 
institucionais:institucionais:

(A) Bastante adequadas

(B) Adequadas

(C) Parcialmente adequadas

(D) Pouco adequadas

(E) Não sei responder

DIMENSÃO 7. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA
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31. Como são as instalações físicas (salas de aula, laboratórios, ambientes de trabalho/estudo)?

(A) Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário adequado.

(B) Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário

satisfatório, embora pequenas em relação ao

número de estudantes.

(C) Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório,

embora sejam mal ventiladas e pequenas em relação ao número de estudantes.

(D) Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em

relação ao número de estudantes e com mobiliário

razoavelmente satisfatório.

(E) Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado e pequenas em relação ao número de 
estudantes.

32. O espaço pedagógico é adequado ao 
número de estudantes?

(A) Sim, em todas elas.

(B) Sim, na maior parte delas.

(C) Sim, mas apenas na metade delas.

(D) Sim, mas em menos da metade delas.

(E) Não, em nenhuma.

33. O material de consumo oferecido é suficiente para o 
número de estudantes?

(A) Sim, em todas elas.

(B) Sim, na maior parte delas.

(C) Sim, mas apenas na metade delas.

(D) Sim, mas em menos da metade delas.

(E) Não, em nenhuma.

34. Os equipamentos disponíveis são 
suficientes para o número de estudantes?

(A) Sim, em todas elas.

(B) Sim, na maior parte delas.

(C) Sim, mas apenas na metade delas.

(D) Sim, mas em menos da metade delas.

(E) Não, em nenhuma.

35. Como são os equipamentos de laboratório utilizados no 
seu curso?

(A) Atualizados e bem conservados.

(B) Atualizados, mas mal conservados.

(C) Desatualizados, mas bem conservados.

(D) Desatualizados e mal conservados.

(E) Não há laboratório no meu curso.

36. Como a sua instituição viabiliza o acesso 
dos estudantes de graduação aos 
microcomputadores, para atender às 
necessidades dos cursos?

(A) Plenamente

(B) De forma limitada

(C) Não viabiliza para os estudantes do meu 
curso.

(D) Não viabiliza para nenhum estudante.

(E) O curso não necessita de 
microcomputadores.

37. Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à 
atualização, face às necessidades curriculares?

(A) É atualizado.

(B) É medianamente atualizado.

(C) É pouco atualizado.

(D) É desatualizado.

(E) Não sei responder.
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38. Com relação aos livros mais usados, o 
número de exemplares disponíveis na 
biblioteca atende ao alunado?

(A) Atende plenamente.

(B) Atende razoavelmente.

(C) Atende precariamente.

(D) Não atende.

(E) Não sei responder.

39.Como você avalia o acervo de periódicos científico–
acadêmicos disponíveis na biblioteca, quanto à atualização?

(A) É atualizado.

(B) É medianamente atualizado.

(C) É desatualizado.

(D) Não existe acervo de periódicos especializados.

(E) Não sei responder.

40. A biblioteca de sua instituição oferece 
serviço de empréstimo de livros?

(A) Sim, para todo o acervo.

(B) Sim, mas apenas para obras de caráter 
didático.

(C) Sim, mas apenas para obras de interesse 
geral.

(D) Não há empréstimo.

(E) Não sei responder.

41. Como é o serviço de pesquisa bibliográfica oferecido?

(A) Utiliza apenas processos manuais.

(B) Dispõe de sistema informatizado local.

(C) Dispõe de sistema informatizado local e de acesso à rede 
nacional de bibliotecas.

(D) Dispõe de sistema informatizado local e de acesso às 
redes nacional e internacional de bibliotecas.

(E) Não sei responder.

DIMENSÃO 8. INTEGRAÇÃO ENTRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E A AVALIAÇÃO

42. Há adequação e efetividade do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI e sua 
relação com o Projeto Pedagógico Institucional 
e com os projetos pedagógicos dos cursos?

(A) Sim, em todos os pontos.

(B) Sim, em vários pontos.

(C) Sim, mas apenas em alguns pontos.

(D) Não há articulação.

(E) Não sei informar.

43. O que você acha da Avaliação Institucional no Ifes?43. O que você acha da Avaliação Institucional no Ifes?

(A) Contribui amplamente. 

(B) Contribui parcialmente.

(C) Contribui  muito pouco.

(D) Não contribui de forma alguma.

(E) Não sei responder.

44.Como você avalia o planejamento, incluindo 
ações de melhoria contínua?

(A) Bastante adequado

(B) Adequado

(C) Parcialmente adequado

(D) Pouco adequado

(E) Não sei responder.

45. Como são os procedimentos de avaliação e 
acompanhamento do planejamento institucional, 
especialmente das atividades educativas?

(A) Bastante adequados

(B) Adequados

(C) Parcialmente adequados

(D) Pouco adequados

(E) Não sei responder.

DIMENSÃO 9. ATENDIMENTO AOS DISCENTES - POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES
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46. Como são as políticas de acesso, seleção e 
permanência de estudantes (critérios utilizados, 
espaço de participação e de convivência) 
relacionadas com as políticas públicas e com o 
contexto social?

(A) Bastante adequadas.

(B) Adequadas.

(C) Parcialmente adequadas.

(D) Pouco adequadas.

(E) Não sei responder.

47. Como são as políticas de participação dos estudantes em 
atividades de ensino (estágios, monitoria), iniciação científica, 
extensão e avaliação institucional?

(A) Bastante adequadas.

(B) Adequadas.

(C) Parcialmente adequadas.

(D) Pouco adequadas.

(E) Não sei responder.

48. Como são os mecanismos/sistemáticas de 
estudos e análises dos dados sobre 
ingressantes, evasão/abandono, tempos 
médios de conclusão, formaturas, relação 
professor/aluno e outros estudos, tendo em 
vista a melhoria das atividades educativas?

(A) Bastante adequados

(B) Adequados

(C) Parcialmente adequados

(D) Pouco adequados

(E) Não sei responder.

49. Como você avalia a regulamentação dos direitos e 49. Como você avalia a regulamentação dos direitos e 
deveres dos alunos no código de ética?deveres dos alunos no código de ética?

(A) Bastante adequada

(B) Adequada

(C) Parcialmente adequada

(D) Pouco adequada

(E) Não sei responder.

50. Como você avalia a regulamentação da 50. Como você avalia a regulamentação da 
organização didática do Ifes?organização didática do Ifes?

(A) Bastante adequada

(B) Adequada

(C) Parcialmente adequada

(D) Pouco adequada

(E) Não sei responder.

DIMENSÃO 10-GESTÃO FINANCEIRA DO IFES

51. Como você avalia o controle da Execução 51. Como você avalia o controle da Execução 
Orçamentária?Orçamentária?

(A) Bastante adequado

(B) Adequado

(C) Parcialmente adequado

(D) Pouco adequado

(E) Não sei responder.

52. A verba disponibilizada para os cursos oferecida pela 52. A verba disponibilizada para os cursos oferecida pela 
UNIÃO para os cursos do Ifes é:UNIÃO para os cursos do Ifes é:

(A) Bastante satisfatória

(B) Satisfatória

(C) Parcialmente satisfatória

(D) Pouco satisfatória

(E) Não sei responder.

53. Como você avalia o plano de capacitação 53. Como você avalia o plano de capacitação 
dos servidores?dos servidores?

(A) Bastante satisfatório

(B) Satisfatório

(C) Parcialmente satisfatório

(D) Pouco satisfatório

(E) Não sei responder.  

54. Como você avalia, no PDI, a relação entre a proposta e o 54. Como você avalia, no PDI, a relação entre a proposta e o 
orçamento?orçamento?

(A) Bastante satisfatória

(B) Satisfatória

(C) Parcialmente satisfatória

(D) Pouco satisfatória

(E) Não sei responder.
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55. Como você avalia as políticas direcionadas 
à aplicação de recursos para programas de 
ensino, pesquisa e extensão?

(A) Bastante satisfatórias

(B) Satisfatórias

(C) Parcialmente satisfatórias

(D) Pouco satisfatórias

(E) Não sei responder.

56. Como você avalia a verba da UNIÃO destinada ao Ifes?

(A) Bastante satisfatória

(B) Satisfatória

(C) Parcialmente satisfatória

(D) Pouco satisfatória

(E) Não sei responder.
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 SINAES - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior

Comissão Própria de Avaliação - CPA

Avaliação – Alunos

01. Com que freqüência você utiliza a biblioteca 
de sua instituição?

(A) A instituição não tem biblioteca.

(B) Nunca a utilizo.

(C) Utilizo raramente.

(D) Utilizo com razoável freqüência.

(E) Utilizo muito freqüentemente.

02. Que fonte(s) você mais utiliza ao realizar as

atividades de pesquisa para as disciplinas do curso?

(A) O acervo da biblioteca da minha instituição.

(B) O acervo da biblioteca de outra instituição.

(C) Livros e/ou periódicos de minha propriedade.

(D) A Internet.

(E) Não realizo (realizei) pesquisas no meu curso.

03. Quantas horas por semana, 
aproximadamente, você dedica (dedicou) aos 
estudos, excetuando as horas de aula ?

(A) Nenhuma, apenas assisto às aulas.

(B) Uma a duas.

(C) Três a cinco.

(D) Seis a oito.

(E) Mais de oito.

05. Que tipo de atividade acadêmica você desenvolve 
(desenvolveu), predominantemente, durante o curso, além 
daquelas obrigatórias?

(A) Atividades de iniciação científica ou tecnológica.

(B) Atividades de monitoria.

(C) Atividades em projetos de pesquisa conduzidos por 
professores da minha instituição.

(D) Atividades de extensão promovidas pela instituição.

(E) Nenhuma atividade.

Como você analisa as condições da instituição onde estuda ou está concluindo o curso de graduação?

06. Considerando-se apenas as aulas teóricas, 
qual o número aproximado de estudantes por 
turma?

(A) Até 30.

(B) Entre 31 e 50.

(C) Entre 51 e 70.

(D) Entre 71 e 100.

(E) Mais de 100.

07. Como são as instalações físicas (salas de aula, 
laboratórios, ambientes de trabalho/estudo) utilizadas no 
seu curso?

(A) Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário 
adequado.

(B) Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário

satisfatório, embora pequenas em relação ao

número de estudantes.

(C) Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório,

embora sejam mal ventiladas e pequenas em relação ao 
número de estudantes.

(D) Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em

relação ao número de estudantes e com mobiliário

razoavelmente satisfatório.

(E) Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário 
inadequado, e pequenas em relação ao número de 
estudantes.

Nas questões de 08 a 10, indique como você considera as aulas práticas em relação aos aspectos 
mencionados.
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08. O espaço pedagógico é adequado ao número 
de estudantes?

(A) Sim, em todas elas.

(B) Sim, na maior parte delas.

(C) Sim, mas apenas na metade delas.

(D) Sim, mas em menos da metade delas.

(E) Não, em nenhuma.

09. O material de consumo oferecido é suficiente para o 
número de estudantes?

(A) Sim, em todas elas.

(B) Sim, na maior parte delas.

(C) Sim, mas apenas na metade delas.

(D) Sim, mas em menos da metade delas.

(E) Não, em nenhuma.

10. Os equipamentos disponíveis são suficientes 
para o número de estudantes?

(A) Sim, em todas elas.

(B) Sim, na maior parte delas.

(C) Sim, mas apenas na metade delas.

(D) Sim, mas em menos da metade delas.

(E) Não, em nenhuma.

11. Como são os equipamentos de laboratório utilizados no 
seu curso?

(A) Atualizados e bem conservados.

(B) Atualizados, mas mal conservados.

(C) Desatualizados, mas bem conservados.

(D) Desatualizados e mal conservados.

(E) Não há laboratório no meu curso.

12. Como a sua instituição viabiliza o acesso dos 
estudantes de graduação aos 
microcomputadores, para atender às 
necessidades do curso?

(A) Plenamente.

(B) De forma limitada.

(C) Não viabiliza para os estudantes do meu 
curso.

(D) Não viabiliza para nenhum estudante.

(E) O curso não necessita de microcomputadores.

13. Como você avalia o acervo da biblioteca, quanto à 
atualização, face às necessidades curriculares do seu 
curso?

(A) É atualizado.

(B) É medianamente atualizado.

(C) É pouco atualizado.

(D) É desatualizado.

(E) Não sei responder.

14. Com relação aos livros mais usados no curso, 
o número de exemplares disponíveis na biblioteca 
atende ao alunado?

(A) Atende plenamente.

(B) Atende razoavelmente.

(C) Atende precariamente.

(D) Não atende.

(E) Não sei responder.

15.Como você avalia o acervo de periódicos cientifico –
acadêmicos disponíveis na biblioteca, quanto à 
atualização?

(A) É atualizado.

(B) É medianamente atualizado.

(C) É desatualizado.

(D) Não existe acervo de periódicos especializados.

(E) Não sei responder.

6. A biblioteca de sua instituição oferece serviço 
de empréstimo de livros?

(A) Sim, para todo o acervo.

(B) Sim, mas apenas para obras de caráter 
didático.

(C) Sim, mas apenas para obras de interesse 
geral.

(D) Não há empréstimo.

(E) Não sei responder.

17. Como é o serviço de pesquisa bibliográfica oferecido?

(A) Utiliza apenas processos manuais.

(B) Dispõe de sistema informatizado local.

(C) Dispõe de sistema informatizado local e de acesso à 
rede nacional de bibliotecas.

(D) Dispõe de sistema informatizado local e de acesso às 
redes nacional e internacional de bibliotecas.

(E) Não sei responder.

100



Nas questões 18 e 19, avalie as condições da biblioteca em relação aos aspectos mencionados.

18. Horário de funcionamento que atenda às suas 
necessidades.

(A) Plenamente adequado.

(B) Adequado.

(C) Pouco adequado.

(D) Inadequado.

(E) Não sei responder.

19. Instalações para leitura e estudo.

(A) Plenamente adequadas.

(B) Adequadas.

(C) Pouco adequadas.

(D) Inadequadas.

(E) Não sei responder.

Como você avalia o trabalho dos docentes e o currículo do seu curso de graduação? 

Nas questões 20 e 21, indique se você percebe que a concepção do seu curso articula o conhecimento da área 
(teorias, procedimentos, técnicas, instrumentos, etc) com os aspectos especificados.

20. Aspectos sociais, políticos e culturais da 
realidade brasileira.

(A) Sim, em todas as atividades do curso.

(B) Sim, no ensino de várias disciplinas.

(C) Sim, mas apenas no ensino de algumas 
disciplinas.

(D) Não articula.

(E) Não sei informar.

21. Temas gerais e situações do cotidiano.

(A) Sim, em todas as atividades do curso.

(B) Sim, no ensino de várias disciplinas.

(C) Sim, mas apenas no ensino de algumas disciplinas.

(D) Não articula.

(E) Não sei informar.

22. Como você avalia o currículo do seu curso?

(A) É bem integrado, havendo clara vinculação 
entre as disciplinas.

(B) É relativamente integrado, já que as 
disciplinas se vinculam apenas por blocos ou 
áreas de conhecimento afins.

(C) É pouco integrado, já que poucas disciplinas 
se interligam.

(D) Não apresenta integração alguma entre as 
disciplinas.

(E) Não sei dizer.

23. Ao iniciarem os trabalhos em cada disciplina, os 
docentes discutem o plano de ensino com os

estudantes?

(A) Sim, todos.

(B) Sim, a maior parte.

(C) Sim, mas apenas cerca da metade.

(D) Sim, mas menos da metade.

(E) Nenhum discute. 

(Neste caso, passe para a questão 25)

24. Os planos de ensino contêm todos os 
seguintes aspectos: objetivos, procedimentos de 
ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia da 
disciplina?

(A) Sim, todos contêm.

(B) Sim, a maior parte contém.

(C) Sim, mas apenas cerca da metade contém.

(D) Sim, mas apenas menos da metade contém.

(E) Não, nenhum contém.

25. Em que medida as orientações contidas nos planos

de ensino são relevantes para os estudantes no

desenvolvimento do curso?

(A) São altamente relevantes.

(B) São relevantes.

(C) São medianamente relevantes.

(D) São de pouca relevância.

(E) Não são relevantes.
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26. Que técnica de ensino a maioria dos 
professores tem utilizado, predominantemente?

(A) Aulas expositivas (preleção).

(B) Aulas expositivas, com participação dos 
estudantes.

(C) Aulas práticas.

(D) Trabalhos de grupo, desenvolvidos em sala de 
aula.

(E) Outra.

27. Você é (foi) solicitado a realizar atividades de pesquisa 
como estratégia de aprendizagem?

(A) Sim, em todas as disciplinas.

(B) Sim, na maior parte das disciplinas.

(C) Sim, mas apenas em metade das disciplinas.

(D) Sim, mas em menos de metade das disciplinas.

(E) Não, em nenhuma disciplina.

28. Como você avalia os procedimentos de 
ensino adotados pela maioria dos professores, 
quanto à adequação aos objetivos do curso?

(A) Bastante adequados.

(B) Adequados.

(C) Parcialmente adequados.

(D) Pouco adequados.

(E) Inadequados.

29. Que tipo de material, dentre os abaixo relacionados, é 
(foi) mais utilizado por indicação de seus professores 
durante o curso?

(A) Livros-texto e/ou manuais.

(B) Apostilas e resumos.

(C) Cópias de trechos ou capítulos de livros.

(D) Artigos de periódicos especializados.

(E) Anotações manuais e cadernos de notas.

Nas questões 30 e 31, indique como você caracteriza o uso dos recursos especificados nas atividades de 
ensino-aprendizagem do curso.

30. Recursos audiovisuais.

(A) Amplo e adequado.

(B) Amplo, mas inadequado.

(C) Restrito, mas adequado.

(D) Restrito e inadequado.

(E) A minha escola não dispõe desses 
recursos/meios.

31. Meios de tecnologia educacional com base na

português.

(A) Amplo e adequado.

(B) Amplo, mas inadequado.

(C) Restrito, mas adequado.

(D) Restrito e inadequado.

(E) A minha escola não dispõe desses recursos/meios.

32. Que instrumentos de avaliação a maioria dos 
seus professores adota predominantemente?

(A) Provas escritas discursivas.

(B) Testes objetivos.

(C) Trabalhos de grupo.

(D) Trabalhos individuais.

(E) Provas práticas.

33. Como é a disponibilidade dos professores do

curso, na instituição, para orientação extraclasse?

(A) Todos têm disponibilidade.

(B) A maioria tem disponibilidade.

(C) Cerca da metade tem disponibilidade.

(D) Menos da metade tem disponibilidade.

(E) Nenhum tem disponibilidade.
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34. Seus professores têm demonstrado domínio 
atualizado das disciplinas ministradas?

(A) Sim, todos.

(B) Sim, a maior parte deles.

(C) Sim, mas apenas metade deles.

(D) Sim, mas menos da metade deles.

(E) Não, nenhum deles.

35. Seu curso apóia a participação dos estudantes em 
eventos de caráter científico (congressos, encontros, 
seminários, etc.)?

(A) Sim, sem restrições, com recurso financeiro e dispensa 
de presença às aulas para os que participam.

(B) Sim, com dispensa de presença às aulas para os que 
participam, mas com recurso financeiro somente para os 
que apresentam trabalho.

(C) Sim, mas apenas com dispensa de presença às aulas 
para os que participam.

(D) Sim, mas apenas quando a participação se dá por 
iniciativa da própria IES.

(E) Não apóia de modo algum.

Quais as maiores contribuições do curso?

36. Como você avalia o nível de exigência do 
curso?

(A) Deveria exigir (ter exigido) muito mais de mim.

(B) Deveria exigir (ter exigido) um pouco mais de 
mim.

(C) Exige (exigiu) de mim na medida certa.

(D) Deveria exigir (ter exigido) um pouco menos 
de mim.

(E) Deveria exigir (ter exigido) muito menos de 
mim.

37. Qual você considera a principal contribuição do

curso?

(A) A obtenção de diploma de nível superior.

(B) A aquisição de cultura geral.

(C) A aquisição de formação profissional.

(D) A aquisição de formação teórica.

(E) Melhores perspectivas de ganhos materiais.

Nas questões de 38 a 47, indique em que medida o conjunto de disciplinas do curso contribui (contribuiu) para 
você desenvolver as competências relacionadas abaixo.

38. Atuação ética, com responsabilidade social, 
para a construção de uma sociedade includente e 
solidária.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

39. Organização, expressão e comunicação do 
pensamento.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal competência.
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40. Raciocínio lógico e análise crítica.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

41. Compreensão de processos, tomada de decisão e 
resolução de problemas no âmbito de sua área de atuação.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal competência.

42. Atuação em equipes multi, pluri e 
interdisciplinares.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

43. Atuação profissional responsável em relação ao meio-
ambiente.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal competência.

44. Observação, interpretação e análise de dados 
e informações.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

45. Utilização de procedimentos de metodologia

científica e de conhecimentos tecnológicos para

a prática da profissão.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal competência.

46. Utilização de recursos de português 
necessários para o exercício profissional.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

47. Assimilação crítica de novos conceitos científicos e de 
novas tecnologias.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal competência.
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SINAES - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior

Comissão Própria de Avaliação - CPA

Avaliação – Supervisores de Estágio

QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO

Este questionário deve ser respondido pelo supervisor do estágio da Instituição ou Empresa ofertante 
do  estágio,  seu  objetivo  é  acompanhar  o  desenvolvimento  de  seu aluno/estagiário,  verificando a 
adequação  de  seus  conhecimentos  às  funções  desempenhadas  e  as  necessidades  do  mercado  de 
trabalho.

IDENTIFICAÇÃO

Nome do (a) Estagiário (a): 

Empresa contratante:

Período em Curso do Estagiário: Início de Contrato:

ATRIBUIÇÕES 

Atividades Desenvolvidas pelo Estagiário(a) na Empresa:

ASPECTOS AVALIATIVOS

01. Como você avalia a atuação ética do seu 
estagiário?

(A) Plenamente adequado.

(B) Adequado.

(C) Pouco adequado.

(D) Inadequado.

(E) Não sei responder.

02. Como você considera o desempenho comportamental 
do seu estagiário?

(A) Plenamente adequado.

(B) Adequado.

(C) Pouco adequado.

(D) Inadequado.

(E) Não sei responder.

03. Como você avalia o raciocínio lógico e a 
análise crítica.

(A) Muito satisfatório

(B) Satisfatório.

(C) Pouco Satisfatório.

(D) Insatisfatório.

(E) Não sei responder.

04. Como você avalia a compreensão de processos do 
seu estagiário no âmbito de sua área de atuação?

 (A) Muito satisfatório

(B) Satisfatório.

(C) Pouco Satisfatório.

(D) Insatisfatório.

(E) Não sei responder.
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05. Avalie o relacionamento do estagiário com o 
supervisor.

(A) Muito satisfatório

(B) Satisfatório.

(C) Pouco Satisfatório.

(D) Insatisfatório.

(E) Não sei responder.

06. Avalie a responsabilidade do estagiário em relação ao 
trabalho desenvolvido?

(A) Muito satisfatório

(B) Satisfatório.

(C) Pouco Satisfatório.

(D) Insatisfatório.

(E) Não sei responder.

07. Como você avalia a tomada de decisão e 
resolução de problemas no âmbito de sua área de 
atuação?

(A) Muito satisfatório

(B) Satisfatório.

(C) Pouco Satisfatório.

(D) Insatisfatório.

(E) Não sei responder.

CONTRIBUIÇÕES APRESENTADAS PELO ESTAGIÁRIO

COMENTÁRIOS, SUGESTÕES E DEMANDAS NÃO ATENDIDAS
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SINAES - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior

Comissão Própria de Avaliação - CPA

Avaliação – Supervisores de Estágio

QUESTIONÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO

Este  questionário  deve  ser  respondido  pelo  estagiário,  seu  objetivo  é  acompanhar  o  seu 
desenvolvimento, verificando a adequação de seus conhecimentos às funções desempenhadas e as 
necessidades do mercado de trabalho.

IDENTIFICAÇÃO

Nome do (a) Estagiário (a): 

Empresa contratante:

Período em Curso do Estagiário: Início de Contrato:

ATRIBUIÇÕES 

Atividades Desenvolvidas pelo Estagiário (a) na Empresa:

ASPECTOS AVALIATIVOS

01. Como você considera o seu desempenho 
comportamental na empresa?

(A) Muito satisfatório

(B) Satisfatório.

(C) Pouco Satisfatório.

(D) Insatisfatório.

(E) Não sei responder.

02. Como você avalia o seu crescimento à partir do 
envolvimento com outros estagiários?

(A) Muito satisfatório

(B) Satisfatório.

(C) Pouco Satisfatório.

(D) Insatisfatório.

(E) Não há envolvimento.

03. Como você avalia a sua contribuição para a 
empresa?

(A) Muito satisfatória.

(B) Satisfatória.

(C) Pouco Satisfatória.

(D) Insatisfatória.

(E) Não sei responder.

04. Como você avalia a sua compreensão de processos no 
âmbito de sua área de atuação?

(A) Muito satisfatória

(B) Satisfatória.

(C) Pouco Satisfatória.

(D) Insatisfatória.

(E) Não sei responder.
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05. Avalie o seu relacionamento com o supervisor 
da empresa.

(A) Muito satisfatório

(B) Satisfatório.

(C) Pouco Satisfatório.

(D) Insatisfatório.

(E) Não sei responder.

06. Avalie a sua responsabilidade em relação ao trabalho 
que você desenvolve na Empresa?

(A) Plenamente adequada.

(B) Adequada.

(C) Pouco adequada.

(D) Inadequada.

(E) Não sei responder.

07. Como você avalia a sua tomada de decisão e 
resolução de problemas no âmbito de sua área de 
atuação?

(A) Plenamente adequada.

(B) Adequada.

(C) Pouco adequada.

(D) Inadequada.

(E) Não sei responder.

08. Como você avalia a orientação do seu supervisor antes 
de iniciar novas atividades?

(A) Plenamente adequada.

(B) Adequada.

(C) Pouco adequada.

(D) Inadequada.

(E) Não sei responder.

09. Qual o grau de dificuldade que você encontra 
em seu ambiente de estágio?

(A) Alto

(B) Médio

(C) Baixo

(D) Não encontro dificuldades

10. Como você avalia os recursos, instrumentos e materiais 
de apoio para desenvolver suas atividades?

(A) Plenamente adequados.

(B) Adequados.

(C) Pouco adequados.

(D) Inadequados.

(E) Não sei responder.

11. Como o seu supervisor avalia a qualidade do 
seu  desempenho no estágio?

(A) Muito satisfatória

(B) Satisfatória.

(C) Pouco Satisfatória.

(D) Insatisfatória.

(E) Não sei responder.

10. A Empresa oferece cursos, seminários e/ou 
treinamentos para os estagiários?

(A) Frequentemente

(B) Às vezes

(C) Não oferece.

QUAIS PONTOS QUE VOCÊ CONSIDERA QUE DEVERIAM SER MAIS ABORDADOS NO SEU 
CURSO?
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SINAES - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior

Comissão Própria de Avaliação - CPA

Avaliação – Egressos

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO POR PARTE DO EGRESSO

Nome do Curso: Ano e período de 
conclusão:_______

Ocupação atual do egresso: Data:

Nome do egresso: Email:

Quais as maiores contribuições do curso?

01. Como você avalia o nível de exigência do 
curso?

(A) Deveria exigir (ter exigido) muito mais de 
mim.

(B) Deveria exigir (ter exigido) um pouco mais de 
mim.

(C) Exige (exigiu) de mim na medida certa.

(D) Deveria exigir (ter exigido) um pouco menos 
de mim.

(E) Deveria exigir (ter exigido) muito menos de 
mim.

02. Qual você considera a principal contribuição 
do curso?

(A) A obtenção de diploma de nível superior.

(B) A aquisição de cultura geral.

(C) A aquisição de formação profissional.

(D) A aquisição de formação teórica.

(E) Melhores perspectivas de ganhos materiais.

Nas questões de 03 a 12, indique em que medida o conjunto de disciplinas do curso contribui 
(contribuiu) para você desenvolver as competências relacionadas abaixo.

03. Atuação ética, com responsabilidade social, 
para a construção de uma sociedade includente 
e solidária.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

04. Organização, expressão e comunicação do 
pensamento.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.
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05. Raciocínio lógico e análise crítica.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

06. Compreensão de processos, tomada de 
decisão e resolução de problemas no âmbito de 
sua área de atuação.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

07. Atuação em equipes multi, pluri e 
interdisciplinares.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

08. Atuação profissional responsável em relação 
ao meio-ambiente.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

09. Observação, interpretação e análise de 
dados e informações.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

10. Utilização de procedimentos de metodologia 
científica e de conhecimentos tecnológicos para a 
prática da profissão.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

11. Utilização de recursos de português 
necessários para o exercício profissional.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.

12. Assimilação crítica de novos conceitos 
científicos e de novas tecnologias.

(A) Contribui (contribuiu) amplamente.

(B) Contribui (contribuiu) parcialmente.

(C) Contribui (contribuiu) muito pouco.

(D) Não contribui (não contribuiu) de forma 
alguma.

(E) Não considero que desenvolva tal 
competência.
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UAB

ANEXO 5

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO

PLANILHA PREPARAÇÃO DO CURSO EXERCÍCIO 2010

NOME DA IES: INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - IFES

NOME DO CURSO:  LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS              QUANTIDADE DE PÓLOS EM QUE O CURSO É OFERTADO: 10

ITENS ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

INDICADOR FÍSICO VALOR (R$ 1,00) DURAÇÃO

UNID. QUANT. UNID. TOTAL INÍCIO TÉRMINO

1 Visitas de avaliação aos polos

1.1 Diárias (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos) unid. 90 R$       68,72 R$            6.184,80 01/09 12/10

1.2 Passagens (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos)

1.3 Material de consumo (combustível para veículo) litros 780 R$         2,80 R$              2.184,00 01/09 12/10

Subtotal 1 R$            8.368,80

2 Despesas com a oferta para todo o curso (soma itens 3 a 6)

2.1 Diárias (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos) unid. 315 R$       68,72 R$            21.646,80 16/09 15/12

2.2 Passagens (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos)

2.3 Material de consumo (material de expediente, entre outros) R$            9.695,00 16/09 15/12

2.4 Despesas com postagem unid. 40 R$       22,00 R$             880,00 16/09 15/12

2.5 Despesas com aquisição de bibliografia unid. 56 R$     150,00 R$             8.400,00 16/09 15/12

2.6 Despesas com reprografia unid. 29.750 R$         0,10 R$              2.750,00 16/09 15/12

2.7 Despesas com material de divulgação R$              1.000,00 16/09 15/12

2.8 Contratação de serviços de terceiros - pessoa física    R$          312.500,00 16/09 15/12
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2.9 Contratação de serviços de terceiros - pessoa  jurídica    R$            20.000,00 16/09 15/12

Subtotal 2 (soma subtotais 3 a 6 R$          375.096,80

3 Despesas com a oferta do curso para o 1º e 2º semestres

3.1 Diárias (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos) unid. 90 R$       68,72 R$            6.184,80 16/09 15/10

3.2 Passagens (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos)

3.3 Material de consumo (material de expediente, entre outros) R$              2.770,00 16/09 15/10

3.4 Despesas com postagem unid. 10 R$       22,00 R$                220,00 16/09 15/10

3.5 Despesas com aquisição de bibliografia unid. 14 R$      150,00 R$              2.100,00 16/09 15/10

3.6 Despesas com reprografia unid. 8.500 R$         0,10 R$              850,00 16/09 15/10

3.7 Despesas com material de divulgação R$              1.000,00 16/09 15/10

3.8 Contratação de serviços de terceiros - pessoa física R$          85.000,00 16/09 15/10

3.9 Contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica R$              8.000,00 16/09 15/10

Subtotal 3 R$          106.124,80  

4 Despesas com a oferta do curso para o 3º e 4º semestres

4.1 Diárias (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos) unid. 90 R$       68,72 R$            6.184,80 16/09 15/10

4.2 Passagens (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos)

4.3 Material de consumo (material de expediente, entre outros) R$              2.770,00 16/09 15/10

4.4 Despesas com postagem unid. 10 R$       22,00 R$                220,00 16/09 15/10

4.5 Despesas com aquisição de bibliografia unid. 14 R$      150,00 R$              2.100,00 16/09 15/10

4.6 Despesas com reprografia unid. 8.500 R$         0,10 R$              850,00 16/09 15/10

4.7 Despesas com material de divulgação    

4.8 Contratação de serviços de terceiros - pessoa física    R$          85.000,00 16/09 15/10

4.9 Contratação de serviços de terceiros - pessoa  jurídica    R$              8.000,00 16/09 15/10

Subtotal 4 R$          105.124,80

5 Despesas com a oferta do curso para o 5º e 6º semestres
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5.1 Diárias (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos) unid. 90 R$       68,72 R$            6.184,80 16/10 15/11

5.2 Passagens (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos)

5.3 Material de consumo (material de expediente, entre outros) R$              2.770,00 16/10 15/11

5.4 Despesas com postagem unid. 10 R$       22,00 R$                220,00 16/10 15/11

5.5 Despesas com aquisição de bibliografia unid. 14 R$      150,00 R$              2.100,00 16/10 15/11

5.6 Despesas com reprografia unid. 8.500 R$         0,10 R$              850,00 16/10 15/11

5.7 Despesas com material de divulgação

5.8 Contratação de serviços de terceiros - pessoa física R$          85.000,00 16/10 15/11

5.9 Contratação de serviços de terceiros - pessoa  jurídica R$              8.000,00 16/10 15/11

 Subtotal 5 R$          105.124,80

6 Despesas com a oferta do curso para o 7º semestre

6.1 Diárias (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos) unid. 45 R$       68,72 R$            3.092,40 16/11 15/12

6.2 Passagens (deslocamento dos prof. e coord. aos pólos)

6.3 Material de consumo (material de expediente, entre outros) R$              1.385,00 16/11 15/12

6.4 Despesas com postagem unid. 10 R$       22,00 R$                220,00 16/11 15/12

6.5 Despesas com aquisição de bibliografia unid. 14 R$      150,00 R$              2.100,00 16/11 15/12

6.6 Despesas com reprografia unid. 4.250 R$         0,10 R$              425,00 16/11 15/12

6.7 Despesas com material de divulgação

6.8 Contratação de serviços de terceiros - pessoa física R$          47.500,00 16/11 15/12

6.9 Contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica R$              4.000,00 16/11 15/12

 Subtotal 6 R$          58.722,40

7 Produção e reprodução de material didático para todo o curso (soma itens 8 a 11)

7.1 Material de consumo R$              5.300,00 11/07 12/12

7.2 Despesas com postagem unid. 220 R$       15,00 R$             3.300,00 11/07 12/12

7.3 Despesas com reprografia unid. 14.000 R$         0,10 R$              2.800,00 11/07 12/12
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7.4 Despesas com material de divulgação

7.5 Contratação de serviços de terceiros - pessoa física R$              15.000,00

7.6 Contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica    R$          310.000,00 11/07 12/12

Subtotal 7 (soma dos subtotais de 8 a 11) R$          343.700,00

8 Produção e reprodução de material didático (1º e 2º semestres)

8.1 Material de consumo - -  - R$              1.500,00 01/09 12/10

8.2 Despesas com postagem unid. 60 R$        15,00 R$              900,00 01/09 12/10

8.3 Despesas com reprografia unid. 3.500 R$         0,10 R$                3.500,00 01/09 12/10

8.4 Despesas com material de divulgação    

8.5 Contratação de serviços de terceiros pessoa física    01/09 12/10

8.6 Contratação de serviços de terceiros pessoa  jurídica    R$           85.000,00

Subtotal 8 R$           80.900,00

9 Produção e reprodução de material didático (3º e 4º semestres)

9.1 Material de consumo - - - R$              1.500,00 01/10 12/10

9.2 Despesas com postagem unid. 60 R$        15,00 R$                 900,00 01/10 12/10

9.3 Despesas com reprografia unid. 3.500 R$         0,10 R$               3.500,00 01/10 12/10

9.4 Despesas com material de divulgação   

9.5 Contratação de serviços de terceiros - pessoa física   

9.6 Contratação de serviços de terceiros - pessoa  jurídica   R$             85.000,00 01/10 12/10

Subtotal 9 R$             80.400,00

10 Produção e Reprodução de Material Didático (5º e 6º semestres)

10.1 Material de consumo - - - R$               1.500,00 01/11 12/11

10.2 Despesas com postagem unid. 60 R$        15,00 R$                  900,00 01/11 12/11

10.3 Despesas com reprografia unid. 3.500 R$         0,10 R$               3. 500,00 01/11 12/11
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10.4 Despesas com material de divulgação

10.5 Contratação de serviços de terceiros pessoa física

10.6 Contratação de serviços de terceiros pessoa  jurídica R$             85.000,00 01/11 12/11

Subtotal 10 R$             80.400,00

11 Produção e reprodução de material didático (7º semestre)

11.1 Material de consumo - - - R$                800,00 01/12 12/12

11.2 Despesas com postagem unid. 40 R$        15,00 R$                600,00 01/12 12/12

11.3 Despesas com reprografia unid. 3.500 R$         0,10 R$                600,00 01/12 12/12

11.4 Despesas com material de divulgação       

11.5 Contratação de serviços de terceiros pessoa física       

11.6 Contratação de serviços de terceiros pessoa  jurídica   R$            55.000,00 01/12 12/12

Subtotal 11 R$            57.000,00

12 Processo de seleção dos alunos (elaboração das provas, seleção - editais, divulgação, aplicação, correção)

12.1 Material de consumo       

12.2 Diárias       

12.3 Passagens       

12.4 Despesa com logística (especificar)       

12.5 Despesas com reprografia       

12.6 Despesas com material de divulgação   R$              7.000,00  

12.7 Contratação de serviços de terceiros pessoa física   R$            15.000,00  

12.8 Contratação de serviços de terceiros pessoa  jurídica   R$            10.000,00  

Subtotal 12 R$            32.000,00  

13 Outras ações ou despesas necessárias

13.1 Despesas com aquisição de bibliografia       

13.2 Despesas com combustível para veículo litros 780 R$         2,80 R$            15.456,00 20/08 20/09
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13.3 Despesas com reprografia

13.4 Despesas com material de divulgação

 Subtotal 13 R$            15.456,00

TOTAL GERAL (soma subtotais 1, 2, 7, 12 e 13)  R$       774.621,60   
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UAB PLANILHA PREPARAÇÃO DO CURSO - TUTORES EXERCÍCIO 2010

NOME DA IES: INSTITUTO  FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - IFES

NOME DO CURSO:  LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS               QUANTIDADE DE PÓLOS EM QUE O CURSO É OFERTADO: 10

ITENS ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

INDICADOR FÍSICO VALOR (R$ 1,00) DURAÇÃO

UNID. QUANT. UNID. TOTAL INÍCIO TÉRMINO

1 Seleção de tutores presenciais (soma itens 2 a 5)

1.1 Preparação e elaboração de provas e editais    R$          1.400,00 06/09 06/10

1.2 Processo de seleção (especificar)    R$         9.009,00 06/09 06/10

1.3 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$            800,00 06/09 06/10

1.4 Diárias    R$       16.080,48 06/09 06/10

1.5 Passagens    

1.6 Material de consumo    R$            200,00 06/09 06/10

Subtotal 1 (soma subtotal 2 a 5) R$       35.189,48

2 Seleção de tutores presenciais (para 1º e 2º semestres)

2.1 Preparação e elaboração de provas e editais 1 R$ 1.000,00 R$            1.000,00 10/09 10/10

2.2 Processo de seleção (especificar) R$            6.930,00 10/09 10/10

2.3 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica unid. 2 R$     1.000,00 R$            2.000,00 10/09 10/10

2.4 Diárias unid. 40 R$      68,72 R$         4.020,12 10/09 10/10

2.5 Passagens

2.6 Material de consumo R$      500,00 R$              500,00 10/09 10/10
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Subtotal 2 R$       14.450,12

3 Seleção de tutores presenciais (para 3º e 4º semestres)

3.1 Preparação e elaboração de provas e editais 1 R$    1.000,00 R$            1.000,00 10/09 11/09

3.2 Processo de seleção (especificar) R$            693,00 10/09 11/09

3.3 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica unid. 2 R$   1.000,00 R$           2.000,00 10/09 11/09

3.4 Diárias unid. 40 R$      68,72 R$           4.020,12 10/09 11/09

3.5 Passagens

3.6 Material de consumo R$      500,00 R$              500,00 10/09 11/09

 Subtotal 3 R$         8.213,12

4 Seleção de tutores presenciais (para 5º e 6º semestres)

4.1 Preparação  e elaboração de provas e editais 1 R$     100,00 R$            100,00 10/09 11/09

4.2 Processo de seleção (especificar) R$            693,00 10/09 11/09

4.3 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica unid. 2 R$     100,00 R$            200,00 10/09 11/09

4.4 Diárias unid. 40 R$      68,72 R$         4.020,12 10/09 11/09

4.5 Passagens

4.6 Material de consumo 1 R$      50,00 R$              50,00 10/09 11/09

 Subtotal 4 R$         5.063,12

5 Seleção de tutores presenciais (para 7º semestre)

5.1 Preparação e elaboração de provas e editais 1 R$      500,00 R$            500,00 10/10 10/10

5.2 Processo de seleção (especificar) R$            693,00 10/10 11/10

5.3 Contratação de serviços de terceiros - pessoa física e/ou jurídica unid. 2 R$    1.000,00 R$          2.000,00 10/10 11/10

5.4 Diárias unid. 40 R$      68,72 R$         4.020,12 10/10 11/10

5.5 Passagens

5.6 Material de consumo 1 R$      250,00 R$              250,00 10/10 11/10
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 Subtotal 5 R$         7.463,12

6 Seleção de tutores a distância (soma itens 7 a 10)

6.1 Preparação e elaboração de provas e editais  R$            400,00 10/07 11/10

6.2 Processo de seleção (especificar)  R$       74.400,00 10/07 11/10

6.3 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica  R$            800,00 10/07 11/10

6.4 Diárias  

6.5 Passagens  

6.6 Material de consumo  R$            200,00 10/08 11/10

Subtotal 6 (soma subtotais 7 a 10) R$       88.400,00

7 Seleção de tutores a distância (para 1º e 2º semestres)

7.1 Preparação e elaboração de provas e editais unid. 1 R$ 1.000,00 R$           1.000,00 10/09 11/09

7.2 Processo de seleção (especificar) R$         18.600,00 10/09 11/09

7.3 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica unid. 2 R$ 1.000,00 R$           2.000,00 10/09 11/09

7.4 Diárias       

7.5 Passagens       

7.6 Material de consumo   R$      500,00 R$              500,00 10/09 11/09

Subtotal 7 R$       22.100,00

8 Seleção de tutores a distância (para 3º e 4º semestres)

8.1 Preparação  e elaboração de provas e editais unid. 1 R$ 1.000,00 R$          1.000,00 10/09 11/09

8.2 Processo de seleção (especificar) R$       18.600,00 10/09 11/09

8.3 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica unid. 2 R$ 1.000,00 R$         2.000,00 10/09 11/09

8.4 Diárias       

8.5 Passagens       

8.6 Material de consumo   R$ 500,00 R$           500,00 10/09 11/09

119



Subtotal 8 R$       22.100,00

9 Seleção de tutores a distância (para 5º e 6º semestres)

9.1 Preparação  e elaboração de provas e editais unid. 1 R$ 1.000,00 R$          1.000,00 10/09 11/09

9.2 Processo de seleção (especificar) R$       18.600,00 10/09 11/09

9.3 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica unid. 2 R$ 1.000,00 R$          2.000,00 10/09 11/09

9.4 Diárias       

9.5 Passagens       

9.6 Material de consumo  R$     500,00 R$           500,00 10/09 11/09

Subtotal 9 R$       22.100,00

10 Seleção de tutores a distância (para 7º semestre)

10.1 Preparação e elaboração de provas e editais unid. 1 R$ 1.000,00 R$          1.000,00 10/10 11/10

10.2 Processo de seleção (especificar) R$       18.600,00 10/10 11/10

10.3 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica unid. 2 R$ 1.000,00 R$          2.000,00 10/10 11/10

10.4 Diárias       

10.5 Passagens       

10.6 Material de consumo   R$     500,00 R$             500,00 10/10 11/10

Subtotal 10 22.100,00

11 Capacitação de tutores presenciais (soma itens 12 a 15)

11.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$       62.656,00 10/09 02/11

11.2 Diárias    

11.3 Passagens    

11.4 Material de consumo    R$         1.200,00 10/09 02/11

Subtotal 11 (soma subtotais 12 a 15) R$       63.856,00

12 Capacitação de tutores presenciais (para 1º e 2º semestres)
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12.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$       47.992,00 10/09 02/10

12.2 Diárias    

12.3 Passagens    

12.4 Material de consumo    R$            300,00 10/09 02/10

Subtotal 12 R$       48.292,00

13 Capacitação de tutores presenciais (para 3º e 4º semestres)

13.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$         4.888,00 10/09 02/10

13.2 Diárias       

13.3 Passagens       

14.4 Material de consumo    R$            300,00 10/09 02/10

Subtotal 13 R$         5.188,00

14 Capacitação de tutores presenciais (para 5º e 6º semestres)

14.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$         4.888,00 10/09 02/10

14.2 Diárias    

14.3 Passagens    

14.4 Material de consumo    R$            300,00 10/09 02/10

Subtotal 14 R$         5.188,00

15 Capacitação de tutores presenciais (para 7º e 8º semestres)

15.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$         4.888,00 10/10 02/11

15.2 Diárias    

15.3 Passagens    

15.4 Material de consumo    R$            300,00 10/10 02/11

Subtotal 15 R$         5.188,00

16 Capacitação de tutores a distância (soma itens 17 a 20)
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16.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$      117.100,00 10/09 02/11

16.2 Diárias    

16.3 Passagens    

16.4 Material de consumo    R$         1.200,00 10/09 02/11

Subtotal 16 (soma subtotais 17 a 20) R$      118.300,00

17 Capacitação dos tutores a distância ( para 1º e 2º semestres)

17.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$       29.800,00 10/09 02/10

17.2 Diárias    

17.3 Passagens    

17.4 Material de consumo    R$            300,00 10/09 02/10

Subtotal 17 R$       30.100,00

18 Capacitação dos tutores a distância ( para 3º e 4º semestres)

18.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$       29.100,00 10/09 02/10

18.2 Diárias    

18.3 Passagens    

18.4 Material de consumo    R$            300,00 10/09 02/10

Subtotal 18 R$       29.400,00

19 Capacitação dos tutores a distância ( para 5º e 6º semestres)

19.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$       29.800,00 10/09 02/10

19.2 Diárias    

19.3 Passagens    

19.4 Material de consumo    R$            300,00 10/09 02/10

Subtotal 19 R$       30.100,00

20 Capacitação dos tutores a distância (para 7º semestre)
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20.1 Contratação de serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica    R$       28.400,00 10/10 02/11

20.2 Diárias       

20.3 Passagens       

20.4 Material de consumo    R$            300,00 10/10 02/11

Subtotal 20 R$       28.700,00

TOTAL GERAL (soma sub-totais 1, 6, 11, 16 e 21) R$      296.024,08
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UAB
PLANILHA PREPARAÇÃO DO CURSO - BOLSISTAS

EXERCÍCIO 2010

NOME DA IES: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO - IFES

NOME DO CURSO: LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS           QUANTIDADE DE PÓLOS EM QUE O CURSO É OFERTADO: 10

ITENS ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

INDICADOR FÍSICO VALOR (R$ 1,00) DURAÇÃO

UNID. QUANT. UNID. TOTAL INÍCIO TÉRMINO

1 Despesa com Bolsistas

1.1 Coordenador/ Suplente da UAB IFES Um 1 R$        52.800,00 10/09 12/11

1.2 Coordenador de Curso Um 1 R$         52.800,00 10/09 12/11

1.3 Coordenador de Estágio Um 1 R$          21.600,00 10/09 12/11

1.4 Coordenador Pedagógico Um 1 R$          39.600,00 10/09 12/11

1.5 Coordenador de Pólo Um 10 R$        396.000,00 10/09 12/11

1.6 Professores Pesquisadores Um 32 R$        403.200,00 10/09 12/11

1.7 Tutores à Distância Um 420 R$     1.512.000,00 10/09 12/11

1.8 Tutores Presenciais Um 210 R$        756.000,00 10/09 12/11

Subtotal 1 (soma subtotais 2 a 5) R$     3.234.000,00

2 Despesa com Bolsistas (para 1º e 2º semestres)

2.1 Coordenador/ Suplente da UAB Ifes Um 1 R$ 1.200,00 R$          16.800,00 10/09 12/10

2.2 Coordenador de Curso Um 1 R$ 1.200,00 R$          16.800,00 10/09 12/10

2.3 Coordenador de Estágio

2.4 Coordenador Pedagógico Um 1 R$ 900,00 R$          12.600,00 10/09 12/10

2.5 Coordenador de Pólo Um 10 R$ 900,00 R$        126.000,00 10/09 12/10
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2.6 Professores Pesquisadores Um 8 R$ 1.200,00 R$        115.200,00 10/09 12/10

2.7 Tutores à Distância (1º semestre) Um 60 R$ 600,00 R$        216.000,00 10/09 12/10

2.8 Tutores à Distância (2º semestre) Um 60 R$ 600,00 R$        216.000,00 10/09 12/10

2.9 Tutores Presenciais Um 30 R$ 600,00 R$        216.000,00 10/09 12/10

Subtotal 2 R$     935.400,00

3 Despesa com Bolsistas (para 3º e 4º semestres)

3.1 Coordenador/ Suplente da UAB Ifes Um 1 R$  1.200,00 R$          14.400,00 01/09 12/09

3.2 Coordenador de Curso Um 1 R$  1.200,00 R$          14.400,00 01/09 12/09

3.3 Coordenador de Estágio

3.4 Coordenador Pedagógico Um 1 R$     900,00 R$          10.800,00 01/09 12/09

3.5 Coordenador de Pólo Um 10 R$     900,00 R$        108.000,00 01/09 12/09

3.6 Professores Pesquisadores Um 8 R$  1.200,00 R$        115.200,00 01/09 12/09

3.7 Tutores à Distância (3º semestre) Um 60 R$     600,00 R$        216.000,00 01/09 07/09

3.8 Tutores à Distância (4º semestre) Um 60 R$     600,00 R$        216.000,00 07/09 01/10

3.9 Tutores Presenciais Um 30 R$     600,00 R$        216.000,00 01/09 12/09

Subtotal 3 R$     910.800,00

4 Despesa com Bolsistas (para 5º e 6º semestres)

4.1 Coordenador/ Suplente da UAB Ifes Um 1 R$  1.200,00 R$          14.400,00 01/10 12/10

4.2 Coordenador de Curso Um 1 R$ 1.200,00 R$          14.400,00 01/10 12/10

4.3 Coordenador de Estágio Um 1 R$ 1.200,00 R$          14.400,00 01/10 12/10

4.4 Coordenador Pedagógico Um 1 R$     900,00 R$          10.800,00 01/10 12/10

4.5 Coordenador de Pólo Um 10 R$     900,00 R$        108.000,00 01/10 12/10

4.6 Professores Pesquisadores Um 8 R$  1.200,00 R$        115.200,00 01/10 12/10

4.7 Tutores à Distância (5º semestre) Um 60 R$     600,00 R$        216.000,00 01/10 07/10
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4.8 Tutores à Distância (6º semestre) Um 60 R$     600,00 R$        216.000,00 07/10 01/11

4.9 Tutores Presenciais Um 30 R$     600,00 R$        216.000,00 01/10 12/10

Subtotal 4 R$     925.200,00

5 Despesa com Bolsistas (para 7º semestre)

5.1 Coordenador/ Suplente da UAB Ifes Um 1 R$  1.200,00 R$         7.200,00 01/11 12/11

5.2 Coordenador de Curso Um 1 R$  1.200,00 R$         7.200,00 01/11 12/11

5.3 Coordenador de Estágio Um 1 R$  1.200,00 R$         7.200,00 01/11 12/11

5.4 Coordenador Pedagógico Um 1 R$     900,00 R$         5.400,00 01/11 12/11

5.5 Coordenador de Pólo Um 10 R$     900,00 R$        54.000,00 01/11 12/11

5.6 Professores Pesquisadores Um 8 R$  1.200,00 R$        57.600,00 01/11 12/11

5.7 Tutores à Distância (7º semestre) Um 60 R$     600,00 R$        216.000,00 01/11 07/11

5.8 Tutores Presenciais Um 30 R$     600,00 R$        108.000,00 01/11 12/11

Subtotal 5 R$     462.600,00

6 Outras ações ou despesas necessárias

6.1 Professor para suporte e manutenção no ambiente Moodle - 2010/2011 Um 1 R$  1.200,00 R$         16.800,00 11/07 12/08

6.2 Professor para suporte e manutenção no ambiente Moodle - 2012 Um 1 R$  1.200,00 R$        14.400,00 01/09 12/09

6.3 Professor para suporte e manutenção no ambiente Moodle - 2013 Um 1 R$  1.200,00 R$          14.400,00 01/10 12/10

6.4 Professor para suporte e manutenção no ambiente Moodle - 2014 Um 1 R$  1.200,00 R$          7.200,00 01/11 12/11

Subtotal 6 R$          52.800,00

TOTAL GERAL R$      3.286.800,00   
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Referente a planilha - PREPARAÇÃO DO CURSO

MATERIAL DE CONSUMO 

ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

INDICADOR FÍSICO VALOR (R$ 1,00)

UNID. QUANT. UNID. TOTAL

Almofada para carimbo - 5,9x 9,4 Um 2 R$           8,00 R$            16,00

Apagador para quadro branco Um 2 R$         10,00 R$            20,00

Apontador para lápis Um 2 R$           2,00 R$              4,00

Arquivo permanente em caixa de papelão Um 4 R$         10,00 R$            40,00

Borracha Uma 5 R$           0,50 R$              2,50

Caneta esferográfica - azul Caixa 1 R$         20,00 R$            20,00

Caneta esferográfica - preta Caixa 1 R$         20,00 R$            20,00

Caneta esferográfica - vermelha Caixa 1 R$         20,00 R$            20,00

Caneta marcador para CD cor preta Um 10 R$           3,00 R$            30,00

Clips 2/0 Caixa 4 R$           2,00 R$              8,00

Clips niquelado, nº 4, caixa 1 R$           2,00 R$              2,00

Cola bastão branca 40gr Tubo 10 R$           5,00 R$            50,00

Cola líquida branca 40gr Tubo 10 R$           1,00 R$            10,00

Copos descartáveis 200ml Cento 10 R$           2,50 R$            25,00

Corretivo líquido 18 ml Caixa 1 R$           7,00 R$              7,00

Elástico prendedor Caixa 1 R$           2,90 R$              2,90
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Envelope ofício, 11,4 x 22,9cm, personalizada, cod. 0204012 Um 30 R$           0,30 R$              9,00

Envelope pardo 26 x 36 cm 1 30 R$           0,45 R$            13,50

Envelope plástico, tamanho ofício Um 100 R$           1,50 R$          150,00

Etiqueta auto adesiva tipo retangular formato: 5 x 10 cm Caixa 2 R$           5,00 R$            10,00

Etiqueta auto adesiva tipo retangular formato: 80 x 100 mm Caixa 2 R$           5,00 R$            10,00

Extrator de grampos tipo espátula metal Um 2 R$           3,50 R$              7,00

Fita crepe grande Rolo 4 R$           3,00 R$            12,00

Fita durex grande Rolo 4 R$           2,00 R$              8,00

Grafite 0,5 mm 2B Estojo 2 R$           2,50 R$              5,00

GrampEaDor de metal de mesa 26/6 Um 2 R$         10,00 R$            20,00

Grampo para grampEaDor 26/6 Caixa 2 R$           4,00 R$              8,00

Lâmpada projetor multimídia Uma 3 R$         30,00 R$            90,00

Lápis preto nº 2 Caixa 2 R$           4,00 R$              8,00

Lapiseira 0,5 mm Uma 3 R$         10,00 R$            30,00

Livro protocolo p/ correspondências Um 1 R$           6,00 R$              6,00

Mídia - CD-R Um 1300 R$           1,00 R$       1.300,00

Mídia - CD-RW Um 50 R$           2,00 R$          100,00

Mídia - DVD-R Um 20 R$           3,50 R$            70,00

Mídia - DVD-RW Um 20 R$           6,00 R$          120,00

Papel  75mg/m2, 210 x 297 mm, tam. A4, branco Resma 30 R$         12,00 R$          360,00

Papel lembrete (recado auto-adesivo) amarelo, 10,2 x 7,6cm Um 5 R$           2,40 R$            12,00
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Papel lembrete (recado auto-adesivo) amarelo, 5,21x 3,8cm Um 5 R$           2,00 R$            10,00

pasta aba elastico oficio cartão duplex Uma 50 R$           1,00 R$            50,00

Pasta polionda Uma 50 R$           7,00 R$          350,00

Pastas suspensas apps kraft 200 gr. Um 100 R$           1,20 R$          120,00

Perfurador de Papel CIS 120 Um 1 R$         29,00 R$            29,00

Pincel marca texto amarelo Um 10 R$           8,00 R$            80,00

Pincel para quadro branco - azul Caixa 2 R$         50,00 R$          100,00

Pincel para quadro branco - preto Caixa 2 R$         50,00 R$          100,00

Pincel para quadro branco - vermelho Caixa 1 R$         50,00 R$            50,00

Régua plástica milimetrada com 30cm Um 2 R$           1,00 R$              2,00

Tesoura para uso geral 17cm cabo plástico Uma 2 R$         15,00 R$            30,00

Tinta para carimbo azul Um 1 R$           3,50 R$              3,50

Toner para impressora laser Um 3 R$        240,00 R$          720,00

TOTAL R$       4.270,40
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Referente a planilha - PREPARAÇÃO DO CURSO

Pessoa física - Despesas com a Oferta do Curso por Ano (incluindo a capacitação e preparação do curso)

Discriminação (1º, 2º, 3º e 4º ano) Qtd Valor Mensal meses Valor Total

Designer e mídia - preparação de material 1 R$ 900,00 12 R$ 10.800,00

Apoio e Suporte a preparação de material (nível técnico ou graduando) 3 R$ 500,00 8 R$ 12.000,00

Apoio e Suporte a coordenação UAB (nível técnico ou graduando) 1 R$ 500,00 12 R$ 6.000,00

Revisor de texto para o material didático 4 R$ 900,00 6 R$ 21.600,00

Secretária de apoio ao registro escolar 1 R$ 380,00 12 R$ 4.560,00

Secretária Executiva ( 40 h ) 1 R$ 900,00 12 R$ 10.800,00

Supervisor Administrativo e Financeiro 1 R$ 1.200,00 12 R$ 14.400,00

Total R$ 80.160,00

Referente a planilha - PREP. CURSO TUTORES

Pessoa Física - Capacitação de Tutores Presenciais

Discriminação  Valor Total

Tutores Presenciais - (1º e 2º semestres)  R$ 40.000,00

Tutores Presenciais - (3º e 4º semestres)  R$ 4.000,00

Tutores Presenciais - (5º e 6º semestres)  R$ 4.000,00

Tutores Presenciais - (7º semestre)  R$ 4.000,00

Total R$ 52.000,00

Pessoa Física - Capacitação de Tutores a Distância

Discriminação Valor Total

Tutores a Distância - (1º e 2º semestres)  R$ 20.000,00

Tutores a Distância - (3º e 4º semestres)  R$ 20.000,00

Tutores a Distância - (5º e 6º semestres)  R$ 20.000,00

Tutores a Distância - (7º semestre)  R$ 20.000,00

Total R$ 80.000,00
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Referente a planilha - PREPARAÇÃO DO CURSO

Pessoa Jurídica -  Despesas com a Oferta do Curso

Discriminação Quant. Valor  Unit. Valor Total

Capacitação Continuada (1º e 2º semestres) 18 R$ 572,00 R$ 10.296,00

Capacitação Continuada (3º e 4º semestres) 13 R$ 572,00 R$ 7.436,00

Capacitação Continuada (5º e 6º semestres) 14 R$ 572,00 R$ 8.008,00

Capacitação Continuada - (7º semestre) 12 R$ 572,00 R$ 6.864,00

Total R$ 32.604,00

Pessoa Jurídica - Produção e Reprodução de Material Didático - Material Impresso

Discriminação Qt alunos Valor Unit. Valor Total

Gráfica - impressão de material - (1º e 2º semestres) 300 R$ 10,00 R$ 60.000,00

Gráfica - impressão de material - (3º e 4º semestres) 300 R$ 10,00 R$ 60.000,00

Gráfica - impressão de material - (5º e 6º semestres) 300 R$ 10,00 R$ 60.000,00

Gráfica - impressão de material - (7º semestre) 300 R$ 10,00 R$ 30.000,00

Total R$ 210.000,00

Pessoa Jurídica - Produção e Reprodução de Material Didático - Diagramação do material impresso

Discriminação Qt fascículos Valor Unit. Valor Total

Diagramação - (1º e 2º semestres) 12 R$ 1.720,00 R$ 20.640,00

Diagramação - (3º e 4º semestres) 12 R$ 1.720,00 R$ 20.640,00

Diagramação - (5º e 6º semestres) 13 R$ 1.720,00 R$ 22.360,00

Diagramação - (7º semestre) 11 R$ 1.720,00 R$ 18.920,00

Total R$ 82.560,00

Pessoa Jurídica - Produção e Reprodução de Material Didático - CD multimídia

Discriminação Qt alunos Valor Unit. Valor Total

Reprodução de CDs multimídia - (1º e 2º semestres) 300 R$ 5,00 R$ 30.000,00

Reprodução de CDs multimídia - (3º e 4º semestres) 300 R$ 5,00 R$ 30.000,00
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Reprodução de CDs multimídia - (5º e 6º semestres) 300 R$ 5,00 R$ 30.000,00

Reprodução de CDs multimídia - (7º semestre) 300 R$ 5,00 R$ 15.000,00

Total R$ 105.000,00

Referente a planilha - PREP. CURSO TUTORES

Pessoa Jurídica - Capacitação de Tutores Presenciais

Discriminação Qt alunos Valor Unit. Valor Total

Tutores Presenciais - (1º e 2º semestres) 30 R$ 148,00 R$ 8.800,00

Tutores Presenciais - (3º e 4º semestres) 10 R$ 148,00 R$ 2.960,00

Tutores Presenciais - (5º e 6º semestres) 10 R$ 148,00 R$ 2.960,00

Tutores Presenciais - (7º semestre) 10 R$ 148,00 R$ 1.480,00

Total R$ 16.280,00

Pessoa Jurídica - Capacitação de Tutores a Distância

Discriminação Qt alunos Valor Unit. Valor Total

Tutores a Distância - (1º e 2º semestres) 120 R$ 70,00 R$ 8.400,00

Tutores a Distância - (3º e 4º semestres) 120 R$ 70,00 R$ 8.400,00

Tutores a Distância - (5º e 6º semestres) 120 R$ 70,00 R$ 8.400,00

Tutores a Distância - (7º semestre) 60 R$ 70,00 R$ 4.200,00

Total R$ 29.400,00

Referente a planilha - PREP. CURSO TUTORES

Seleção de Tutores Presenciais   Processo de Seleção- 1º e 2º semestres

Discriminação Qt Cand. Valor Unit. Qt Avaliador Valor Total

Seleção curricular 90 R$ 5,00 3 R$ 1.350,00

Entrevista 54 R$ 30,00 3 R$ 4.860,00

Postagem 90 R$ 8,00 - R$ 720,00

132



Total R$ 6.930,00

Obs.: Para os demais semestres consideramos uma desistência de 10% de tutores, sendo assim, os demais valores para seleção 

Banca  para seleção curricular composta pelo Coordenador da UAB, coordenador do curso e pedagogo.

A mesma banca deverá realizar a entrevista no pólo de  03 dos candidatos selecionados por currículo.

Seleção de Tutores a Distância Processo de Seleção - para cada ano do curso

Discriminação Qtd Valor Unit. Quant Valor Total

Seleção curricular 600 R$ 5,00 3 R$ 9.000,00

Entrevista 240 R$ 20,00 1 R$ 4.800,00

Postagem 600 R$ 8,00 - R$ 4.800,00

Total R$ 18.600,00

• Banca  para seleção curricular composta pelo professor da disciplina, coordenador do curso (ou indicação) e pedagogo.

• O professor da disciplina realizará as entrevistas das vagas de tutor destinadas a sua disciplina.
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UAB                   PLANILHA TOTALIZADORA DO  CURSO

NOME DA IES: INSTITUTO  FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - IFES

CURSO:  LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS                      QUANTIDADE DE PÓLOS EM QUE O CURSO É OFERTADO: 10

Planilha ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

VALOR (R$ 1,00) DURAÇÃO

TOTAL INÍCIO TÉRMINO

01 Preparação do curso
R$         774.621,60

10/09 12/10

02 Seleção e capacitação de tutores
R$         296.024,08

10/09 12/10

03 Remuneração dos bolsistas
R$       3.286.800,00

10/09 12/10

05 Preparação do Material didático R$          397.560,40 10/09 12/10

TOTAL GERAL R$     4.755.006,08   
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