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APRESENTAÇÃO 

 

 

Venda Nova do Imigrante, conhecida como a “capital nacional do agroturismo” – 

localizada ao sul do Espírito Santo e fundada por famílias de imigrantes italianos – 

tem demonstrado potencial crescente não somente no setor que a expõe 

nacionalmente, mas em outros setores contemplados por pesquisas advindas, em sua 

maior parte, do Instituto Federal localizado no município. 

 

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus Venda Nova do Imigrante tem 

atraído estudantes e professores de municípios e centros variados, em função do alto 

nível educacional que se propõe exercer e ofertar à comunidade. Circundada por 

muitos municípios e localidades, a cidade acaba recebendo, e hospedando, grande 

número de interessados num ensino de qualidade. Afonso Cláudio, Brejetuba, 

Conceição do Castelo, Castelo e Vargem Alta são apenas alguns dos municípios 

vizinhos cujos jovens deslocam-se para Venda Nova do Imigrante em busca de uma 

formação de excelência; sem citar as inúmeras localidades cujos moradores propõem-

se a se deslocar com igual intuito. 

  

Além dos cursos técnicos ofertados – em Administração e em Agroindústria, 

integrados ao Ensino Médio –, a Instituição ingressa no Ensino Superior com o Curso 

de Ciência e Tecnologia de Alimentos, em 2015, ampliando o campo para as 

atividades de pesquisa e de produção intelectual. Cabe ressaltar que o Instituto 

propõe-se a interagir com a comunidade tanto através de projetos de extensão e de 

programações culturais e científicas, quanto procurando suprir, na medida do possível, 

uma demanda social, e profissional, que se tem feito vislumbrar de maneira iniludível. 

É o que se tem detectado com relação a alguns cursos voltados, prioritariamente, à 

formação de professores das disciplinas matriciais, para qualquer nível, cabendo 

destaque para o Curso de Letras, de cujo profissional a região tem demonstrado 

extrema carência. 



 

 

  

Na região, o curso de Letras mais próximo situa-se em Cachoeiro do Itapemirim, em 

instituição particular, sendo que somente na capital verificam-se graduações em 

Letras ofertadas por instituições públicas. Ora, é essa a disciplina mais básica de 

todas – ressaltam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – e a que a todas 

abrange; a que trata da linguagem em amplo espectro, de suas línguas e literaturas, 

da leitura, da escrita e da tradução, além dos estudos culturais, dentre outros tantos 

enfoques. E a graduação em Letras é a que forma os profissionais capazes de exercer 

não somente a atividade de docência em língua portuguesa e literatura, básica em 

todas as instituições de ensino, como também propicia o desenvolvimento de múltiplas 

habilidades e competências para exercer atividades que demandem domínio da língua 

estudada e de suas culturas. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) específicas 

para o curso de Letras destacam as seguintes atuações: professores, pesquisadores, 

críticos literários, tradutores, intérpretes, revisores de textos, roteiristas, secretários, 

assessores culturais, entre outras atividades. 

  

Nesse sentido, e considerando a plena capacidade do campus em questão de abrigar 

um segundo curso superior (no turno noturno), atendendo a uma inquestionável 

demanda da região, é que se mostra propícia a criação do Curso de Letras no Ifes - 

Campus Venda Nova do Imigrante. Ratificando que a formação de professores, além 

de uma diretriz do Governo Federal, constitui um dos principais compromissos do 

Instituto para com a comunidade, uma Licenciatura com habilitação em Português 

assoma-se como de extrema valia para a região, visando a suprir essa carência de 

professores de língua e literatura pátrias.
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1 IDENTIFICAÇÃO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO PROPOSTO 

 

1.1 Curso 

 

Licenciatura em Letras com Habilitação em Português 

  

1.2 Tipo de Curso 

 

Curso de Graduação 

  

1.3 HABILITAÇÃO/MODALIDADE 

 

Licenciatura Presencial 

  

1.4 Área de Conhecimento 

 

Linguística, Letras e Artes 

  

1.5 Quantitativo de Vagas 

 

40 vagas anuais 

  

1.6 Turno 

 

Noturno 
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1.7 Tipo de Matrícula 

 

Matrícula por componente curricular 

  

1.8 Forma de Acesso 

 

O ingresso ao curso será feito por meio do Sistema de Seleção Unificado – SISU. As 

vagas serão assim distribuídas: 50% das vagas serão destinadas a ações afirmativas 

e 50% para ampla concorrência. Os critérios de seleção serão definidos de acordo 

com a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012a), ao Decreto nº 7.824 

de outubro de 2012 (BRASIL, 2012b) e à Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro 

de 2012 (BRASIL, 2012c). Eventuais vagas remanescentes de períodos 

subsequentes ao primeiro serão preenchidas por edital de transferência e novo 

concurso. 

  

1.9 Local de Funcionamento 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus 

Venda Nova do Imigrante. Endereço: Rua Elizabeth Minete Perim, s/n - São Rafael - 

29375-000. Venda Nova do Imigrante - ES. Telefone: (28) 3546-8600. 
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2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

2.1 Histórico e Desenvolvimento da Instituição 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – originário 

da Escola de Aprendizes e Artífices, fundada em 1909 – atualmente com 21 campi de 

ensino em atividade, tem como missão promover educação profissional e tecnológica 

de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco no desenvolvimento 

humano sustentável. Isso aliado a uma sólida fundamentação científica e tecnológica, 

associada a conhecimentos que propiciem a formação cultural, social e política e ética 

para que o discente atue no mundo do trabalho de modo a melhorar a qualidade de 

vida e a contribuir para a transformação e construção da sociedade. 

 

O Ifes foi criado através da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), 

que instituiu, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação. Antes fora 

denominado Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (CEFETES), 

criado por meio do Decreto de Lei nº 5.224, de 1º de outubro de 2004 (BRASIL, 2004) 

e Decreto de Lei nº 5.225, de 1º de outubro de 2004, revogado pelo Decreto nº 5.773, 

de 9 de maio de 2006 (BRASIL, 2006) e autorizado pelo governo federal a ministrar 

cursos de graduação. 

 

Mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo e 

das Escolas Agrotécnicas Federais de Alegre, de Colatina e de Santa Teresa. Os 

Institutos Federais hoje são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos e as suas práticas pedagógicas, nos termos 

da Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008). 
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Simultaneamente à implantação da nova organização curricular dos cursos técnicos, 

o Instituto, com recursos próprios e do Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP), promoveu uma reestruturação de seus laboratórios e oficinas, 

bem como a estruturação de novos laboratórios para atender ao ensino de conteúdos, 

além das mudanças na tecnologia (redes industriais e controle de processos, por 

exemplo) e do incentivo ao corpo docente para a participação em programas de 

mestrado e doutorado. Trabalhando com os diferentes níveis de ensino, o Ifes 

atualmente oferece cursos técnicos integrais, subsequentes e concomitantes, 

tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações nos 17 campi. Além dos 

cursos presenciais, oferece também cursos na modalidade a distância. 

 

Centro de referência no Estado para a educação tecnológica, o Instituto vem 

promovendo a expansão de sua capacidade de oferta de cursos devido à alta 

demanda existente no mercado. Os egressos do Ifes são reconhecidos nas empresas 

locais como profissionais que possuem uma formação tanto técnica, como humana e 

intelectual fortes, o que os capacita a responder aos desafios impostos pela atual 

realidade global, que se caracteriza pela mudança contínua e por demandar 

indivíduos com capacidade de trabalhar em grupo, que possuam uma formação 

cidadã e com os mais caros valores necessários a uma Nação que se propõe 

independente e democrática. 

  

2.2 Concepção e Finalidade 

 

A iniciativa de criação do Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em 

Português deu-se em função de duas percepções: primeiramente, a notória carência 

de profissionais dessa área do conhecimento na região, assim como de cursos de 

graduação na mesma área; segundo, o interesse – por parte de diversos alunos do 

Campus de Venda Nova do Imigrante, e de moradores da cidade – pela área de estudo; 

isso aliado à necessidade de ampliação cultural da região. 
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Tais percepções partiram, a princípio, de duas iniciativas. A primeira, realizada no 

próprio campus, consistiu numa diagnose realizada com os alunos que estavam, no 

ano de 2015, cursando o último ano do Ensino Médio. Os professores de língua 

portuguesa e, dentre outros, o de sociologia, antes mesmo da Audiência Pública – 

realizada com o objetivo de apresentar à comunidade os cursos superiores propostos 

pelo campus –, realizaram uma pesquisa sobre a viabilidade do curso de Letras, o 

grau de interesse e a clientela potencial. O resultado dessa pesquisa foi animador, 

uma vez que cerca de 90% dos alunos responderam positivamente com relação à 

viabilidade do curso, e ao interesse pela área, principalmente por se tratar de um curso 

noturno. Os alunos em questão corroboraram com o que já havia sido previamente 

detectado pelo corpo docente: a extrema carência desse profissional na região. A 

Audiência Pública, importa ressaltar, aprovou em primeira instância, e sem quaisquer 

objeções, a implantação do curso de Letras no campus. 

 

A segunda iniciativa foi voltada a algumas escolas do município: realizaram-se 

entrevistas com a diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

(EEEFM) Fioravante Caliman e com o diretor da Coopeducar, nos dias 16 e 17 de 

março de 2016, a fim de verificar sua percepção acerca da necessidade e viabilidade 

da implantação do curso de Licenciatura em Letras em Venda Nova do Imigrante. 

Além disso, foram feitas diversas consultas informais entre educadores da região, 

sempre encontrando resposta favorável à implantação do curso de Letras Português 

no Ifes. 

 

A EEEFM Fioravante Caliman fica localizada no centro de Venda Nova do Imigrante. 

A diretora, Celina Januário Moreira, avalia positivamente a implantação do curso de 

Letras, o qual atenderá a uma demanda real que ela percebe na região. A diretora 

relatou que vários alunos egressos da escola prestaram vestibular para o curso de 

Letras da Ufes recentemente e que um grande número de concluintes do Ensino 

Médio matricula-se em faculdades particulares de Cachoeiro do Itapemirim e Castelo 

(ES) ou na Universidade Federal de Viçosa (MG). A diretora também considera que 

os professores de Português que passam pela escola muitas vezes não são 
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suficientemente qualificados por falta de formação adequada: frequentemente faltam-

lhes conhecimento amplo e sólido da língua e da literatura e formação didática 

suficiente para um trabalho docente satisfatório. A diretora ressaltou ainda que a 

escola está aberta a parcerias com os futuros estudantes de Letras para realização 

de projetos, prática pedagógica e estágio supervisionado. 

 

Já o professor José Adelso Viçosi, diretor da Coopeducar, uma das escolas 

particulares mais conhecidas da região, afirma que faltam profissionais formados em 

Letras em Venda Nova do Imigrante e municípios vizinhos: há demanda por 

professores de Português, e há poucos profissionais qualificados. O diretor afirma 

estar seguro de que muitos licenciados em Pedagogia (curso ofertado pela única 

faculdade particular do município) buscarão nova licenciatura em Letras para ampliar 

sua formação e suas possibilidades de trabalho. O diretor ainda explicou que muitos 

professores tiveram uma formação excessivamente teórica e pouco voltada para a 

prática docente, e por isso considera fundamental que os docentes do curso superior 

tenham ampla experiência na educação básica e proponham um currículo voltado 

para a prática pedagógica, condições que, em sua opinião, podem ser perfeitamente 

atendidas pelo Ifes. Afirmou ainda que uma faculdade de Letras pode ser relevante 

para toda a sociedade, e não apenas para futuros professores, porque possibilita a 

formação humanística para diversos profissionais de outras áreas. Por fim, o diretor 

também abriu a possibilidade de trabalhos em parceria entre Ifes e Coopeducar para 

realização de estágios, projetos educacionais e atividades de prática pedagógica. 

 

A fim de verificar o interesse da comunidade de Venda Nova do Imigrante e região 

pela implantação do curso de Licenciatura em Letras no Ifes, foi realizada uma 

pesquisa entre estudantes finalistas do Ensino Médio entre os dias 15, 16 e 17 de 

março de 2016. A seleção dos informantes visou a constituição de uma amostragem 

da realidade educacional do município; dessa forma, foram entrevistados 149 

estudantes matriculados nas seguintes escolas: 
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• Ifes – Campus Venda Nova do Imigrante (pública federal) – uma turma de 3º 

ano de Ensino Médio e duas turmas de cursos técnicos subsequentes ao Ensino 

Médio; 

• EEEFM Fioravante Caliman (pública estadual) – uma turma de 3º ano de 

Ensino Médio na modalidade EJA e duas turmas de 3º ano de Ensino Médio regular; 

• Coopeducar (particular) – uma turma de 3º ano do Ensino Médio. 

 

Os estudantes entrevistados receberam um formulário com a seguinte descrição: 

“Este questionário é parte de um projeto com vistas à implantação de um curso 

superior de Licenciatura em Letras Português no Ifes - Campus Venda Nova do 

Imigrante. O curso será presencial, ofertado no turno noturno, com duração de quatro 

anos e previsão de início a partir do segundo semestre de 2016. Solicitamos sua 

colaboração respondendo às perguntas abaixo, que serão consideradas nas próximas 

etapas do processo de implantação.” 

 

A primeira pergunta do instrumento de pesquisa foi a seguinte: “Você tem interesse 

em matricular-se em um curso superior?” A questão buscava verificar, de maneira 

geral, a demanda dos estudantes finalistas do Ensino Médio por cursos de graduação. 

Do total de respondentes, 131 disseram “sim” à pergunta, e 18 disseram “não”. 
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A segunda questão do formulário propôs: “Você escolheria o curso noturno de 

Licenciatura em Letras Português ofertado pelo Ifes – Campus Venda Nova do 

Imigrante?” O objetivo da pergunta foi verificar se há na região interesse 

especificamente por um curso de Licenciatura em Letras, com estudantes em número 

suficiente para que se constitua público que justifique a implantação do curso. Dentre 

os 149 entrevistados, 63 responderam “sim” e 86 responderam “não”. Considerando-

se o baixo número de entrevistados proporcionalmente à população de Venda Nova e 

região, pode-se facilmente concluir que há enorme demanda para o curso em questão. 

 

A seguir, os respondentes foram assim questionados: “Você indicaria esse curso a 

amigos, familiares ou conhecidos que possivelmente queiram cursar uma faculdade 

de Letras?” A questão expande a pesquisa de demanda para o curso para além dos 

estudantes interpelados diretamente. Dentre o total de entrevistados, 141 

responderam afirmativamente e apenas 08 responderam negativamente. 
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A quarta e última pergunta do instrumento de pesquisa foi a seguinte: “Você considera 

a implantação desse curso relevante para Venda Nova do Imigrante e demais 

municípios da região?” Dentre os respondentes, 136 disseram “sim” e apenas 13 

disseram “não”. 

 

 

 

Assim, considerando-se a posição estratégica do Campus de Venda Nova do 

Imigrante, cercado por municípios e localidades cujos moradores constituem clientela 

potencial, fez-se necessário considerar a urgência de oferecer um curso que 

contemplasse a área de Humanas, ao passo que se comprometesse com a formação 

de profissionais necessários à região, um dos principais compromissos dos Institutos 

Federais. 

 

As Diretrizes Curriculares destacam o quão comprometida deve ser a Instituição com 

as necessidades educativas e tecnológicas da sociedade, não devendo ser vista como 

produtora e detentora do conhecimento e do saber. E mais, que esse deve ser um 

espaço onde se cultive a cultura e a imaginação criativa, capazes de intervir na 

sociedade, transformando-a em termos éticos. Ora, são essas as diretrizes que guiam 

a criação de um curso superior como o de Letras, área que se abriga nas ciências 

humanas e que põe em relevo a dialética entre o pragmatismo da sociedade moderna 

e o cultivo dos valores humanistas. Ressalte-se a crescente importância de tais 

valores nas instituições de ensino, cada vez mais distantes dos modelos tecnicistas 
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do passado, vistos por muitos, inclusive, como responsáveis pela falência do ensino 

e pela evasão escolar. 

 

Propõe-se, nesse cenário extremamente propício, um curso que, compactuante com 

as Diretrizes Curriculares, tenha como princípios norteadores a flexibilidade, em sua 

organização, e a consciência da diversidade/heterogeneidade do conhecimento do 

aluno, tanto no que se refere à sua formação anterior, quanto aos interesses e 

expectativas em relação ao curso e ao futuro exercício da profissão. A flexibilização 

curricular, tal como preconizada pelas Diretrizes, e que deve responder às novas 

demandas sociais, além de eliminar a rigidez estrutural do curso e utilizar, de modo 

mais eficiente, os recursos de formação já existentes na instituição, prevê nova 

validação de atividades acadêmicas. Prevê também o desdobramento do papel de 

professor na figura do orientador, que deverá responder não só pelo ensino de 

conteúdos programáticos, mas também pela qualidade da formação do aluno. 

 

2.3 Justificativa 

 

A relevância social do curso de Letras está relacionada não só à histórica importância 

da linguagem como meio de interação social e à necessidade de uma educação 

linguística em todos os níveis de ensino/aprendizagem, mas também ao fato de que 

a formação de professores de línguas responde ao dispositivo legal da Educação 

Nacional. No Brasil, as disciplinas Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna 

constam como obrigatórias no currículo do Ensino Básico de todas as escolas das 

redes pública e privada. Por meio do domínio da língua, o cidadão tem maior 

possibilidade de participação social, já que é por ela que se dá a comunicação humana, 

que se tem acesso à informação expressa e se defende pontos de vista, partilha ou 

constrói visões de mundo, e produz conhecimento (PCNs de Língua Portuguesa, p. 

21). Portanto, é por intermédio da linguagem, principal objeto de estudo do curso de 

Letras, que os alunos adquirem os saberes linguísticos necessários para o exercício 

da cidadania. Segundo os PCNs de Língua Portuguesa, os professores de língua, 

especialmente, têm essa grande responsabilidade que: 
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[...] é tanto maior quanto menor for o grau de letramento das 
comunidades em que vivem os alunos. Considerando os diferentes 
níveis de conhecimento prévio, cabe à escola promover a sua 
ampliação de forma que, progressivamente, durante os oito anos do 
ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar 
diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, 
como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações. 
(PCNs de Língua Portuguesa, p. 21). 

 

A microrregião Sudoeste Serrana, onde está inserido o Campus Venda Nova do 

Imigrante, é composta pelos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição de 

Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do 

Imigrante que juntos possuem mais de 132.069(cento e trinta e dois mil e sessenta e 

nove) habitantes. Merecem destaque, nesse cenário, o crescimento populacional, 

tanto em função do crescimento do comércio e das indústrias locais, como também 

em função do Ifes, que atrai uma clientela ampla desses municípios e das localidades 

vizinhas. Poucos são os que podem se deslocar para a capital – que está a 104 km – 

para continuar os estudos. Há, inclusive, uma clientela potencial que trabalha durante 

o dia, mas sonha em dar continuidade aos estudos no turno noturno. 

 

A economia da microrregião tem na atividade agropecuária sua principal base de 

sustentação, sendo que essa atividade realiza-se, em sua maioria, em propriedades 

de base familiar. Há, entretanto, um contingente populacional considerável que, 

fixando-se nos centros mais urbanos, visa à continuação dos estudos – em especial 

no que tange ao ensino superior – em áreas diversas. Muitos candidatos à atividade 

docente, por exemplo, carecem de instituições, e de cursos, que contemplem seus 

anseios, donde a urgência de uma instituição como o Ifes comprometer-se com a 

formação de professores na, e para a, região. 

 

No que concerne à área de Letras, a carência de profissionais é inquestionável. 

Mesmo os outros campi, do Ifes, que se situam razoavelmente próximos – como o de 

Ibatiba, o de Cachoeiro e o de Alegre – oferecem licenciaturas em outras áreas, mas 
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não em Letras, o que se comprova pela dificuldade em se encontrar professores de 

português, de literatura e de língua estrangeira na região. Convém ressaltar que a 

única faculdade particular que atua em Venda Nova do Imigrante oferece cursos de 

Administração e de Pedagogia, com turmas sempre cheias; acaba, assim, abarcando 

uma clientela de cursos noturnos que a têm como única opção para a continuidade 

dos estudos. 

 

No que tange, pois, à gama de conhecimentos contemplados no curso de Letras, cabe 

destacar que seu papel social está relacionado ao fato de que o estudo e o domínio 

das diversas manifestações linguísticas, artísticas e culturais, em um contexto de 

globalização, de mundialização – e de queda de fronteiras pela força das novas 

tecnologias de comunicação e informação – significam a expansão do poder de 

entendimento entre os homens e, por isso mesmo, a possibilidade de melhorar a vida 

em todas as sociedades. 

 

2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo Geral 

 

A Licenciatura em Letras na habilitação Português tem por objetivo mais geral formar 

profissionais aptos à compreensão das diversidades linguísticas – em seus múltiplos 

níveis e contextos – e também capazes de dialogar interdisciplinar e interculturalmente 

com outras manifestações culturais. Tal proposição complementa-se, 

necessariamente, com a pretensão de formar professores-leitores comprometidos 

com princípios éticos formadores de uma cidadania reflexiva e crítica. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos do curso: 
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 Formar profissionais aptos à compreensão das diversidades linguísticas que 

constituem a língua portuguesa em níveis diatópicos, diafásicos, diastráticos, 

diacrônicos e capazes de, sem abandonar a variante culta da língua, ensinar 

seus usuários a serem poliglotas na própria língua e destros na adaptação da 

mesma a contextos de produção textual distintos. 

 Formar professores-leitores prontos para o entendimento tanto do cânone lite-

rário em língua portuguesa, quanto das “práticas literárias” contemporâneas; 

capazes de articular fontes e influências, sem parâmetros hierárquicos e sem 

juízos de valores pré-concebidos, e atentos às práticas literárias em outros su-

portes que não apenas o impresso. Ou seja: um professor-leitor capaz de re-

fletir criticamente sobre as manifestações literárias contemporâneas sem per-

der de vista os diálogos com o cânone, como já bem disse Mario de Andrade: 

“O passado é lição para se meditar, não para se reproduzir”. 

 Formar professores capazes de tecer relações com outras manifestações ar-

tísticas, para além da literatura, em diálogo interdisciplinar e intercultural; um 

profissional leitor de outros signos, capacitado, para tanto, por meio das disci-

plinas de “Análise do discurso”, “Literatura Comparada e Estudos Culturais”, 

“Literaturas de Língua Portuguesa”, “Literatura e Psicanálise”, entre outras. 

 Formar professores que saibam se valer das Tecnologias de Informação e  Co-

municação (TIC) não apenas de forma pretextual ou pseudo-contemporânea, 

mas também como instrumental motivador e eficiente do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Formar professores comprometidos com princípios éticos formadores de uma 

cidadania reflexiva e crítica. 

 Comprometer-se com uma formação aprimorada que oportunize o envolvi-

mento do graduando em Projetos de Pesquisa e Extensão, o que contribuirá 

para a geração de profissionais que tenham iniciativa, sejam questionadores e 

inovadores. 
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2.5 Perfil do Egresso 

 

 

O Ifes deve proporcionar uma sólida formação acadêmica com conhecimentos, 

habilidades e valores adquiridos inseridos em seus respectivos contextos profissionais 

de forma autônoma, solidária, crítica, reflexiva e comprometida com o 

desenvolvimento local, regional e nacional sustentáveis, objetivando à construção de 

uma sociedade justa e democrática. 

 

Considerando as habilidades e competências a serem desenvolvidas durante a 

formação do professor de Língua e suas literaturas, em conformidade com as 

contingências sociais e acadêmico-científicas da área, espera-se do licenciado em 

Letras Português profissional o seguinte perfil: 

 

 formação humanística, teórica e prática; 

 capacidade de operar, sem preconceitos, com a pluralidade de expressão lin-

guística e literária; 

 atitude investigativa indispensável ao processo contínuo de construção do co-

nhecimento na área; 

 postura ética, autonomia intelectual, responsabilidade social, espírito crítico e 

consciência do seu papel de formador; 

 domínio dos diferentes usos da língua e suas gramáticas; 

 domínio ativo e crítico de um repertório representativo de literatura, das línguas 

em estudo; 

 capacidade de analisar, descrever e explicar, diacrônica e sincronicamente, a 

estrutura e o funcionamento das línguas em estudo; 
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 capacidade de analisar criticamente as diferentes teorias que fundamentam a 

investigação sobre língua e literatura; 

 capacidade de formar leitores e produtores proficientes de textos de diferentes 

gêneros e para diferentes propósitos; 

 capacidade de atuar em equipe interdisciplinar e multiprofissional; 

 assimilação crítica de novas tecnologias e conceitos científicos; 

 capacidade de dar significado e relevância aos conhecimentos e à vivência da 

realidade social no exercício da docência, preparando novos estudantes para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho; 

 competência para lecionar de acordo com as exigências da educação inclusiva, 

através do respeito às diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, os PCNs dos diferentes níveis de ensino e uma 

série de outros documentos oficiais referentes à Educação no Brasil têm colocado, em 

consonância com uma tendência mundial, a necessidade de centrar o ensino e 

aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por parte do aluno, 

em lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual. 

 

Segundo Perrenoud (1999), não existe uma noção clara e partilhada das 

competências. Pode-se entender competência como a capacidade de mobilizar 

conhecimentos a fim de se enfrentar uma determinada situação. Merece destaque aí 

o termo “mobilizar”, pois a competência não é o uso estático de regras aprendidas, 

mas uma capacidade de lançar mão dos mais variados recursos, de forma criativa e 

inovadora, no momento e do modo necessário. A competência abarca, portanto, um 

conjunto de coisas. Perrenoud fala de esquemas, em um sentido muito próprio. 

Seguindo a concepção piagetiana, o esquema é uma estrutura invariante de uma 

operação ou de uma ação. Não está, entretanto, condenado a uma repetição idêntica, 

mas pode sofrer acomodações, dependendo da situação. A competência implica uma 

mobilização dos conhecimentos e esquemas que se possui para desenvolver 
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respostas inéditas, criativas, eficazes para problemas novos. Diz Perrenoud que "uma 

competência orquestra um conjunto de esquemas. Envolve diversos esquemas de 

percepção, pensamento, avaliação e ação". 

 

O conceito de habilidade também varia de autor para autor. Em geral, as habilidades 

são consideradas como algo menos amplo do que as competências. Assim, a 

competência estaria constituída por várias habilidades. Entretanto, uma habilidade 

não "pertence" a determinada competência, uma vez que uma mesma habilidade 

pode contribuir para competências diferentes. 

 

A direção do foco do processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de 

habilidades e competências implica em ressaltar que essas habilidades e 

competências precisam ser vistas, em si, como objetivos de ensino. Em outras 

palavras, é preciso que se ensine a comparar, classificar, analisar, discutir, descrever, 

opinar, julgar, fazer generalizações, analogias, diagnósticos, entre outras coisas, 

independentemente do objeto comparado ou classificando, por exemplo. Caso 

contrário, o foco tenderá a permanecer no conteúdo e as competências e habilidades 

serão vistas de modo minimalista. 

 

Isso significa que, no tocante à formação do profissional que deve lidar com o ensino 

de línguas, o domínio de conhecimentos teóricos sobre o funcionamento e uso das 

línguas e literaturas não é suficiente. Esse processo meramente informativo que dá 

ênfase na reprodução do já sabido, memorização temporária de conhecimentos, sem 

maior significado, uma vez que não se dá relevo à compreensão, não deve 

caracterizar o processo formativo do professor de língua e literatura. 

 

O formando deve aprender a compreender os fenômenos e não a memorizar 

elementos cujo alcance e significado desconhece dentro do domínio do conhecimento 

linguístico. Não se está negando a importância das informações, mas se está 

mostrando que sua aquisição deve estar direcionada à compreensão. 
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A renovação tecnológica acelerada e a velocidade de produção e circulação de 

informações levam a pensar que, no momento, a educação deve produzir no aluno 

uma capacidade de continuar aprendendo. Não se trata mais de acumular 

informações, porque elas estão disponíveis a quase qualquer um, mas de se 

desenvolver individualmente, atingindo a maturidade necessária para operar com a 

abundância de conteúdos de forma crítica e responsável. 

 

O Curso de Letras do Ifes - Campus Venda Nova do Imigrante, está sendo pensado, 

portanto, na perspectiva de que a graduação deve ser prioritariamente formativa e não 

simplesmente informativa. Isso significa que não é um curso que vise, exclusiva e 

prioritariamente, ao aprendizado da norma culta da língua, em sua modalidade escrita, 

por exemplo. Mas um curso que possibilite o desenvolvimento da capacidade de 

refletir sobre os fatos linguísticos e literários, através da análise, da descrição, da 

interpretação e da explicação, à luz de uma fundamentação teórica pertinente, tendo 

em vista, além da formação de usuário da língua e de leitor de mundo, a formação de 

profissionais aptos a ensinar essas habilidades. 

 

É importante destacar que não se está entendendo aqui competência como um 

conceito fechado e dado a priori. Mas de uma competência contingenciada por 

demandas gerais da sociedade brasileira e específicas da Instituição e do próprio 

curso. Na atual contingência, essa macrocompetência está em conformidade com o 

marco referencial do projeto, e envolve as seguintes habilidades: 

 

a) Gerais: raciocínio lógico, análise e síntese; leitura e escrita, numa perspectiva da 

produção de sentido e compreensão de mundo, leitura e escrita proficientes de 

diferentes gêneros textuais, em Língua Portuguesa; utilização de metodologias de 

investigação científica; assimilação, articulação e sistematização de conhecimentos 

teóricos e metodológicos para a prática do ensino; utilização de recursos de 

informática necessários ao exercício da profissão. 
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b) Específicas: descrição e explicação de características fonológicas, morfológicas, 

lexicais, sintáticas, semânticas e pragmáticas de variedades da língua em estudo;  

compreensão, à luz de diferentes referenciais teóricos, de fatos linguísticos e literários, 

tendo em vista a condução de investigações sobre a linguagem e sobre os problemas 

relacionados ao ensino-aprendizagem de língua; estabelecimento e discussão de 

relações entre textos literários e o com os contextos em que se inserem, e outros tipos 

de discursos; relação do texto literário com problemas e concepções dominantes na 

cultura do período em que foi escrito e com os problemas e concepções do presente; 

compreensão e aplicação de diferentes teorias e métodos de ensino que permitem a 

transposição didática do trabalho com a língua e suas literaturas, para a educação 

básica. 

 

2.6 Áreas de Atuação 

 

O Curso de Letras Português tem como preocupação central a formação de docentes, 

daí a modalidade Licenciatura. No entanto, observa-se que, principalmente na última 

década, o escopo em que esse profissional pode atuar tem sido visivelmente ampliado, 

tanto pela importância adquirida pelo idioma, quanto pelos últimos desdobramentos 

da área, abrindo perspectivas para relações entre o profissional de Letras com 

virtualmente todas as áreas do conhecimento. 

 

Ilustra isso o fato da grande procura por profissionais com esta formação por outros 

mercados de trabalho em que a atuação do graduado em Letras era mais tímida. É 

perceptível que essa procura dá-se prioritariamente pelo domínio que tal profissional 

possui do uso da variação culta da língua e pela compreensão dos fenômenos 

linguísticos e textuais, orais e escritos. Além disso, a demanda por graduados em 

Letras é maior por causa da escassez de profissionais com essa formação em 

mercados específicos. Destarte, amplia-se o potencial de atuação em uma 

multiplicidade de campos afins. 
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À luz das Diretrizes Curriculares para o curso de Letras (Parecer CNE/CES 492/2003), 

cabe ressaltar que esse potencial abarca, com efeito, o trabalho com as múltiplas 

faces da linguagem humana, a saber: 

 

 o ensino – em magistério regular (ensino de língua portuguesa e de literatura 

nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio), em cursos variados, 

em aulas particulares; 

 a atuação em projetos e em atividades de formação continuada e de capacita-

ção de professores; 

 a pesquisa – na carreira acadêmica, nas etapas superiores do mestrado e do 

doutorado (na teorização e na crítica); na pesquisa aplicada, produtora de ma-

teriais de apoio às diferentes áreas de atuação; 

 a redação – pela produção e/ou revisão de textos, editoração; 

 a tradução; 

 a crítica literária; 

 a assessoria cultural; 

 a consultoria de Linguística, Literatura e Artes. 

 

Ainda, com sua formação crítica adquirida nas diversas disciplinas, o profissional 

formado em Letras Português pode ser um crítico em jornais, em revistas de 

circulação regional, nacional, e até internacional, uma vez que o país é signatário do 

Mercosul; pode ser consultor, tradutor e revisor; curador de exposições relacionadas 

com teatro, música, dança e outros sistemas semióticos; ser produtor de material 

didático e paradidático; ser contador de histórias, e organizador de eventos culturais. 

 

2.7 Papel do Docente 
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Pode-se iniciar esta parte do projeto mencionando o que a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), em seu art. 13, versa 

sobre a atuação dos professores ou mesmo sobre o que menciona o Regulamento de 

Organização Didática (ROD) do Ensino de Graduação do Sistema Ifes. Mas não sem 

antes explicitar o que significa docência, "está compreendida como forma particular 

de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica 

ao seu ‘objeto’ de trabalho, que é justamente um outro ser humano, no modo 

fundamental da interação humana" (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 8). 

 

O docente como profissional de interações humanas tem papel relevante em uma 

educação que se deseja de qualidade e para todos, principalmente por ser o 

responsável em zelar pela aprendizagem dos alunos, além de estabelecer estratégias 

de recuperação para os alunos de menor rendimento, conforme LDBEN, art. 13, 

incisos III e IV (BRASIL, 1996). 

 

O Art. 1, parágrafo 1º do ROD dos Cursos Superiores do Sistema do Ifes (IFES, 2011) 

destaca que “o ensino ministrado no Ifes observará não só os objetivos próprios de 

cada curso, como também os ideais e os fins da educação nacional previstos na 

Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação que fixa as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) e suas 

regulamentações – tendo em vista a formação integral dos educandos". Cabe ao 

docente assumir o compromisso de pesquisar, planejar e encontrar metodologias mais 

apropriadas para os temas, conteúdos e objetivos de aprendizagem previamente 

definidos, procurando sempre novas e eficientes estratégias de ensino na busca 

contínua da aprendizagem significativa. 

 

Com base nesse perfil de docência, o docente assume o papel de contribuir para a 

formação do estudante em seu percurso formativo, orientando-o durante o processo 

de aprendizagem, que é pessoal e intransferível. 
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Educar é colaborar para que professores e alunos – nas escolas e 
organizações – transformem suas vidas em processos permanentes 
de aprendizagem. É ajudar os alunos na construção da sua identidade, 
do seu caminho pessoal e profissional - do seu projeto de vida, no 
desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e 
comunicação que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, 
sociais e profissionais e tornarem-se cidadãos realizados e produtivos 
(MORAN, MASETTO, BEHRENS, 2000). 

 

A LDBEN (BRASIL, 1996), art. 13, incisos I, II, V e VI respectivamente, também 

destaca outras incumbências do docente, a saber: 

 participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

 elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do esta-

belecimento de ensino; 

 ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integral-

mente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvi-

mento profissional; 

 colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a co-

munidade. 

 

Cabe ao docente do Curso de Licenciatura em Letras, do Ifes - Campus Venda Nova 

do Imigrante, domínio sobre conhecimentos teóricos completos e atualizados em uma 

determinada área, que o possibilitarão atuar em disciplinas específicas trabalhando 

com conhecimentos práticos que objetivam tornar o estudante apto para uma atuação 

profissional completa. A compreensão da inter-relação entre disciplinas, visando à 

construção de conhecimento de uma maneira completa, é característica fundamental 

do docente do Curso de Licenciatura em Letras Português, bem como a atuação 

conjunta entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Considerando as informações constantes no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

(IFES, 2009a), no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) (IFES, 2009b) e no 

Regulamento de Organização Didática do Ensino de Graduação do Sistema Ifes (IFES, 

2011), cabe ainda aos docentes do presente curso: 
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 elaborar o planejamento didático-pedagógico de sua(s) disciplina(s) e atualizá-

lo para acompanhar a evolução científica e tecnológica (ROD, Art. 9) (IFES, 

2011); 

 ministrar a(s) disciplina(s) sob sua responsabilidade cumprindo integralmente 

os programas e a carga horária; 

 apresentar ao aluno, no início do período letivo, o plano de ensino, o sistema 

de avaliação e a metodologia de ensino que será empregada (ROD, Art. 10) 

(IFES, 2011); 

 comparecer às reuniões pedagógicas (ROD, Art. 87) (IFES, 2011); 

 registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

 estabelecer o calendário de eventos, em comum acordo com os alunos, divul-

gando-o entre os demais professores; 

 elaborar e aplicar no mínimo três instrumentos de avaliação de aproveitamento 

dos alunos (ROD, Art. 77) (IFES, 2011); 

 aplicar instrumento final de avaliação (ROD, Art 82) (IFES, 2011); 

 conceder o resultado das atividades avaliativas pelo menos 72 horas antes da 

próxima avaliação, quando o aluno tomará conhecimento de seu resultado e 

tirará suas dúvidas quanto à correção (ROD, Art. 76; § 2º) (IFES, 2011); 

 incluir no Sistema Acadêmico as avaliações e a frequência dos alunos nos pra-

zos fixados; 

 observar o regime disciplinar da Instituição; 

 participar das reuniões e dos trabalhos dos órgãos colegiados e/ou coordena-

doria a que pertence, bem como das comissões para as quais for designado; 

 orientar trabalhos escolares e atividades complementares relacionadas com 

a(s) disciplina(s) sob sua regência; 

 planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 
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 participar da elaboração dos Projetos Pedagógicos da Instituição e do seu 

curso; 

 exercer outras atribuições pertinentes. 

 

Assim, além das atribuições elencadas, espera-se que os professores, no exercício 

da docência como profissão de interações humanas, mantenham excelente 

relacionamento interpessoal com os estudantes, com os outros professores, 

servidores ligados diretamente ao ensino e demais servidores do campus, 

promovendo o desenvolvimento de um trabalho colaborativo, compartilhado, 

interdisciplinar e com qualidade indiscutível. 

 

Por fim, na implementação do Curso e no desenvolvimento do projeto certamente os 

docentes e demais profissionais do ensino sentirão necessidade de trocar ideias, 

experiências e vivências, assim como ressignificar práticas pedagógicas, planejar 

intervenções com novas estratégias metodológicas, e falar dos problemas e questões 

desafiadoras ao longo do processo educativo. 

  

2.8 Experiência do Coordenador 

  

2.8.1 Coordenadora 

 

Profa. DSc. Adrianna Machado Meneguelli 

Profª Ifes - Campus Venda Nova do Imigrante-ES 

  

2.8.2 Acesso ao Currículo Lattes 

 

http://lattes.cnpq.br/5918972460759215 
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2.8.3 Formação 

 

 Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG); 

 Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES); 

 Licenciada em Letras-Português pela UFES. 

  

2.8.4 Formação complementar 

 

 Especialização em Literatura Brasileira Contemporânea, pelo Instituto Prof. 

Nelson Abel de Almeida; 

 Graduação em Gastronomia, pela Universidade Vila Velha (UVV). 

  

2.8.5 Experiência em docência no ensino superior 

 

 Atuou durante três anos e seis meses como docente na UVV, ministrando dis-

ciplinas nas áreas de Sociologia, Cultura, História e Metodologia Científica; 

 Atuou durante dois anos como Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em 

Gastronomia: culturas, técnicas, tendências; 

 Atuou durante dois anos como docente no Curso de Pós-graduação em Gas-

tronomia: cultura, técnicas, tendências, ministrando disciplinas teóricas, nas 

áreas de Sociologia e Antropologia, Cultura, História e Metodologia do Trabalho 

Científico. 

 Ministrou duas disciplinas (“O texto literário” e “Leitura, oralidade e escrita”), 

como professor visitante, no Curso de Pós-Graduação em Leitura e Produção 

de Textos, da Faculdade Saberes, em Vitória-ES. 
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2.8.6 Experiência em pesquisa e extensão 

 

 Orientou treze trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação; 

 Possui nove artigos publicados; 

 Possui cinco capítulos de livros na área. 

 

2.8.7 Experiência administrativa 

 

 Atuou durante dois anos como coordenadora do curso de Pós-graduação em 

Gastronomia: cultura, técnicas, tendências, da UVV (Universidade Vila Velha); 

 Atua como membro da Comissão de Trabalho para elaboração do curso de 

pós-graduação lato sensu em Educação, do Ifes - Campus Venda Nova do Imi-

grante; 

 Participa como membro do colegiado do Curso de Graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, do Ifes - Campus Venda Nova do Imigrante; 

 Atuou como coordenadora substituta do Curso Técnico em Administração do 

Ifes - Campus Venda Nova do Imigrante, durante os meses de dezembro e 

janeiro de 2014/15. 

 

2.9 Estratégias Pedagógicas 

  

Considerando a produção de conhecimentos como uma das maiores premissas do 

Curso de Letras Português, os profissionais de ensino atuantes no mesmo adotarão 

estratégias pedagógicas que possam integrar a teoria com a prática profissional e 

promover a integração entre os componentes curriculares – através mormente de 

projetos interdisciplinares, estágios na atividade de docência e visitas a instituições – 

que possibilitem aos discentes vivenciarem situações reais em instituições das áreas 

de atuação, estabelecendo relações entre os conhecimentos de diferentes áreas 

curriculares e a atividade de ensino. 
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Seguindo essa linha de ação e objetivando contribuir para a formação integral do 

sujeito, complementando a formação teórica recebida dentro da instituição, os 

discentes terão oportunidades de participar de projetos de pesquisa e extensão, de 

modo a atuar de forma integrada às necessidades da comunidade interna e externa, 

de acordo com a proposta de cada projeto. 

 

Outra estratégia pedagógica prevista no curso é a motivação, fator de extrema 

importância para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa. Acredita-se que 

tanto o conhecimento sobre o curso e as disciplinas que o compõe, quanto os 

conhecimentos já construídos sobre conteúdos que serão abordados com maior 

complexidade durante as diferentes etapas, podem exercer influência no aspecto 

motivacional do discente. 

 

O atendimento extraclasse, previsto no Código de Ética e Disciplina Discente (IFES, 

2011c), é também uma estratégia pedagógica que será utilizada sempre que 

necessário e em especial, desde os períodos iniciais do curso, com o objetivo de 

possibilitar aos discentes um momento extra para sanar dúvidas com o professor da 

disciplina, contribuindo para a aprendizagem e para maior aproximação com os 

saberes indispensáveis à compreensão e à produção de conhecimentos posteriores, 

assim como sua aplicação na atividade de docência. 

 

Outro ponto a ser destacado, enquanto estratégia pedagógica, concerne ao estímulo 

e à participação em eventos da área, assim como à pesquisa e à inovação, que 

deverão estar presentes no cotidiano do curso. 

 

Por isso, além do atendimento contínuo, os professores do curso de Letras Português 

e a Direção de Pesquisa e Extensão estarão disponíveis para orientação de Iniciação 

Científica, pois os atores envolvidos no curso acreditam na tríade Ensino – Pesquisa 

– Extensão como a chave para que o perfil do egresso seja consolidado. 
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Em síntese, o curso adotará estratégias pedagógicas variadas, com caráter 

interdisciplinar, que aliem teoria e prática, estimulem à pesquisa, à extensão e a 

inovação, de modo a atingir o perfil do profissional/egresso desejado. 

 

2.10 Atendimento ao Discente 

 

O atendimento aos discentes do curso de Licenciatura em Letras Português do 

Campus Venda Nova do Imigrante tem como base a Legislação Nacional vigente, 

explicitada abaixo: 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, estabelece que 

o ensino deve ser ministrado com base no princípio da Igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola (Art. 3º, Inciso I), e esse princípio deve ser 

respeitado em todos os níveis e modalidades da Educação Nacional (BRASIL, 

1996). 

 O Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional 

de Assistência Estudantil (PNAES) (BRASIL, 2010) tem como finalidade criar 

mecanismos que atendam ao que diz a LDB, ampliando assim, as condições 

de permanência dos estudantes da Educação Superior. 

 A Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), 

aprovada pela Resolução nº 19/2011, de 09 de maio de 2011, do Conselho 

Superior (IFES, 2011b). 

 

Assim, os estudantes do curso de Licenciatura em Letras Português, do Campus 

Venda Nova do Imigrante, contarão com os programas presentes na referida Política, 

visando, dentre outros princípios, garantir a equidade de condições no processo de 

formação acadêmica. Os programas são divididos em dois grupos: Programas 

Universais e Programas Específicos, que serão detalhados a seguir. 
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2.10.1 Programas Universais - objetivam favorecer o desenvolvimento integral do 
sujeito 

 Incentivo a atividades culturais e lazer – contribuir para a formação física e in-

telectual dos discentes, na perspectiva de formação cidadã; 

 Apoio à Pessoa com Necessidades Educativas Específicas – contribuir para a 

implantação de uma cultura inclusiva na educação, através do Núcleo de Aten-

dimento à Pessoa com Necessidades Específicas (Napne) do campus, cujo 

detalhamento das ações está descrito no item 2.12 deste projeto de curso; 

 Ações educativas/Formação para a Cidadania – promover a discussão de te-

mas transversais ao currículo do curso, ampliando o universo conceitual dos 

discentes; 

 Atenção Biopsicossocial – neste programa estão incluídas as ações de acom-

panhamento psicológico, orientação e acompanhamento social, aquisição de 

equipamentos de tecnologia assistiva – quando comprovada a necessidade de-

les para garantir o bom desenvolvimento das atividades acadêmicas, atendi-

mento ambulatorial, primeiros socorros, campanhas educativas e preventivas, 

entre outras ações, planejadas a partir da necessidade percebida no campus. 

 

2.10.2 Programas Específicos - objetivam o atendimento aos discentes em 
vulnerabilidade social. 

 

Atenção Primária – determinantes para a permanência na Instituição, concedidos a 

partir da avaliação da situação socioeconômica de cada discente, conforme normas 

estabelecidas em Edital próprio: 

 Auxílio transporte – contribuir com o transporte do estudante da residência ao 

campus e vice-versa; 

 Auxílio Alimentação – contribuir para a permanência dos alunos no campus, 

seja para complementação dos estudos ou para as aulas; 
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 Auxílio Didático – facilitar a aquisição de cópias, impressões, instrumentos es-

pecíficos ao curso, entre outros que sejam imprescindíveis à formação do dis-

cente; 

 Auxílio Moradia – na ausência de “alojamento estudantil”, este programa pode 

contribuir para os gastos com aluguel dos estudantes que residem em outra 

localidade; 

 Auxílio Financeiro – tem por objetivo atender aos discentes que, mesmo com 

os programas descritos anteriormente, ainda não tiverem suas necessidades 

contempladas. 

 

Atenção Secundária – visam a contribuir para a formação acadêmica, mas não 

interferem na permanência do estudante na Instituição: 

 

 Auxílio Monitoria – contribuir para o bom desenvolvimento do processo de en-

sino e aprendizagem, atendendo tanto aos alunos com bom desempenho aca-

dêmico, quanto aos alunos que necessitam de maior apoio nas atividades aca-

dêmicas. 

 

É importante destacar que para a concessão dos benefícios listados, o campus fará, 

anualmente, uma avaliação das necessidades e do orçamento disponibilizado para a 

Assistência Estudantil, de modo a garantir a permanência e a possibilidade de avanço 

nos estudos daqueles que apresentarem vulnerabilidade social ou dificuldades em seu 

processo de aprendizagem. 

 

Além das ações descritas na Política, o discente ainda contará com o atendimento 

extraclasse, conforme Código de Ética e Disciplina Discente, em horários agendados 

pelos docentes das disciplinas e com o apoio pedagógico, sempre presente do início 

ao fim do curso (IFES, 2011c). 
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Para prestar o melhor atendimento possível aos discentes, o campus conta com a 

CAM - Coordenadoria de Atendimento Multidisciplinar, composta pelos serviços de 

Psicologia, Enfermagem e Serviço Social, com a Equipe multidisciplinar do Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – Napne e com a 

Coordenadoria de Gestão Pedagógica, que fará o acompanhamento pedagógico e 

educacional com os docentes e discentes, objetivando assegurar a permanência e o 

sucesso dos estudantes em todas as etapas do curso. 

  

2.11 Acompanhamento do discente e do egresso 

 

Para o acompanhamento e para o cumprimento dos objetivos propostos, quanto ao 

perfil de formação do egresso, o ideal é que seja efetuado um acompanhamento 

permanente da vida deste, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional. 

Entretanto, devido às restrições para efetuar esse acompanhamento, são propostas 

três etapas. Na primeira, basicamente se acompanhará o aluno do instante de sua 

entrada no curso até a conclusão. A segunda etapa ocorrerá durante o período do 

estágio, em que o aluno será acompanhado por um professor-orientador com 

formação afim à da área na qual o aluno esteja inserido na instituição concedente do 

estágio. 

 

É importante destacar que o acompanhamento do aluno pelo professor tem por 

objetivo orientar os estudos complementares necessários para que ele seja mais 

facilmente inserido em seu novo ambiente de atuação. Além disso, o docente poderá 

passar a sua experiência profissional e, por que não, pessoal, de vivência, 

completando assim a formação esperada para um profissional de Letras. 

 

A terceira etapa visa, basicamente, a manter o laço existente entre o egresso e a 

escola. Este procedimento leva a um processo de troca de informações, o que irá 

enriquecer tanto um quanto outro. Ao primeiro será dado o conhecimento dos cursos 

de atualização em sua área de formação que serão oferecidos pela escola. A partir 
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daí, a contribuição do egresso para com a escola poderá ocorrer tanto na forma de 

palestras a serem ministradas, e que enfoquem a realidade da sua área de atuação, 

como através de cursos oferecidos na instituição em que atua, e onde poderá haver a 

participação de professores e/ou alunos da instituição. 

 

2.12 Acesso a Pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 

 

Os Marcos Políticos-Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2010, p.9) corrobora que a educação inclusiva constitui um 

paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, [...] e que 

avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 

históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. 

 

Em respeito aos direitos da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, e 

com base, principalmente, nos Art. 24, 25 do Decreto nº 5.296/2004, que trata das 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e em atendimento a esses critérios, os 

ambientes do Campus Venda Nova do Imigrante estão adaptados para o acesso à 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Como exemplos destas 

adaptações, podemos citar as passarelas e rampas de acesso a todos os níveis que 

não sejam térreos; todos os banheiros possuem adaptações e instalações específicas; 

no auditório, além do acesso facilitado, existem locais para acomodação de 

cadeirantes, poltronas especiais para obesos; o setor de serviço de enfermagem do 

campus possui duas cadeiras de rodas manuais para uma eventual emergência; as 

portas das salas de aula possuem vidros; desníveis entre calçadas foram evitadas, os 

estacionamentos possuem vagas reservadas, próximos aos principais acessos e nas 

imediações das salas de aula e prédio administrativo (BRASIL, 2004). 
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O Instituto Federal do Espírito Santo também tem uma equipe constituída que está 

responsável pelo projeto de implementação da sinalização tátil, visual e sonora em 

todos os campi para o atendimento ao que a legislação estabelece. 

 

O Campus Venda Nova do Imigrante conta com o NAPNE, que tem como finalidade 

desenvolver ações que contribuam para a promoção da inclusão escolar de pessoas 

com necessidades específicas, buscando viabilizar as condições para o acesso, 

permanência e saída com êxito. Para o Núcleo as pessoas com necessidades 

específicas são entendidas como aquelas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação, sendo que o atendimento 

educacional especializado é realizado na sala de recursos multifuncionais. 

 

Contudo, quando falamos de acessibilidade não podemos restringir o termo apenas à 

questão arquitetônica; é imprescindível elucidar que existem outros tipos de barreiras 

concernentes à acessibilidade, tais como: acessibilidade atitudinal, que requer uma 

mudança na cultura de nossa sociedade por meio de programas e práticas de 

sensibilização das pessoas e da convivência na diversidade humana; acessibilidade 

comunicacional, que significa não ter barreiras na comunicação interpessoal, escrita 

e virtual; acessibilidade metodológica, com métodos e técnicas de estudo adaptados; 

acessibilidade instrumental, entendida como não haver barreiras nos instrumentos e 

utensílios de estudo, nas atividades da vida diária, de lazer, esporte e recreação; e a 

acessibilidade programática, que significa não ter barreiras invisíveis embutidas em 

políticas públicas, em regulamentos e normas em geral. 

 

Destarte, garantir a inclusão, acesso, permanência e saída com êxito de pessoas com 

necessidades específicas no Curso de Letras-Português, Campus Venda Nova do 

Imigrante, é uma grande preocupação de todos os envolvidos com este projeto. 
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3 ESTRUTURA 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 15 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 

(ou 20 horas em alguns casos de carga horária não presencial). 

 

O currículo do curso foi elaborado em conformidade com as diretrizes para cursos de 

Licenciaturas: Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

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

licenciatura) e para a formação continuada; Resolução CNE/CES Nº 18, de 13 de 

Março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras; 

Resolução do Conselho Superior do Ifes Nº 170/2016, de 16 de Setembro de 2016, 

que estabelece normas para o núcleo comum dos Cursos de Licenciatura do Ifes; 

Portaria do Ministério da Educação Nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004, que 

regulamenta a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade 

semipresencial. Na elaboração do projeto, levou-se em conta também demais 

resoluções, portarias e pareceres, anteriores e vigentes, publicados pelo Ministério da 

Educação, pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Instituto Federal do Espírito 

Santo. 

 

A carga horária total está distribuída por eixos curriculares, a saber: 

 Disciplinas específicas – Língua, Linguística e Literatura (carga horária teórica) 

– 1.560 horas 

 Prática associada às disciplinas específicas, pedagógicas e TCC (carga horária 

prática pedagógica não presencial) – 400 horas 

 Disciplinas Pedagógicas (carga horária teórica) – 660 horas 
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 Estágio Supervisionado – 400 horas 

 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – 500h 

 

3.1 Carga horária total do curso – 3.520 horas 

 

Para garantir o equilíbrio necessário entre as atividades acadêmicas, o aluno deverá 

se matricular, a fim de manter suas atividades regulares com o curso, em no mínimo 

em 06 (seis) e no máximo em 40 (quarenta) créditos por período. O tempo mínimo 

para integralização curricular será de 08 (oito) períodos e o tempo máximo 16 

(dezesseis) períodos/semestres. 

 

3.2 Currículo Pleno Proposto 

 

A matriz curricular do curso de Letras Português do Ifes foi constituída de forma a 

respeitar a tradição de estudos concernentes aos diversos aspectos e teorias sobre a 

linguagem e sobre o fenômeno literário, realizados em cursos de Letras. Nela foram 

incorporadas as seguintes diretrizes relativas às disciplinas do currículo básico: 

 o ensino visando à aprendizagem do aluno; 

 o acolhimento e o trato da diversidade; 

 o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

 o aprimoramento em práticas investigativas; 

 a elaboração e a execução de projetos relacionados aos conteúdos curriculares; 

 o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, es-

tratégias e materiais de apoio inovadores; 

 o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 

 

3.3 Estrutura Curricular 
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1º PERÍODO 

Disciplina Tipo Créditos 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 

Introdução aos Estudos 
Linguísticos 

Específica 4 60 - 60 

Introdução aos Estudos 
Gramaticais 

Específica 5 60 20 80 

Estudos Literários I Específica 5 60 20 80 

Leitura e Produção de 
Textos 

Pedagógica 4 60 - 60 

Bases Filosóficas da 
Educação 

Pedagógica 2 30 - 30 

Bases Sociológicas da 
Educação 

Pedagógica 2 30 - 30 

Total: 22 300 40 340 

2º PERÍODO 

Disciplina Tipo Créditos 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 

Estudos de Língua e 
Literatura Latinas 

Específica 4 60 - 60 

Fonética e Fonologia Específica 4 60 - 60 

Estudos Literários II Específica 5 60 20 80 

Metodologia da Pesquisa Pedagógica 4 60 - 60 

Psicologia da Educação Pedagógica 4 60 - 60 

Total: 21 300 20 320 

3º PERÍODO 

Disciplina Tipo Créditos 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 

Morfologia Específica 5 60 20 80 

Estudos Literários III Específica 4 60 - 60 

Literatura em Língua 
Portuguesa I 

Específica 4 60 - 60 

Didática Geral Pedagógica 4 60 - 60 

Política e Organização da 
Educação Básica 

Pedagógica 4 30 30 60 

História da Educação Pedagógica 4 30 30 60 

Total: 25 300 80 380 
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4º PERÍODO 

Disciplina Tipo Créditos 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 

Sintaxe Específica 5 60 20 80 

Sociolinguística Específica 5 60 20 80 

Literatura em Língua 
Portuguesa II 

Específica 5 60 20 80 

Literatura Infanto-juvenil Específica 5 60 20 80 

Didática e avaliação da 
aprendizagem 

Pedagógica 2 30 - 30 

Educação Especial Pedagógica 2 30 - 30 

Total: 24 300 80 380 

5º PERÍODO 

Disciplina Tipo Créditos 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 

Morfossintaxe Específica 5 60 20 80 

Linguística Textual Específica 5 60 20 80 

Literatura em Língua 
Portuguesa III 

Específica 5 60 20 80 

Gestão e organização do 
trabalho escolar 

Pedagógica 4 60 - 60 

Educação de Jovens e 
Adultos 

Pedagógica 2 30 - 30 

Trabalho e Educação Pedagógica 2 30 - 30 

Total: 23 300 60 360 

6º PERÍODO 

Disciplina Tipo Créditos 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 

Semântica Específica 5 60 20 80 

Teorias dos gêneros 
textuais 

Específica 5 60 20 80 

Literatura em Língua 
Portuguesa IV 

Específica 5 60 20 80 

Diversidade e Educação Pedagógica 4 60 - 60 

Estágio Supervisionado I Estágio 10 - - 160 

Total: 29 240 60 460 
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7º PERÍODO 

Disciplina Tipo Créditos 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 

Análise do Discurso Específica 4 60 - 60 

Literatura em Língua 
Portuguesa V 

Específica 4 60 - 60 

Literatura Comparada e 
Estudos Culturais 

Específica 4 60 - 60 

Espanhol Instrumental Específica 4 60 - 60 

Trabalho de Conclusão de 
Curso I (Projeto) 

Específica 2 - 30 30 

Estágio Supervisionado II Estágio 8 - - 120 

Total: 26 240 30 390 

8º PERÍODO 

Disciplina Tipo Créditos 
Carga 

Horária 
Teórica 

Carga 
Horária 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 

Literatura e Cinema Específica 4 60 - 60 

Literatura e Psicanálise Específica 4 60 - 60 

Literatura Hispano-
Americana 

Específica 4 60 - 60 

Língua Brasileira de Sinais 
– Libras 

Pedagógica 4 60 - 60 

Trabalho de Conclusão de 
Curso II (Monografia) 

Específica 2 - 30 30 

Estágio Supervisionado III Estágio 8   120 

Total: 26 240 30 390 

 

As disciplinas foram codificadas automaticamente pelo Sistema Acadêmico (Q-

Acadêmico 3.0), durante o processo de cadastramento das disciplinas e composição 

da matriz curricular. Tal codificação permite identificar unicamente um componente 

curricular dentro do sistema.1 

 

                                                 
1  Na primeira versão deste PPC, foram criadas codificações personalizadas para as disciplinas. 
Entretanto, verificou-se que tal procedimento gerou inconsistências no Sistema Acadêmico. Por este 
motivo, passou-se a utilizar a codificação automática. 
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No âmbito da formação global proposta pela matriz curricular de Letras Português, 

existem linhas de fuga para domínios que demandam discussões e desenvolvimento 

de habilidades específicas. Pautou-se pela tentativa de atender a necessidades de 

formação que, enfatizando a materialização de algumas das vocações expressas nas 

concepções filosóficas, metodológicas e sociais do curso, potencializem o 

desenvolvimento do alunado e deem vazão às competências específicas do corpo 

docente. As disciplinas foram distribuídas entre os períodos objetivando o crescimento 

gradual do aluno durante o curso. 

 

Para dar maior flexibilidade ao currículo, não foram estabelecidos pré-requisitos para 

matrícula nas disciplinas. Dessa forma, um aluno reprovado em uma disciplina não 

será impedido de progredir no curso; evita-se, assim, a evasão. Para que essa 

flexibilidade curricular seja possível, as ementas estão propostas de forma que as 

disciplinas tenham relativa autonomia, embora se mantenha sempre o diálogo 

interdisciplinar. Há apenas duas exceções: no Trabalho de Conclusão de Curso, para 

fazer a monografia, o aluno deve antes concluir o projeto; da mesma forma, para 

cursar Literatura Hispano-Americana, o aluno deverá concluir antes Espanhol 

Instrumental. 

 

Abaixo, quadro com a especificação de disciplinas com seus respectivos pré-

requisitos: 

 

8º PERÍODO 

Disciplina Pré-requisito 

Literatura Hispano-Americana Espanhol Instrumental 

Trabalho de Conclusão de Curso: 
Monografia 

Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto 
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3.4 Prática pedagógica 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Resolução nº 2, de 1º de julho 

de 2015, estabelece que os cursos de Licenciatura garantam, na distribuição de carga 

horária, a destinação de “400 (quatrocentas) horas de prática como componente 

curricular, distribuídas ao longo do processo formativo” (Art. 13º, § 1º, inciso I). Institui 

também que “deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante 

relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o 

desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência” (Art. 13º, 

§3º). 

 

O mesmo documento ainda determina o seguinte: 

 

§ 5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica: 

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação 
docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e 
didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão; 

VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como 
espaços necessários à formação dos profissionais do magistério. 

 

No curso de Licenciatura em Letras do Campus Venda Nova do Imigrante, para que 

haja integração efetiva entre os conteúdos disciplinares e a atividade docente, desde 

o primeiro período do curso a carga horária destinada à prática pedagógica está 

distribuída entre as disciplinas que apresentam relação direta com o magistério em 

Língua Portuguesa e Literatura, conforme estrutura curricular do curso. 

 

A prática pedagógica alcança seus objetivos quando está integrada a situações reais 

de ensino e aprendizagem. Por isso não deve ser desenvolvida exclusivamente na 

sala de aula da Instituição de Ensino Superior (IES); é preciso alcançar as diversas 

instituições de educação básica do entorno, assim como outros espaços educativos 
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da comunidade, como associações e bibliotecas, por exemplo. O futuro professor, nas 

atividades de prática pedagógica, pode participar das aulas de educação básica e 

profissional do próprio Instituto Federal do Espírito Santo e de outras escolas da região; 

também pode visitar espaços educativos formais e não formais, bibliotecas, 

secretarias de educação e associações; pesquisar material didático e documentos 

balizadores da atividade docente; discutir, em fóruns e grupos de estudo, a situação 

real das aulas de língua e literatura e possíveis alternativas de ensino; explorar novas 

tecnologias educacionais e elaborar material didático para uso real com estudantes 

da educação básica, dentre outras ações dessa mesma natureza. 

 

Para que tudo isso seja possível, é necessário que a prática pedagógica seja 

desenvolvida na modalidade não presencial. O docente da disciplina propõe e 

organiza as atividades de prática pedagógica relacionadas ao programa de sua 

disciplina, e atribui-lhes uma carga horária adequada. Essas horas práticas são, 

posteriormente, registradas pelo professor no diário da disciplina, até que seja atingido 

o número de horas prescritas para aquela unidade curricular. O aluno que não cumpre 

as atividades de prática pedagógica não terá a carga horária relativa às mesmas 

registrada em diário, correndo o risco, dessa forma, de não ser aprovado na disciplina 

por não cumprir sua carga horária mínima. 

 

Organizando-se a prática pedagógica dessa forma, atende-se o que está disposto no 

Art. 3º na supracitada resolução do CNE: 

 

§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por 
meio da articulação entre a instituição de educação superior e o 
sistema de educação básica [...], e deve contemplar: 

I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais; 

II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de 
educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da 
práxis docente. 
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A possibilidade de destinação de uma parte da carga horária total do curso para 

atividades não presenciais está garantida pelo Ministério da Educação por meio da 

Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004: 

 

Art. 1º. As instituições de ensino superior poderão introduzir, na 
organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 
reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 
utilizem modalidade semi-presencial, com base no art. 81 da Lei n. 
9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria. 

§ 2º. Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no caput, integral 
ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por 
cento) da carga horária total do curso. 

 

A carga horária não presencial destinada à prática pedagógica na Licenciatura em 

Letras Português do Campus Venda Nova do Imigrante corresponde a 10,52% da 

carga horária total do curso, percentual, portanto, bastante inferior ao permitido pela 

legislação vigente. 

 

O fato de a carga horária prática não ser desenvolvida necessariamente de forma 

presencial acarreta várias possibilidades, dentre elas, a mais importante: a atividade 

não presencial possibilita e favorece o estabelecimento efetivo da relação entre teoria 

e prática, por meio da inserção do estudante de Letras nos espaços reais de ensino. 

Além disso, a prática não presencial oferece outras vantagens, dentre as quais pode-

se destacar: favorece a autonomia do aluno no estudo, na pesquisa e nas atividades 

de extensão acadêmica; flexibiliza o currículo com atividades variadas em espaços 

diversos; permite a observação da situação real das escolas da região, com suas boas 

práticas e experiências, seus problemas, suas conquistas e seus anseios; fomenta a 

utilização de tecnologias de informação e comunicação e descentraliza a reflexão da 

prática pedagógica ao permitir experiências reais de interação com sujeitos de 

diferentes espaços e realidades educacionais. 

 

Para a operacionalização das atividades de carga horária prática, e com vistas ao 

registro e ao acompanhamento dos projetos desenvolvidos pelos estudantes, será 
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utilizada a plataforma do Moodle Institucional do Ifes. Por meio dessa TIC, o professor 

poderá orientar, acompanhar e avaliar os estudos desenvolvidos pelos alunos. Será 

criada uma sala para cada disciplina que tenha carga horária prática não presencial, 

e nesse ambiente virtual de aprendizagem o docente responsável disponibilizará 

material para estudo, orientações de trabalho, fóruns e chats, assim como outras 

informações e tarefas que julgar necessárias. Os alunos também entregarão os 

resultados das atividades de prática pedagógica (relatórios, planos de ensino, vídeos, 

debates etc.) por meio do Moodle. 

 

O cumprimento das atividades de carga horária prática por parte dos alunos implicará 

no registro em pauta como frequência às aulas correspondentes; por consequência, 

o descumprimento dessas atividades será registrado em pauta como ausência; serão 

aprovados apenas os estudantes que alcançarem no mínimo 75% de cumprimento da 

carga horária total da disciplina. 

 

São atribuições do coordenador de curso: 

 

a) criar, no Moodle Institucional do Ifes, uma sala virtual para cada disciplina que tenha 

carga horária de prática pedagógica não presencial, ou designar servidor responsável 

por fazê-lo; 

b) providenciar a inscrição dos estudantes nas salas virtuais das disciplinas em que 

estiverem matriculados; 

c) acompanhar o desenvolvimento da prática pedagógica com os professores 

docentes de cada disciplina; 

d) arquivar os registros das atividades de prática pedagógica desempenhadas em 

cada disciplina por pelo menos 05 anos, preferencialmente por meio da manutenção 

das salas virtuais disponíveis na rede de computadores. 

 

São atribuições do professor da disciplina: 



50 

 

 

a) formular, propor, orientar, supervisionar e avaliar atividades voltadas à reflexão 

sobre a aplicabilidade didática dos tópicos do conteúdo programático; 

b) regulamentar, promover e estimular a prática pedagógica relacionada aos 

conteúdos da disciplina que leciona, conforme plano de curso; 

c) postar no ambiente virtual de aprendizagem o material necessário para a realização 

da prática pedagógica e as atividades a serem desenvolvidas pelos alunos, com 

explicações completas, claras e autossuficientes; 

d) acompanhar os estudos e trabalhos dos estudantes no ambiente virtual, orientando-

os e mantendo-se disponível para solucionar dúvidas e problemas; 

e) registrar na pauta da disciplina a carga horária e os conteúdos da prática 

pedagógica, assim como as notas dos alunos; 

f) registrar na pauta da disciplina a participação dos alunos nas atividades de prática 

pedagógica como cumprimento de carga horária, o qual será considerado equivalente 

à frequência às aulas; 

g) fomentar entre os estudantes a observação crítica das práticas educacionais 

relacionadas à disciplina. 

 

 

3.5 Composição Curricular 

 

A estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Letras Português, segundo a 

regulamentação considerada, é a seguinte: 

 

Regulamentação 
específica 

considerada 
Descrição 

Carga 
horária 
(horas) 

Percentual de 
participação 
no currículo 

Conselho 
Nacional de 

Prática como componente 
curricular 

400 11,36 
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Educação 
(CNE), 
Resolução Nº 2, 
de 1º de julho de 
2015 

Estágio Supervisionado 400 11,36 

Núcleo de estudos de formação 
geral, das áreas específicas e 
interdisciplinares 

1.560 44,31 

Núcleo de aprofundamento e 
diversificação de estudos das 
áreas de atuação profissional, 
incluindo os conteúdos 
específicos e pedagógicos 

660 18,75 

Núcleo de estudos integradores 
para enriquecimento curricular 

500 14,20 

Total: 3.520 100 

 

 

3.6 Fluxograma do curso 

 

O Anexo I apresenta o fluxograma do Curso de Licenciatura em Letras Português. 

 

3.7 Regime Escolar / Prazo de Integralização Curricular 

 

Regime Escolar 

Periodização Prazo de integralização 
Regime de 
matrícula 

Semestral 
Mínimo Máximo 

Por disciplina 
8 períodos 16 períodos 

 

3.8 Planos de Ensino 

 

Os planos de ensino de todas as unidades curriculares pertencentes à matriz estão 

no Anexo II. 
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3.9 Funcionamento 

 

Funcionamento do curso 

Turno Número de vagas Dimensão das turmas 

Noturno 40 vagas por semestre 40 alunos por turma 

 

Não serão ofertadas vagas para os turnos matutino, vespertino e integral. 

 

3.10 Pesquisa e Extensão 

 

A integração entre o ensino superior e a comunidade (ou conjunto de comunidades) 

que lhe serve de ambiente é fundamental para que se promova tanto uma contínua 

avaliação das diretrizes de ensino estabelecidas pelo Ifes, quanto uma progressiva 

interferência deste em eventos que reflitam melhorias na qualidade de vida da 

comunidade. 

No primeiro caso, existe o propósito de diagnosticar e incorporar as necessidades 

manifestas pela população à grade de atividades acadêmicas e ao universo de 

interesses epistemológicos e metodológicos que delineia a identidade do curso. No 

segundo, o de se envolver mais diretamente com os diversos processos ligados à 

educação formal ou, de modo mais sutil, com uma série de intervenções voltadas para 

o aprimoramento de atitudes de formação, valorização e fortalecimento de identidades 

locais (formação e manutenção da memória coletiva e de valores identitários, culturais 

no sentido lato e artísticos no sentido estrito), de identidades profissionais (proposição 

de fóruns de debates e de aprimoramento técnico entre membros das classes 

profissionais relacionadas com as áreas de formação do curso) e de desenvolvimento 

cognitivo (habilidades relativas à manipulação de informação e à produção de sentido). 
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O curso de Letras do Ifes pretende, durante o ciclo inicial de sua implementação, 

estabelecer focos para ações estratégicas, a serem concretizadas na forma de 

projetos de extensão. Entre os objetivos dos programas e cursos de extensão 

propostos pelo curso de Letras, destacam-se: 

 

 firmar a Extensão Universitária – indispensável para a formação do aluno, para 

a qualificação do professor e para o intercâmbio com a sociedade – como 

procedimento acadêmico regular, definido e efetivado por meio do Ensino e da 

Pesquisa em função das exigências da realidade regional; 

 assegurar uma relação bidirecional entre o curso de Letras e o conjunto de 

comunidades que lhe dá suporte; 

 dar prioridade às práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais 

emergentes, como as relacionadas com a área de Educação, Comunicação 

Instrumental, Arte e Cultura, considerando os possíveis desdobramentos nas 

diversas áreas ligadas ao curso de Letras (Linguística Descritiva, 

Psicolinguística, Sociolinguística, Teorias do Texto e da Literatura) e pelas 

Humanidades em geral (Antropologia, Sociologia, Psicologia, História, 

Geografia etc.); 

 estimular a realização de atividades que impliquem relações multi, inter ou 

transdisciplinares e interprofissionais, de forma a permitir maior interação entre 

os diversos setores do Ifes; 

 incentivar a utilização da tecnologia disponível para ampliar a oferta de 

oportunidades e melhorar a qualidade da Educação, aí incluindo a Educação 

Continuada e à Distância; 

 considerar as atividades voltadas para a produção e preservação cultural e 

artística como relevantes para a afirmação da identidade nacional e de suas 

manifestações regionais; 

 participar de programas de extensão interinstitucionais, sob a forma de 

consórcios, redes e parcerias; 
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 tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão como 

um dos parâmetros de avaliação do próprio curso de Letras; 

 buscar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso aos saberes mobilizados 

nas atividades da comunidade acadêmica. 

 

3.10.1 Programas de Extensão 

 

Inicialmente, alguns projetos e atividades específicas constarão do cronograma oficial 

de atividades do curso, respeitando o processo de formação estabelecido nas 

diretrizes epistemológicas e materializado pela grade curricular. Dessa forma, a 

dinâmica de implantação desses projetos será mediada pelo desenvolver dos diversos 

ramos de atividade acadêmica (progressiva oferta de disciplinas, formação de grupos 

de estudo e pesquisa, criação de programas de estágio, organização da 

representação estudantil etc.), distribuindo-se as várias iniciativas ao longo do curso. 

 

Programas e cursos de extensão que serão implementados ao longo do curso: 

 

 Oficina de leitura e redação técnica  

 

Objetivo: desenvolver habilidades específicas de leitura e redação de textos próprios 

do universo acadêmico. Programa: emprego adequado da pontuação, uso de 

elementos de coesão, flexão verbal, concordância nominal e verbal, sintaxe de 

regência e de colocação, dentre outros conteúdos gramaticais, que serão trabalhados 

por meio da análise e da produção de textos. Assim, a gramática será trabalhada 

subsidiariamente à leitura e à redação. Público alvo: alunos e funcionários do Ifes, 

membros da comunidade local. 

 

 Oficina de leitura e redação criativa 
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Objetivo: desenvolver habilidades e sensibilidades relativas à produção e fruição de 

objetos estéticos literários. 

 

 Oficina de iniciação ao teatro 

 

Objetivo: desenvolver habilidades e sensibilidades relativas à produção e fruição de 

objetos estéticos baseados na representação teatral. 

 

 Oficina de contadores de história, resgate da memória e do folclore 

 

Objetivos: promover a recuperação de práticas sociais e artísticas fundamentadas na 

expressão oral; estimular iniciativas de resgate da memória comunitária pela via da 

história oral e documental; incentivar ações de apropriação de elementos do folclore 

nacional e local. 

 

 Cursos de línguas instrumentais  

 

Objetivo: propiciar à comunidade local o acesso à compreensão e expressão no 

universo das culturas que interagem com a cultura nacional. Portanto, o curso de 

Letras do Ifes pretende desenvolver programas de extensão, linhas de pesquisa e 

atividades de ensino de tal forma que os três itens se definam mútua e continuamente. 

 

Com os resultados desse trabalho, será possível estabelecer parâmetros para o 

desenvolvimento de pesquisas de interesse regional e para o redimensionamento de 

diversos elementos curriculares presentes nas disciplinas do curso, pois o fazer 

regular de pesquisa poderá estabelecer um processo de incorporação de exigências 

da comunidade às preocupações do curso. Ao mesmo tempo, será necessário 
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desenvolver recursos capazes de interferir, direta e indiretamente, na rede de relações 

de produção econômica e cultural e de circulação social. Pela implantação de 

programas de extensão, a comunidade acadêmica poderá interagir diretamente com 

a comunidade externa. 
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4 ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

 

 

As atividades acadêmico-científico-culturais objetivam diversificar e enriquecer a 

formação do estudante com a vivência de situações reais inerentes à profissão, as 

quais desenvolvam nele competências e habilidades ligadas à sua formação técnica 

e humanística. Pretende-se que essas atividades auxiliem principalmente no 

desenvolvimento do perfil de educador nos estudantes. Esse deve ser caracterizado 

pela criatividade, iniciativa, perseverança, humanidade e capacidade de promover 

mudanças e se adequar a elas, bem como de estabelecer relacionamentos 

interpessoais construtivos. É importante lembrar que a realização das atividades 

acadêmico-científico-culturais dependerá exclusivamente da iniciativa e da 

dinamicidade de cada estudante, que deve buscar as atividades que mais lhe 

interessem para delas participar. As atividades acadêmico-científico-culturais, 

obrigatórias para todos os alunos, são curriculares. Por esse motivo, devem constar 

no histórico escolar do estudante. Elas devem ser realizadas fora dos programas das 

disciplinas previstas na matriz curricular do curso. 

 

As atividades acadêmico-científico-culturais oferecidas aos estudantes serão 

divididas em três eixos principais, visando a uma melhor distribuição da carga horária 

e oportunizando uma diversificação de experiências aos discentes. São elas: 

 

 Atividades Culturais 

 

Será exigida uma carga horária mínima de 50 (cinquenta) horas para participação em 

atividades culturais. 

 

 Trabalho voluntário: são atividades de auxílio, acompanhamento, organiza-

ção e execução de atividades de caráter voluntário. 
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 Participação em eventos culturais: participar de organização ou trabalhar 

em eventos culturais, participar de oficinas, minicursos ou atividades que con-

tribuam para a formação do aluno. 

 

 Ensino/Pesquisa 

 

Será exigida uma carga horária mínima de 100 (cem) horas para participação em 

atividades ligadas ao ensino e a pesquisa. 

 

 Iniciação científica: permite conduzir os estudantes de graduação à pesquisa 

científica. Trata-se da possibilidade de colocar o aluno desde cedo em contato 

direto com a atividade científica e engajá-lo na pesquisa. Nesse sentido, a ini-

ciação científica caracteriza-se como instrumento de apoio teórico e metodoló-

gico à realização de um projeto de pesquisa e se constitui em um canal ade-

quado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade no aluno. Em sín-

tese, essa atividade pode ser definida como instrumento de formação. 

 Monitoria: deverá ser incentivada como parte da formação do aluno em ativi-

dades didáticas, para acompanhamento e construção de experiências que ga-

rantam um maior equilíbrio entre teoria e prática. 

 Participação em eventos: diz respeito à participação dos alunos em congres-

sos, seminários, conferências, simpósios, colóquios e similares, na qualidade 

de ouvintes ou de apresentadores de trabalhos científicos. 

 Participação em sessões de defesa de trabalho acadêmico: envolve a pre-

sença do aluno em defesas de trabalho de conclusão de curso, de monografias, 

de dissertações ou de teses. 

 Experiência profissional: é o aproveitamento da experiência do aluno que já 

trabalha na área; ele deve apresentar ao Coordenador do Curso uma declara-

ção, em papel timbrado da instituição, carimbada e assinada pelo responsável, 

especificando as atividades e a carga horária do trabalho. 
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 Publicações de artigos na área do curso, tais como: publicações em periódi-

cos técnico-científicos trabalhos, completos indexados; publicações em perió-

dicos técnico-científicos ou trabalhos completos não indexados; publicações 

em anais de eventos técnico-científicos de resumo expandido; publicações em 

anais de eventos técnico-científicos de resumo; carta de aceite de publicação 

de artigos em revistas científicas; participação na publicação de material jorna-

lístico (matéria, documentação, reportagem, colunas, notícias e outros) em 

qualquer mídia: impressa, TV, rádio ou on-line e criação de blogs/site dentro 

da área de formação. 

 

 Extensão 

 

No que tange à atividade de extensão, cumpre observar as diretrizes estabelecidas 

pelo Programa de Extensão Universitária – Proext, cujo objetivo é apoiar as 

instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos 

de extensão que contribuam para a implementação de políticas públicas com ênfase 

na inclusão social. Para tanto, o PNE (2015) determina que, no mínimo, 10% (dez por 

cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação contemplem 

programas e projetos de extensão universitária. Em observação a tais determinações, 

o Curso de Letras Português do Campus Venda Nova do Imigrante estabelece que, 

no mínimo, 350 (trezentas e cinquenta) horas de participação nas atividades 

acadêmico-científico-culturais sejam voltadas à atividade de extensão. 

 

 Participação em atividades e projetos de extensão, tais como: ministrar 

curso; organizar e participar de eventos científicos, culturais ou esportivos; 

prestação de serviços e participação em projetos pedagógicos voltados à co-

munidade, quer sejam em escolas, quer sejam em instituições outras, como 

bibliotecas e centros culturais; participação efetiva em atividades beneficentes 

e comunitárias etc. 
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É importante salientar: 

 

 Como quesito necessário à integralização do curso, o aluno deverá cumprir um 

mínimo de 500 horas de atividades acadêmico-científico-culturais. Assim, cria-

se um mecanismo que incentiva o aluno a buscar um conjunto de atividades 

diferentes. 

 A denominação das atividades acadêmico-científico-culturais realizadas pelo 

estudante deve constar do seu histórico escolar com o número de créditos atri-

buídos. 

 A proposta de normatização das atividades acadêmico-científico-culturais deve 

ser aprovada pelo Colegiado do Curso. 

 Casos omissos serão definidos pelo Colegiado do Curso. 

 

O regulamento para as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais encontra-se no 

Anexo IV. 
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5 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Considerada uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem 

do aluno, o Estágio é um ato educativo escolar supervisionado que busca a articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, o estágio se constitui como um 

instrumento de integração, de aperfeiçoamento técnico-científico e de relacionamento 

humano. 

 

Em termos gerais, o Estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, promovendo dessa forma, o 

relacionamento dos conteúdos e contextos para dar significado ao aprendizado. 

Devendo necessariamente ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em 

conformidade com a legislação vigente, e que busque: 

 Proporcionar situações que possibilite a atuação crítica, empreendedora e 

criativa do aluno; 

 Aprimorar os valores éticos, de cidadania e de relacionamento humano no 

aluno; 

 Promover a familiarização com a área de interesse de atuação do futuro 

profissional. 

O Estágio no Curso Licenciatura em Letras Português do Ifes - Campus Venda Nova 

do Imigrante é uma atividade prevista em sua Matriz Curricular, e busca proporcionar 

ao aluno, dentre outras experiências, uma melhor identificação dos variados campos 

de atuação do profissional dessa área. 

Assim, respeitando as prerrogativas da Legislação Federal e das regulamentações 

internas do Ifes que versem sobre Estágio, são apresentadas a seguir as 

especificidades do Curso Licenciatura em Letras Português. 

 

5.1 Tipos de Estágio 
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5.1.1 Estágio Não Obrigatório 

É aquele desenvolvido como atividade opcional, devendo ser realizado em áreas que 

possibilitem o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho e 

em área compatível com o curso frequentado. 

Poderá o aluno do Curso Licenciatura em Letras Português realizar o Estágio Não 

Obrigatório a partir do momento que o aluno estiver matriculado e frequentando o 

curso. 

 

5.1.2 Estágio Obrigatório 

É aquele definido como tal no Projeto Pedagógico do Curso, cuja carga horária é 

requisito para obtenção do diploma e deverá ser desenvolvido em área compatível 

com a habilitação do curso. 

No Curso de Licenciatura em Letras Português, a carga horária de Estágio Obrigatório 

(Supervisionado) é de 400h (Quatrocentas horas) e poderá ser iniciado após a 

conclusão da primeira metade do curso e será realizado em 3 (Três) etapas que estão 

especificadas no tópico referente à Organização do Estágio Supervisionado 

Obrigatório. 

 

5.2 Partes envolvidas e formalização do Estágio 

O Estágio é um processo que deve ser planejado, executado, acompanhado e 

avaliado e que envolve a Instituição de Ensino (Setor de Estágio, Coordenador do 

Curso e Professor Orientador), a Unidade Concedente (Representante Legal e 

Supervisor do Estágio) e o Estagiário. 

A realização do estágio envolve um processo que deverá ser observado com rigor 

para assegurar a legalidade dos procedimentos. Assim, antes do início de qualquer 

estágio, o setor do campus responsável pelo mesmo deverá ser procurado para 

orientação. Esse setor irá providenciar os formulários necessários para formalização 

do Estágio e irá assessorar o aluno durante todo o processo de Estágio até a sua 

finalização. 
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5.3 Acompanhamento e avaliação 

 

Todo Estágio deverá ter acompanhamento efetivo do Professor Orientador no Ifes e 

do Supervisor de Estágio na Unidade Concedente. Por parte do Professor Orientador, 

esse acompanhamento será realizado por meio de encontros periódicos com o 

estagiário, relatórios parciais e visitas à Unidade Concedente, e o Supervisor de 

Estágio por meio do preenchimento de relatórios em formulários disponibilizados pelo 

setor de Estágio do Ifes. 

 

No caso de Estágio Não Obrigatório, o aluno deverá entregar ao setor de Estágio a 

cada 6 (Seis) meses um Relatório Periódico em formulário disponibilizado pelo mesmo. 

Ao final do Estágio, será necessário o preenchimento do Relatório Final também em 

formulário específico, caso o aluno deseje que seu estágio não obrigatório apareça 

em seu currículo acadêmico. No caso de Estágios que durarem até 6 (Seis) meses, 

será necessário apenas o Relatório Final. Se for Estágio Obrigatório, o mesmo será 

avaliado e acompanhado de acordo com o Plano de Ensino do Componente Curricular. 

 

5.4 Organização do Estágio Supervisionado 

 

O Estágio Supervisionado obrigatório do curso de licenciatura em Letras Português 

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 de 
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uma etapa do processo. As reflexões dessa fase compõem o relatório final das 

atividades observadas. 

 

A fase II é o momento construtivo da experiência, com ações práticas voltadas para o 

aprofundamento do processo de construção do conhecimento. Compreende atuação 

do estagiário 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 a elaboração de propostas de reencaminhamento da prática (ação – 

reflexão – ação). Cada estagiário deverá elaborar um relatório contendo o conteúdo-

planejamento com descrição das atividades, resultados obtidos e apreciação crítica. 

Localiza-se no sexto período, com carga horária de 160 horas, podendo ser iniciado 

pelo aluno já no quinto período do curso, sob orientação do professor supervisor. 

 

Estágio Supervisionado II – Focado no Ensino Médio, organiza-se em duas fases. 

 

Na Fase I ocorrerá investigação, reflexão e problematização de práticas relacionadas 

à gestão de sala de aula. Caracteriza-se como fase 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 de uma etapa 

do processo. As reflexões dessa fase compõem o relatório final das atividades 

observadas. 

 

A Fase II é o momento construtivo da experiência, com ações práticas voltadas para 

o aprofundamento do processo de construção do conhecimento. Compreende 

atuação do estagiário em sala de aula, inicialmente como observador, depois como 

participante e auxiliar do docente das aulas de Língua e Literatura e, por fim, como 

regente. 
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O estágio supervisionado II 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 contendo o conteúdo-

planejamento com descrição das atividades, resultados obtidos e apreciação crítica. 

Localiza-se no sétimo período, com carga horária de 120 horas. 

 

Estágio Supervisionado III - Fase final de execução e avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem, inserido no contexto da escola. Aprofundamento do processo 

de construção do conhecimento; discussão da prática vivenciada; avaliação; 

elaboração do relatório final do estágio. 

 

Essa etapa se inicia com a reflexão sobre experiências dos estágios anteriores, 

compreendendo ações práticas voltadas para o aprofundamento do processo de 

construção do conhecimento. Nessa etapa deverá ser elaborado um projeto docente 

interdisciplinar envolvendo língua, redação e/ou literatura e outros componentes do 

currículo. Esse projeto poderá ser implementado em unidade escolar ou em espaços 

alternativos de educação, constituindo-se em mais uma experiência de atuação do 

estagiário como docente. 

 

O aluno poderá optar por estagiar em uma modalidade de ensino diferente das 

vivenciadas nos estágios anteriores. O estágio supervisionado III se conclui com uma 

discussão sobre as práticas vivenciadas, que devem ser incluídas em relatório final 

contendo apreciação de todos os estágios, descrição do projeto, resultados obtidos e 

visão crítica sobre todo o processo. Localiza-se no oitavo período, com 120 horas de 

carga horária. 

 

Os trabalhos realizados durante o estágio supervisionado poderão culminar no 

Trabalho de Conclusão do Curso, e, para isso, o estagiário também contará com um 

orientador. 
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O Estágio Supervisionado obrigatório poderá ser realizado em instituições de ensino 

público ou privado, reconhecidas oficialmente, mediante aprovação dos setores 

responsáveis pelo Estágio do Ifes. O estágio não obrigatório será de acordo com a 

Resolução do Conselho Superior nº 28/2014. 

 

5.5 Aproveitamento de atividades 

 

O aluno que já atua profissionalmente na área do curso poderá solicitar equivalência 

ao Estágio Obrigatório desde que as atividades tenham carga horária igual ou maior 

que a mínima prevista para esse curso. Poderão ser aproveitadas apenas as 

atividades realizadas após a conclusão da primeira metade do curso. Poderão solicitar 

o aproveitamento o aluno empregado, o sócio/proprietário de empresa, o autônomo 

ou o prestador de serviços em/de área do curso, desde que comprovado em 

documentos oficiais. 

A solicitação do aproveitamento, bem como todo processo necessário após a 

aprovação da mesma, deverá ter o acompanhamento do setor responsável pelo 

Estágio no campus. 

 

5.6 Casos Omissos 

 

A resolução de situações referentes ao Estágio que não estejam previstas nesse 

Projeto Pedagógico do Curso ou na legislação vigente, serão decididos pelo 

Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras Português, sendo imprescindível a 

consulta ao setor de Estágio do campus e/ou ao Fórum de Integração Campus-

Empresa-Comunidade (Fiec). 
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6 MONOGRAFIA 

 

 

A Monografia é obrigatória e representa um momento em que o estudante demonstra 

as competências e habilidades desenvolvidas no curso em um projeto de maior porte. 

 

Sob orientação de um professor, o processo de pesquisa, de formulação do problema 

e de especificação do trabalho inicia-se na unidade curricular Trabalho de Conclusão 

de Curso: Projeto. A Monografia será realizada de forma integrada; os alunos deverão 

elaborar um projeto multidisciplinar, enfocando objetivamente aspectos inerentes ao 

curso. 

 

O objetivo dessa monografia, que deverá ser feita individualmente, é consolidar os 

conteúdos vistos ao longo do curso num trabalho de pesquisa na área das linguagens. 

O desenvolvimento desse trabalho deve possibilitar ao aluno a integração entre teoria 

e prática e a verificação de sua capacidade de síntese das vivências do aprendizado 

durante o curso. 

 

Estão previstas na matriz curricular do curso estas duas disciplinas: Trabalho de 

Conclusão de Curso: Projeto e Trabalho de Conclusão de Curso: Monografia. A 

primeira vai subsidiar a sistematização do projeto de pesquisa e a segunda refere-se 

ao período em que o aluno estará comprometido com o desenvolvimento de sua 

pesquisa e apresentação dos resultados. 

 

 

6.1 Projeto de monografia 
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Na prática, a montagem do projeto parte da reflexão acerca de um problema, e seu 

desenvolvimento requer um estudo minucioso e sistemático, com a finalidade de 

aprofundar reflexões e produzir conhecimento. 

 

A pesquisa exige operacionalidade e método de trabalho. Para isso, é necessário: 

 

a) Definição do tema, que deverá levar em conta critérios como atualidade e relevância, 

o conhecimento do pesquisador a respeito, sua preferência e aptidão pessoal para 

lidar com o assunto escolhido. 

b) Revisão de literatura, ou seja, um levantamento da literatura já publicada sobre o 

assunto da pesquisa. 

c) Justificativa, em que se exponham os motivos da pesquisa e contribuições pessoal 

e social que dela podem resultar. 

d) Determinação dos objetivos, geral e específicos, os quais deverão nortear o projeto 

e, posteriormente, a monografia. 

e) Metodologia, que deverá descrever os procedimentos metodológicos a serem 

adotados na pesquisa. 

f) Redação do trabalho científico, que exige análise, síntese, reflexão e aplicação do 

que se leu e pesquisou. Cria-se um texto com embasamento teórico resultante de 

leituras preliminares, expondo fatos, emitindo parecer pessoal, relacionando conceitos 

e ideias de diversos autores. 

g) Apresentação do trabalho, a ser redigido segundo as “Normas para apresentação 

de trabalhos acadêmicos e científicos” (IFES, 2014), visando à padronização, à 

estruturação do trabalho e à forma gráfica do texto. 

h) Cronograma de execução do projeto de pesquisa, que deverá ser observado 

atentamente. 

 

6.2 Apresentação Oral da Monografia 
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O orientador deverá definir, de acordo com o calendário acadêmico, a data para a 

apresentação oral do trabalho. A apresentação deverá ser pública, com divulgação de, 

no mínimo, uma semana de antecedência da data a ser realizada. Cada aluno terá de 

20 a 30 minutos para apresentação oral de seu trabalho. 

 

Após a apresentação, o professor orientador dará a palavra aos demais professores 

e alunos presentes, para fazer comentários e perguntas. Após essa arguição, o 

presidente dará a palavra ao autor para respostas. Então, o professor orientador 

decidirá pela aprovação ou não da monografia e a nota a ser atribuída ao trabalho. 

Caso o professor orientador prefira, poderá convidar previamente, com auxílio e 

autorização do coordenador do curso, uma Banca Examinadora específica. 

 

No caso de a monografia ser aprovada, mas, no entender o professor orientador, 

precisar de modificações, essas deverão ser providenciadas pelo autor e revisadas 

pelo professor orientador, que será o responsável pela verificação do cumprimento 

das exigências. A versão final deverá ser entregue no prazo previsto no calendário. 

 

O aluno só constará como aprovado na pauta de notas finais mediante a entrega de 

uma cópia encadernada e uma cópia em mídia digital da versão final do trabalho ao 

Colegiado do Curso. 

 

6.3 Divulgação do Trabalho 

 

Não podem existir restrições de propriedades, segredos ou quaisquer impedimentos 

ao amplo uso e divulgação dos trabalhos monográficos. Todas as publicações devem 

conter o nome do Ifes, do Curso e do(s) Orientador(es) do Projeto. 
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7 AVALIAÇÃO 

 

 

7.1 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

 

A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico se dará em relação a: 

cumprimento de seus objetivos, perfil do egresso, estrutura e flexibilização curricular, 

atividades complementares, pertinência do curso no contexto regional e corpo docente 

e discente. 

 

7.2 Avaliação do Processo Ensino-aprendizagem 

 

Respeitando a premissa de que o homem constitui-se por meio de interações sociais, 

num processo dialético que ultrapassa em muito um mero somatório entre fatores 

inatos e adquiridos, e também as premissas explicitadas pelo conceito de “zona de 

desenvolvimento proximal” elaborado por Vigotsky (1987), não é difícil compreender 

a aprendizagem como uma realização individual, mediada por um determinado 

ambiente. Estabelecer esse cenário como pano de fundo para a formulação de 

estratégias de avaliação exige uma análise das práticas vigentes e, em algumas 

situações, a reformulação das estratégias a serem empregadas. 

 

Os sistemas de avaliação mais tradicionais, quando recorrem a testes, provas, 

trabalhos, entre outros instrumentos, costumam tabular apenas os dados que 

permitem uma análise do desenvolvimento real de cada aluno, um expediente que 

fornece uma percepção demasiado parcial do processo de desenvolvimento de cada 

sujeito. Essa abordagem, ao considerar apenas as conquistas já realizadas, tende a 

concentrar-se apenas no passado, constituindo-se, portanto, como uma avaliação 

retrospectiva. O fato de o aluno estar em pleno processo de formação demanda, 

obviamente, o estabelecimento de diagnósticos nos quais se reconheça o momento 

presente de cada aluno como um elemento decisivo para que se possa “preparar 
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terreno” para novas conquistas, o que se constitui numa avaliação de caráter 

prospectivo. A avaliação apresenta-se, assim, como uma ferramenta que, ao 

expressar os níveis de desenvolvimento dos alunos, fornece uma visão razoável sobre 

a qualidade da aprendizagem: valores, habilidades, hábitos e conhecimentos 

conscientemente internalizados. 

A lógica de prospecção de potencialidades dos alunos do curso de Letras tem, é claro, 

o contraponto da responsabilidade relativa à exigência de formação técnica e 

humanística, elemento fundamental para a atividade profissional desenvolvida no 

campo da linguagem (o que não constitui, de forma alguma, uma potência antagônica 

ou conflito de interesses, tratando-se, antes, de estratégias complementares). A 

Portaria Ministerial nº 280, de 30/01/2002, que descreve os objetivos e itens a serem 

avaliados no Exame Nacional de Cursos de Letras, por exemplo, propõe a integração 

de “um processo continuado de avaliação da formação profissional do graduado em 

Letras”2, implementado de forma a “avaliar a formação do bacharel e do licenciado em 

Letras com base nos conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidos 

durante a graduação e necessários ao exercício profissional”3. Obter a habilitação de 

licenciado em Letras Português fica, portanto, condicionada ao desenvolvimento de 

habilidades e competências para, entre outras: 

 

a) ler, analisar e produzir textos em diferentes linguagens e traduzir umas em outras; 

b) descrever e justificar as características fonológicas, morfológicas, lexicais, 

sintáticas, semânticas e pragmáticas de variedades da língua portuguesa, em 

diferentes contextos; 

c) ler e analisar criticamente textos literários e identificar relações de intertextualidade 

entre obras da literatura em língua portuguesa e da literatura universal; 

d) estabelecer e discutir as relações dos textos literários com outros tipos de discurso 

e com os contextos em que se inserem; 

                                                 
2 Portaria Ministerial nº 280, art 1º, alínea b). Grifos nossos. 
3 Idem, alínea d). Grifos nossos. 
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e) relacionar o texto literário com os problemas e concepções dominantes na cultura 

do período em que foi escrito e com os problemas e concepções do presente; 

f) interpretar textos de diferentes gêneros e registros linguísticos e explicitar os 

processos ou argumentos utilizados para justificar tal interpretação; 

g) compreender, à luz de diferentes teorias, os fatos linguísticos e literários e conduzir 

investigações sobre linguagem e sobre problemas relacionados ao ensino-

aprendizagem de línguas; 

h) compreender e aplicar diferentes teorias e métodos de ensino que permitam a 

transposição didática dos conhecimentos sobre língua e literatura para a educação 

básica. 

 

Quanto aos procedimentos de avaliação, o curso de Letras do Ifes reafirma sua crença 

no fato de que não há valores imanentes aos instrumentos disponíveis. O valor de 

uma avaliação é construído pelo sentido que se forma em torno do ato de avaliar, 

dependendo então fundamentalmente da mentalidade que subjaz à prática de cada 

profissional docente (e isso leva mais uma vez à questão da necessidade de se 

elaborar e reelaborar incessantemente a percepção que o corpo docente, o corpo 

técnico-administrativo e o corpo discente fazem circular, no que tange à concepção e 

à prática da avaliação). Assim, o curso de licenciatura em Letras do Ifes entende que 

a adoção de uma ou outra estratégia com fins avaliativos depende, em rigor, do 

atendimento a três critérios, em conjunto ou intercalando-se uma das duas primeiras 

com a terceira: 

 

 Intenção prospectiva: a situação de avaliação permite estabelecer como obje-

tivo demandas remanescentes e potencialidades do aluno? 

 Intenção retrospectiva: a situação de avaliação permite estabelecer como ob-

jetivo a aproximação em relação à constituição do perfil profissional pretendido 

pelo curso de licenciatura em Letras do Ifes? 

 Adequação metodológica: o instrumento permite coletar os dados necessários 

para a avaliação pretendida? 
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Nesse sentido, de acordo com o ROD (IFES, 2011), a avaliação será realizada de 

forma processual, envolvendo alunos e professores. Compreenderá a avaliação de 

aproveitamento em todos os componentes curriculares e se efetivará por meio de, no 

mínimo, três instrumentos documentados por período, e será vista como parte 

integrante do processo de formação, com funções diagnóstica, formativa e somativa. 

 

Cumpre frisar que a função diagnóstica da avaliação identifica as dificuldades de 

aprendizagem, a formativa determina o alcance dos objetivos propostos e a somativa 

tem por função principal promover o aluno. 

 

No entender de Luckesi (1999, p.43), “para não ser autoritária e conservadora, a 

avaliação tem a tarefa de ser diagnóstica, ou seja, deverá ser o instrumento dialético 

do avanço, terá de ser o instrumento da identificação de novos rumos”. Na página 44, 

coloca o autor: “a avaliação deverá verificar a aprendizagem não só a partir dos 

mínimos possíveis, mas a partir dos mínimos necessários”. 

 

Quanto às estratégias propriamente ditas, sua arquitetura obedecerá, grosso modo, a 

um procedimento de Avaliação Formativa. Considerando a descrição feita no texto 

“Avaliação formativa: algumas notas” (FERRAZ et al, 1994) (do qual se faz aqui uma 

espécie de súmula), pode-se entender como avaliação formativa aquela em que “os 

processos de formação se vão adequando às características dos alunos, permitindo 

a adaptação do ensino às diferenças individuais”, incidindo “preferencialmente sobre 

os processos desenvolvidos pelos alunos face às tarefas propostas”, mas 

considerando também os resultados da aprendizagem. 

 

É preciso compreender, aqui, que o teor formativo somente se constitui a partir da 

compreensão, por parte do aluno, das “diferentes dimensões” desse processo e da 

abertura de possibilidades de regulação da aprendizagem, o que supõe, portanto, “a 
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escuta dos pares e o confronto de pareceres facilitadores da autoavaliação e do 

autocontrole”4. 

 

A avaliação formativa ocorre quando, após pequenos períodos de aprendizagem, 

analisam-se os seus produtos e procede-se, caso seja necessário, a uma reorientação 

do trabalho. Além disso, depois de um período mais longo, a avaliação formativa 

permite fazer um balanço das aprendizagens, rumo à reorganização de atividades 

conforme as diferentes necessidades dos alunos, o que torna evidente a concepção 

de aprendizagem não como “armazenamento de noções e processos”, mas como uma 

espécie de “movimento em espiral”. A avaliação formativa cumpre, então, uma função 

de regulação, facilitando a construção de itinerários pessoais de formação, 

introduzindo os alunos nos mecanismos da aprendizagem e da construção do saber 

e nas regras da convivência democrática, constituindo um circuito de “meta-

aprendizagem”. 

 

A composição procedimental da avaliação formativa será definida após a identificação 

dos seguintes indicadores e critérios de "exigência" (níveis de aprendizagem)5: 

 

 Competências Cognitivas. Modalidades Estruturais da inteligência. Operações 

que o sujeito utiliza para estabelecer relações com e entre os objetos, situações, 

fenômenos e pessoas. 

 Habilidades Instrumentais. Referem-se especificamente ao plano do "saber fa-

zer" e decorrem diretamente do nível estrutural das competências adquiridas, 

que se transformam em habilidades. As competências podem ser categoriza-

                                                 
4  Para enfatizar o papel do aluno no processo avaliativo, alguns autores propõem a designação 
de ―avaliação formadora‖, na medida em que a interação crítica consigo próprio, com os outros e com 
o mundo permite a cada um construir e reconstruir o seu percurso de aprendizagem. Idem. 
5  Compilação realizada a partir de material de referência disponível no site Laborciência. URL.: 
http://www.laborciencia.com.br/fundamentos.htm. 



75 

 

das em três níveis distintos de ações e de operações mentais, que se diferen-

ciam pela qualidade das relações que se estabelecem entre o sujeito e o objeto 

do conhecimento. 

 

a) Nível Básico, em que estão as ações que tornam presente o objeto do 

conhecimento para o sujeito. São realizadas, principalmente, pelas seguintes 

atividades: 

 

Identificar indicar localizar 

Descrever discriminar apontar 

Constatar nomear Ler 

Observar perceber posicionar 

reconhecer transformar e correlatas 

 

b) Nível Operacional, em que estão as ações e operações que pressupõem o 

estabelecimento de relações com e entre os objetos. Isso significa que na estrutura 

da inteligência já se desenvolveram os procedimentos necessários para realizar as 

seguintes atividades: 

 

Associar Classificar comparar 

conservar Compreender compor 

decompor Diferenciar estabelecer 

Estimar Incluir interpretar 

Justificar Medir modificar 

Ordenar organizar quantificar 

relacionar representar transformar e correlatas 
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c) Nível Global (operatório), referente às ações e operações mais complexas que 

envolvem aplicação de conhecimentos e resolução de problemas inéditos. São 

realizadas pelas seguintes atividades: 

 

Analisar antecipar avaliar 

Aplicar abstrair construir 

Criticar concluir supor 

Deduzir explicar generalizar 

Inferir Julgar prognosticar 

Resolver solucionar e correlatas 

 

 Descritores de Desempenho. A construção de matrizes constitui-se no universo 

possível de cruzamentos entre conteúdos e competências, referidos aos diferentes 

níveis e aos diferentes ciclos de avaliação. O que determina a maior ou menor por-

centagem de competência em cada nível e em cada ciclo é a capacidade operatória 

do aluno, caracterizada pelo desenvolvimento de suas estruturas de inteligência. 

Quanto aos procedimentos propriamente ditos, a orientação é proceder ao emprego 

de um sistema de avaliação integrada (resguardando-se, obviamente, as 

especificidades das diversas disciplinas e as singularidades de cada situação de 

avaliação) pelos seguintes instrumentos: 

 

a) roteiros de observação (individual e grupal); 

b) avaliações individuais (testes, estudos dirigidos, exposições orais e dissertações 

escritas); 

c) avaliações grupais (testes, estudos dirigidos, debates e seminários); 

d) recuperações; 

e) registros de desempenho. 
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Pelo exposto, a avaliação no Curso de Licenciatura em Letras Português do Ifes 

deverá apontar para as seguintes finalidades: 

 

1. diagnosticar as etapas em que os alunos estão em determinado conteúdo para que 

sejam tomadas medidas para recuperação de conceitos e estímulo a novas estruturas; 

2. propiciar a reflexão do processo ensino-aprendizagem pelos atores envolvidos; 

3. integrar conhecimentos por ser, também, um recurso de ensino-aprendizagem; 

4. comprovar a capacidade profissional nas formas individual e coletiva; 

5. Demonstrar o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos; 

6. possibilitar a reflexão do indivíduo, do grupo, dos professores, dos alunos e da 

instituição sobre como está se desenrolando o proposto para a formação do licenciado 

em Letras. 

 

7.3 Avaliação do Curso 

 

O curso de Licenciatura em Letras Português será avaliado em todo o percurso de 

sua execução, obedecidas as diretrizes nacionais para a avaliação de cursos de nível 

superior, as Diretrizes Curriculares dos cursos de Licenciatura e a proposta de 

avaliação Institucional do Ifes. 

 

A avaliação do curso inclui os processos internos e externos, pois a combinação 

desses dois elementos 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 
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dinâmica de atuação do Ifes. O Curso adotará uma metodologia participativa, 

conforme orientação da avaliação Institucional. 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. As dimensões a serem avaliadas são: 

 

 a execução e aplicabilidade do Plano do Curso e a definição de propostas de 

redirecionamento; 

 a produção acadêmica, visando a possíveis mudanças, atualizações e adequa-

ções; 

 a relação do curso com a comunidade, por meio da avaliação Institucional, bus-

cando fazer com que a atividade acadêmica se comprometa com a melhoria 

das condições de vida da comunidade; 

 os recursos humanos envolvidos no curso, buscando aprimorar o desenvolvi-

mento profissional de forma permanente; 

 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; 

 a infraestrutura física e tecnológica – sua adequação para atendimento das ati-

vidades de ensino, pesquisa e extensão, a satisfação dos usuários dos serviços 

prestados, com vistas à definição de propostas de redimensionamento; 

 a adequação do projeto do curso ao Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 as formas de atendimento ao Corpo Discente e integração deste com a vida 

acadêmica, identificando os programas de ingresso, acompanhamento peda-

gógico, permanência do estudante, participação em programas de ensino, pes-

quisa e extensão, a representação nos órgãos estudantis, buscando propostas 

de adequação e melhoria desta prática no Ifes para a qualidade da vida estu-

dantil e a integração do aluno à comunidade. 
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7.4 Plano de Avaliação Institucional 

 

O Plano de Avaliação Institucional do Instituto Federal do Espírito Santo foi formulado 

com base no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), Lei 

Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004, com o intuito de promover a melhoria da 

qualidade da educação superior, eficácia institucional, efetividade acadêmica e social, 

aprofundando os compromissos e o foco na responsabilidade social. 

 

Com base no SINAES foi criada a Comissão Própria de Avaliação (CPA), órgão 

colegiado, formado por membros de todos os segmentos da comunidade acadêmica 

e representantes da sociedade civil organizada, cuja composição segue normas 

previstas no Regimento Interno da CPA do Ifes (IFES, 2011d). Esta Comissão tem 

como objetivo, também segundo o Regimento Interno, organizar os procedimentos e 

os instrumentos para a avaliação, em consonância com as dimensões analisadas pelo 

SINAES, adotando uma metodologia participativa na condução da Avaliação 

Institucional, buscando compartilhar as opiniões e as soluções para os problemas 

apresentados. 

 

O Instituto Federal do Espírito Santo, visando a uma melhor condução da 

autoavaliação institucional em cada campus, estabelece que devem ser criadas as 

Comissões Setoriais de Avaliação (CSA), com o objetivo de implementar e 

acompanhar as atividades inerentes ao processo avaliativo do respectivo campus, em 

conjunto com a CPA. 

 

Os objetivos da Avaliação Institucional estão previstos na Lei Federal nº. 10.861, artigo 

3º e também pelo Regimento Interno da CPA do Ifes. 

 

Em linhas gerais, os objetivos da Avaliação Institucional referem-se a: 

 

“[...] identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de 
suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando 
as diferentes dimensões institucionais[...]” Lei Federal nº. 10.861- 
SINAES 
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“[...] acompanhamento das atividades de gestão, ensino, pesquisa e 
extensão, garantindo espaço à crítica e ao contraditório, oferecendo 
subsídios para a tomada de decisão, o redirecionamento das ações, a 
otimização dos processos e a excelência dos resultados, além de 
incentivar a formação de uma cultura avaliativa.” (Regimento Interno 
da CPA – Art. 4º) 

 

Nesse processo de avaliação estabelecido pelo SINAES, são dez (10) as dimensões 

a serem consideradas e vão desde a missão e o plano de desenvolvimento 

institucional até o atendimento oferecido aos estudantes - assistência estudantil. 

Abrangem as políticas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, tanto quanto 

as relacionadas com a gestão de pessoas, a organização dos colegiados da instituição, 

sua relação com a comunidade, responsabilidade social, infraestrutura e processos 

avaliativos internos, tanto do curso quanto da instituição de modo geral, considerando 

o compromisso com a continuidade e a ampliação da oferta de cursos. 

 

7.4.1 Mecanismos de Integração da Avaliação 

 

Buscando superar a lógica de uma avaliação fragmentada e apenas classificatória, a 

sistemática estabelecida pelo SINAES e adotada pela CPA, é constituída com base 

na articulação e na integração de três processos avaliativos: a avaliação da instituição 

(autoavaliação e avaliação externa), o ENADE e a avaliação dos cursos de graduação, 

envolvendo tanto as atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), quanto as 

atividades-meio, relacionadas ao planejamento e à gestão do Ifes. 

 

No Campus Venda Nova do Imigrante serão considerados alguns requisitos para 

adequada implementação da avaliação, tais como: planejamento das atividades, em 

conjunto com a CPA, participação de toda a comunidade acadêmica, incluindo os 

diretores e coordenadores, preocupação com a qualidade e veracidade da informação 

prestada, divulgação e uso adequado dos resultados obtidos durante a avaliação, 

considerando que a autoavaliação e a reflexão sobre o seu próprio fazer são 

fundamentais para a continuidade e a ampliação da qualidade dos cursos oferecidos 

na instituição. 
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Assim, a política de avaliação implementada abrangerá toda a comunidade acadêmica, 

articulando as diferentes dimensões do processo avaliativo, na busca pelo 

entendimento da realidade institucional, superação das dificuldades e melhoria na 

qualidade da instituição para todos os que nela atuam, através do estabelecimento de 

metas de curto, médio e longo prazo, a partir dos resultados obtidos em cada um dos 

três processos avaliativos: a avaliação da instituição, avaliação do desempenho dos 

estudantes e avaliação dos cursos de graduação. 

 

7.4.2 Diretrizes Metodológicas e Operacionais 

 

Visando à realização da avaliação proposta pelo SINAES, o Ifes estabelece que a CPA 

e as CSA se reúnam periodicamente para planejar as ações e definir cronogramas 

para a execução das diferentes etapas de avaliação institucional. Nesse planejamento 

devem constar os instrumentos de avaliação a serem utilizados, bem como os 

segmentos que serão consultados, devendo ser apresentada aos campi, 

semestralmente. Considerando este um processo democrático e integrado, a CSA do 

Campus Venda Nova do Imigrante, trabalhará sempre de maneira articulada com a 

CPA. 

 

Para promover a avaliação institucional, diversas atividades poderão ser 

desenvolvidas, mas considerando que a metodologia adotada será participativa e 

colaborativa, tais atividades serão planejadas a partir da integração entre os pares 

que compõem a instituição. Algumas atividades que podem ser utilizadas são: 

reuniões de sensibilização, debates, seminários internos, grupos de trabalhos com 

base nas demandas apresentadas, instrumentos para coleta de dados como 

questionários e entrevistas. Finalizando o processo, a organização dos dados 

coletados, a divulgação dos resultados obtidos e a elaboração de um relatório final, 

ao qual possam ser incorporados os dados sobre a avaliação dos cursos e a avaliação 

do desempenho dos estudantes, comunicando à comunidade acadêmica não apenas 

esses resultados, mas também, e principalmente, as ações a serem implementadas 
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pela instituição para minimizar as dificuldades encontradas e ampliar os aspectos 

positivos apontados pela avaliação. 

 

Considerando a natureza formativa e contínua desse processo, a reflexão acerca dos 

resultados é imprescindível, a fim de estabelecer as diretrizes que garantam a 

continuidade do processo avaliativo, da autoavaliação, fundamental para o 

reconhecimento das potencialidades e dos desafios da instituição. 

 

7.5 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 com base na avaliação institucional; 

 garantir a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e au-

tonomia; 

 consolidar o compromisso social, científico e cultural do Ifes. 

 

7.6 O Colegiado do Curso 

 

A constituição do Colegiado, suas atribuições e as dos coordenadores encontram-se 

detalhadas abaixo, conforme a Resolução CS 65/2010. 

 

I. O Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras Português é composto pelos 

seguintes membros: 

 

a. Coordenador do Curso, que o presidirá; 
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b. um representante da Coordenadoria Pedagógica; 

c. no mínimo 4 (quatro) professores da área técnica e 2 (dois) do núcleo básico que 

ministrem componentes curriculares no curso, podendo o número total de professores 

ser aumentado em até 50%, mantendo-se a proporcionalidade; 

d. 1 (um) aluno, até que a primeira turma atinja 100% da matriz curricular, passando 

a 2 (dois) alunos quando outra turma completar 

50% dessa matriz. 

1. 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, impe-

dimentos ou vacância. 

 

II. O Colegiado de Curso é o órgão responsável pela administração do Curso de 

Licenciatura em Letras Português, sendo suas atribuições (Art.9º): 

 

a) contribuir com o Núcleo Docente Estruturante - NDE na atualização, implantação e 

consolidação do Projeto Pedagógico do Curso; 

b) homologar a oferta de vagas para o curso em cada período letivo e encaminhá-la 

ao Diretor do campus, obedecendo ao prazo do Calendário Acadêmico; 

c) definir as listas da oferta de componentes curriculares para cada período letivo e 

homologá-las após aprovação pelas Coordenadorias dos Cursos, em conformidade 

com os prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico; 

d) propor o horário dos componentes curriculares e das turmas do seu curso, ouvidas 

as Coordenadorias envolvidas, observando a compatibilidade entre eles, exceto para 

cursos na modalidade a distância; 

e) orientar a elaboração e revisão dos planos de ensino dos componentes curriculares 

do curso, bem como dos mapas de atividades dos cursos a distância, propondo alte-

rações, quando necessárias; 
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f) sugerir às Coordenadorias ou professores das diversas áreas do curso a realização 

e a integração de programas de pesquisa e extensão de interesse do curso; 

g) propor ao setor de registro acadêmico a suspensão temporária de ofertas de tur-

mas/componentes curriculares quando a demanda ficar abaixo do que estabelecem 

as normas acadêmicas; 

h) definir, junto às Coordenadorias acadêmicas, a necessidade de realização de pro-

gramas e de períodos especiais de estudos de interesse do curso; 

i) estabelecer equivalências de estudos e indicar os componentes curriculares a serem 

adaptados ou dispensados, em casos de aproveitamento de estudos; 

j) examinar, decidindo em primeira instância, as questões acadêmicas suscitadas 

tanto pelo corpo discente quanto pelo docente, cabendo recurso da decisão à Diretoria 

de Ensino ou ao setor equivalente do campus; 

k) elaborar e aprovar o plano anual de atividades do Colegiado; 

l) elaborar e aprovar o relatório anual de atividades do Colegiado para envio à Diretoria 

de Graduação ou de Pós-Graduação; 

m) estabelecer normas e procedimentos para o seu funcionamento, bem como propor 

seu Regimento Interno, que deverá ser homologado pela Diretoria de Ensino ou setor 

equivalente do campus; 

n) criar comissões temporárias para o estudo de assuntos específicos ou para coor-

denar atividades de sua competência; 

o) coordenar as atividades de autoavaliação, sob a supervisão da CPA. 

 

 

III. O Colegiado de curso é presidido pelo Coordenador de Curso. 

 

a) Entre os docentes, um será eleito por maioria de votos para ser o vice-presidente, 

para mandato de um ano, podendo ser reconduzido por igual período. 



85 

 

b) O vice-presidente substituirá o presidente em suas faltas e impedimentos e, na falta 

do vice-presidente, presidirá um membro eleito na reunião do Colegiado. 

 

IV. O Colegiado de Curso reunir-se-á: 

 

O Colegiado se reunirá periodicamente ou, extraordinariamente, por convocação do 

Presidente do Colegiado ou por requerimento de 1/3 (um terço) de seus componentes. 

 

a) Em caso de reuniões extraordinárias, a convocação deverá ser expedida, no mí-

nimo, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

b) Para haver reunião, será necessária a presença de 50% dos membros mais 1 (um). 

 

V. Ao Presidente do Colegiado competirá (Art. 12): 

 

a) convocar e presidir as reuniões do Colegiado, com direito a voto; 

b) cumprir e fazer cumprir as deliberações do Colegiado; 

c) representar o Colegiado junto aos setores do Ifes; 

d) promover a eleição dos membros colegiados na época devida; 

e) submeter a apreciação, na época devida, o plano anual de atividades do Colegiado, 

a oferta de componentes curriculares e o mapa de atividades dos componentes dos 

cursos a distância para cada período letivo, bem como os planos de ensino dos com-

ponentes curriculares; 

f) encaminhar às Coordenadorias, para cursos presenciais, ou à Diretoria de Educa-

ção a Distância, para cursos de educação a distância, na época devida, a relação de 

componentes curriculares e o número de vagas necessárias aos alunos do curso, a 

cada período letivo; 
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g) submeter ao Colegiado, na época devida, a lista de componentes curriculares com 

seus horários e vagas ofertadas ao curso; 

h) participar da organização, junto ao setor de registro acadêmico, e fazer executar no 

âmbito do curso a 1ª fase de matrícula a cada período letivo; 

i) designar relator para estudo de matéria a ser submetida ao Colegiado; 

j) propor ao Colegiado a criação de comissão temporária e sua constituição para es-

tudo de assuntos de sua competência; 

k) decidir sobre o caráter de urgência de matéria a ser analisada pelo Colegiado e, se 

houver urgência, submeter a matéria a apreciação no prazo de cinco dias úteis; 

l) promover a articulação do Colegiado com os setores do Ifes para o bom andamento 

do curso; 

m) cumprir e fazer cumprir as disposições das normas acadêmicas da educação su-

perior. 

 

VI. O Coordenador do Curso é eleito pelos professores e alunos do curso e 

nomeado pelo Diretor-Geral para um mandato de dois anos. 

 

a) A eleição do Coordenador de Curso será direta, com votação secreta e em um único 

turno, observadas disposições específicas aplicáveis. 

b) O Colegiado do Curso nomeará uma comissão para elaborar o Regimento Eleitoral 

a ser por ele homologado e, a cada eleição, indicará uma comissão para coordenar o 

processo eletivo. 

c) Poderão votar: 

i. os docentes do curso em efetivo exercício, excluindo-se os licenciados 

integral ou parcialmente; 

ii. os discentes regularmente matriculados no curso. 
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a. O peso eleitoral dos votos por categoria corresponde a setenta por cento 

para os docentes e trinta por cento para os discentes, não sendo permitido mais 

de um voto por pessoa, nem o voto por procuração. 

b. Poderá candidatar-se à Coordenador qualquer professor do curso integrante 

do quadro efetivo do Ifes. 

c. O resultado da eleição estará sujeito à homologação pelo Conselho Diretor. 

d. O Coordenador poderá ser destituído do mandato nos casos previstos em 

Lei e, especialmente, se praticar atos que atentem contra a instituição ou que 

firam o decoro exigido para o exercício de suas funções. 

e. No caso de vacância do cargo de Coordenador de Curso, decretada em 

sessão do Conselho Diretor, seja por falecimento, renúncia, objeção ou 

destituição, a função será exercida por um coordenador interino, escolhido pelo 

Diretor da Unidade de Ensino, devendo o Coordenador interino, juntamente 

com o Colegiado do Curso, promover nova eleição no prazo máximo de 

sessenta dias. 

f. O Coordenador de Curso é substituído, na sua ausência ou impedimento, 

respectivamente pelo Coordenador Pedagógico e pelo Coordenador de 

Estágios. 

 

VII. São atribuições do Coordenador de Curso: 

 

a) administrar e representar o curso na Unidade de Ensino; 

b) convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso na Unidade de Ensino; 

c) submeter, na época devida, à consideração dos professores e conforme instruções 

dos órgãos superiores, o plano de atividades a serem desenvolvidas em cada período 

letivo; 

d) supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como 

verificar o cumprimento da frequência dos docentes nas atividades relacionadas ao 

curso, comunicando ao Diretor da Unidade de Ensino os resultados da verificação; 
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e) zelar pela ordem, nas atividades do curso, adotando medidas necessárias e 

fazendo representações ao Diretor da Unidade de Ensino, quando for o caso; 

f) cumprir e fazer cumprir as deliberações dos órgãos e autoridades a que estiver 

subordinado; 

g) propor a admissão de pessoal docente e de apoio, observadas as disposições 

estatutárias e regimentais pertinentes; 

h) praticar todos os demais atos de sua competência, previstos no Regimento ou por 

delegação dos órgãos superiores; 

i) organizar seu plano geral de trabalho e submetê-lo ao Colegiado do Curso; 

j) apreciar os programas das disciplinas do curso e emitir parecer; 

k) adotar providências para o constante aperfeiçoamento do curso; 

l) coordenar as atividades do pessoal docente, visando à unidade e à eficiência no 

ensino, na pesquisa e na extensão; 

m) acompanhar a execução dos planos gerais de trabalho; 

n) opinar sobre admissão, promoção e afastamento de pessoal docente; 

o) representar o Colegiado junto aos órgãos do Ifes; 

p) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 

q) decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 

Colegiado; 

r) promover a integração com as demais coordenadorias; 

s) superintender as atividades da secretaria do Colegiado do Curso; 

t) elaborar os horários de aula, ouvidas as coordenadorias envolvidas; 

u) outras, a critério do Colegiado do Curso. 

 

VIII. São atribuições do Coordenador de Estágios: 

 

a) acompanhar a execução dos planos de estágio supervisionado; 
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b) promover a integração acadêmica entre o Ifes e a comunidade, atuando 

conjuntamente com a Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão 

Comunitária; 

c) supervisionar o atendimento às diretrizes de estágio do curso de Licenciatura em 

Letras Português; 

d) assegurar a operacionalização dos planos de estágio e avaliar a dinâmica 

pedagógica dos mesmos, em parceria com o coletivo de professores e com a 

Coordenadoria de Relações Institucionais e Extensão Comunitária; 

e) divulgar o estágio supervisionado e suas diretrizes aos alunos; 

f) discutir com os alunos e professores do curso a importância do estágio na formação 

profissional; 

g) assegurar o cumprimento das exigências legais educativas ligadas ao estágio; 

h) promover, junto aos professores-orientadores do estágio, estudos e debates sobre 

o estágio curricular, para decidir sobre a organização do processo didático-pedagógico; 

i) articular e negociar com Instituições, em colaboração com a Coordenadoria de 

Relações Institucionais e Extensão Comunitária, a viabilização de espaços para 

atuação dos estagiários e, nesse sentido, facilitar a celebração de convênios e garantir 

o cumprimento de seus termos; 

j) realizar o levantamento das instituições em que os estudantes poderão estagiar; 

k) oficiar às unidades educacionais, consultando-as sobre o interesse em receber 

estagiários; 

l) examinar as indicações dos estagiários para novos campos de estágio; 

m) responsabilizar-se pelo encaminhamento do termo de compromisso ao professor 

orientador, com as respectivas indicações de instituições escolares potenciais para o 

estágio; 

n) discutir e propor alternativas didático-pedagógicas para fortalecer o espírito de 

pesquisa e a busca de novas ideias para a dinâmica do Estágio; 

o) manter organizado e atualizado o cadastro dos estagiários e o arquivo de dados 

referentes ao estágio. 
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p) outras, a critério do Colegiado do Curso. 

 

IX. São atribuições da Coordenadoria de Gestão Pedagógica: 

 

a) verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão 

de grau acadêmico aos alunos concludentes; 

b) analisar os pedidos de transferência e retorno; 

c) orientar os alunos quanto à matrícula e integralização do curso; 

d) examinar os programas e as cargas horárias das disciplinas do curso, analisando 

sua adequação, cuidando da sua constante atualização, bem como da sua obediência 

às disposições legais e regulamentares; 

e) apreciar os programas das disciplinas do curso e emitir parecer; 

f) adotar providências para o constante aperfeiçoamento do curso; 

g) pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos de alunos transferidos e 

diplomados; 

h) assegurar a implementação dos princípios pedagógicos e concepção que norteiam 

o projeto do Curso de Licenciatura em Letras Português do Ifes, por meio de 

assessoria pedagógica aos professores; 

i) promover pesquisas e análise educacional que viabilizem a percepção da realidade 

educativa como forma de redirecionar o trabalho docente; 

j) contribuir com o desenvolvimento profissional dos professores por meio da 

promoção de momentos de reflexão sobre a prática educativa; 

k) contribuir com a organização da avaliação do curso; 

l) outras, a critério da Diretoria de Ensino. 
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8 CORPO DOCENTE 

 

 

Considerando as exigências contidas no art. 52, incisos II e III da LDBEN, que define 

o perfil que deve ter o corpo docente para cursos de terceiro grau: 

 

II – Um terço do corpo docente, pelo menos, com habilitação 
acadêmica de mestrado ou doutorado; 

III – um terço do corpo docente em regime de tempo integral, 

 

E considerando o currículo apresentado a seguir do corpo docente atualmente lotado 

no Ifes, constata-se que a implantação do curso, do ponto de vista das exigências 

contidas em Lei, é plenamente viável. 

 

Para parte das disciplinas serão alocados professores efetivos da Coordenadoria do 

curso Técnico em Administração e Coordenadoria do curso Técnico em Agroindústria, 

assim como de colaboradores de outros campi do Ifes com titulação de mestrado e 

doutorado. 

 

Nome Titulação 
Regime 

de 
Trabalho 

Tempo de 
experiência de 

magistério 
superior (MS) 
ou experiência 

profissional 
(EP) em anos 

Disciplina(s) 

Link Para 
Acesso do 
Currículo 

Lattes 

Adrianna 
Machado 

Meneguelli 
Doutora DE 

26 anos (EP) 
5 anos (MS) 

Estudos Literários 
II, Estudos 

Literários III, 
Literatura em 

Língua Portuguesa 
II, Literatura em 

Língua Portuguesa 
III, Literatura 
Comparada e 

Estudos Culturais, 
Literatura e 

Cinema. 

http://lattes.cnpq
.br/5918972460

759215 
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Carmelita 
Tavares Silva 

Doutora DE 
41 anos (EP) 

11,5 anos (MS) 

Espanhol 
Instrumental, 

Literatura Hispano-
americana, Estágio 
Supervisionado I 

http://lattes.cnpq
.br/4009089687

863183 
 

Deane Monteiro 
Vieira Costa 

Doutora DE 
13 anos (MS) 
20 anos (EP) 

Psicologia da 
Educação, História 

da Educação, 
Educação de 

Jovens e Adultos, 
Estágio 

Supervisionado II 

http://lattes.cnpq
.br/1516455577

557472 

Maria José 
Corrêa de Souza 

Mestre DE 
3 anos (MS) 
12 anos (EP) 

Diversidade e 
Educação 

http://lattes.cnpq
.br/1186212735

505187 
Matusalém Dias 

de Moura 
Sobrinho 
Florindo / 

Adriana Gomes 
Silveira 

 

Mestre / 
Doutoranda 

40h/ 
DE 

6 anos (EP) 

Bases sociológicas 
da educação, 

Bases filosóficas da 
Educação, 

Metodologia da 
Pesquisa, Trabalho 

e Educação 

http://lattes.cnpq
.br/6654713418

968509 
 

http://lattes.cnpq
.br/2120108704

660937 

Olivaldo da Silva 
Marques Ferreira 

Mestre DE 8 anos (EP) 

Introdução aos 
estudos 

linguísticos, 
Fonética e 
Fonologia, 

Morfologia,  Análise 
do Discurso 

http://lattes.cnpq
.br/2218891667

646394 

Weverson 
Dadalto 

Mestre DE 
4,5 anos (MS) 
10 anos (EP) 

Estudos Literários I, 
Literatura em 

Língua Portuguesa 
I, Literatura Infanto-
juvenil, Literatura 

em Língua 
Portuguesa IV, 
Literatura em 

Língua Portuguesa 
V, Literatura e 

Psicanálise 

http://lattes.cnpq
.br/8645829114

288837 

A contratar I  DE  

Introdução aos 
Estudos 

Gramaticais, 
Estudos de Língua 
e Literatura Latinas 

 

A contratar II  DE  

Didática Geral, 
Didática e 

Avaliação da 
aprendizagem, 

Gestão e 
organização do 
trabalho escolar, 
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Política e 
Organização da 

Educação 
Brasileira, 

Educação Especial 

A contratar III  DE  

Leitura e produção 
de Textos, Sintaxe, 

Morfossintaxe, 
Estágio 

Supervisionado III 

 

A contratar IV  DE  
Semântica, Teorias 

dos Gêneros 
Textuais 

 

A contratar V  DE  

Língua Brasileira de 
Sinais, 

Sociolinguística, 
Linguística Textual 
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9 INFRAESTRUTURA 

 

9.1 Áreas de Ensino Específicas 

 

Para o funcionamento a partir de 2016/2, o curso de Licenciatura em Letras Português 

demandará, no turno noturno, os seguintes espaços físicos em sua Unidade no 

Campus Venda Nova do Imigrante: 

 

9.1.1 Salas de aula 

 

Áreas específicas para atender as atividades de ensino no Ifes - Campus de Venda 

Nova do Imigrante: 

 

Ambiente Existente A construir Área (m²) 

Sala de aula 17 - 60 cada sala 

Sala de professores 1 8 - 30 cada sala 

Sala de convivência 1 - 60 

Coordenadoria de curso 1 - 60 cada sala 

 

Salas de aulas a serem utilizadas: 

 

Ano Espaço Quantidade de alunos 

2016 Uma sala de aula 40 

2017 Duas salas de aula 80 

2018 Três salas de aula 120 

2019 Quatro salas de aula 160 

9.1.2 Sala de prática de Ensino 
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A Coordenadoria de Códigos e Linguagens necessita de um Laboratório para 

prática de Ensino de Línguas e Redação, com área suficiente para 40 alunos, com a 

finalidade de tornar mais dinâmico, criativo e eficaz o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

9.1.3 Laboratório de Línguas 

 

O laboratório de línguas consiste em um sistema de intercomunicação que permite ao 

professor monitorar e comunicar-se individualmente com cada um de seus alunos. Da 

mesma forma, permite atividades totalmente interativas, como conversação aluno-

aluno e entre diversos grupos, oportunizando um aprendizado mais dinâmico, que leve 

o aluno a uma participação mais eficaz. 

 

Vantagens da aprendizagem por meio do laboratório de línguas: 

 individualização do trabalho pedagógico; 

 supervisão e orientação individual; 

 aproveitamento integral do tempo de aula com participação ativa do aluno; 

 maior intensidade e concentração nas atividades interativas; 

 maior qualidade sonora. 

 

Laboratório de línguas do Campus Venda Nova do Imigrante: 

 

Ambiente Existente A construir Área (m²) 

Laboratório de línguas 1 - 60 

 

 

9.2 Área de Estudo geral 
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Áreas específicas para estudos em geral no Ifes - Campus de Venda Nova do 

Imigrante: 

 

Ambiente Existente A construir Área (m²) 

Biblioteca 1 - 343,90 

Lab. de informática 3 - 240,90 

 

 

9.3 Área de Esportes e Vivência 

 

Áreas para atividades esportivas e de vivência no Ifes - Campus de Venda Nova do 

Imigrante: 

 

Ambiente Existente A construir Área (m2) 

Área de esporte 2 - 2.230,26 

Cantina 1 - 64,50 

Refeitório - 1 477,84 

Pátio Coberto 1 - 287,67 

Gráfica 
1 (serviço terceirizado 

pela cantina) 
  

 

 

9.4 Área de Atendimento Discente 

 

Áreas para atendimento ao discente no Ifes - Campus de Venda Nova do Imigrante: 
 

Ambiente Existente A construir Área (m2) 

Atendimento Psicológico 1 - 58,5 

Atendimento Pedagógico 1 - 117,00 

Enfermaria 1 - 58,50 
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Gabinete Odontológico 0 - Não se aplica 

Gabinete Médico 0 - Não se aplica 

Serviço Social 1 - 58,50 

 

 

9.5 Áreas de Apoio 

 
Áreas de Apoio no Ifes - Campus de Venda Nova do Imigrante: 
 

Ambiente Existente A construir Área (m2) 

Auditório 2 - 649,32 

Salão de convenção 1 - 0 

Sala de audiovisual 1 - 60 

Mecanografia 0 - 0 

 

 

9.6 Áreas de Laboratórios Técnicos 

 

Serão necessários apenas os laboratórios de línguas, de informática e de prática de 

ensino de línguas e redação, já descritos em outras seções deste documento. 
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9.7 Biblioteca 

 

 

A Biblioteca do Ifes - Campus Venda Nova do Imigrante tem a missão de promover o 

acesso à informação de forma eficiente e atualizada e de buscar novas alternativas 

de gestão da informação que possam contribuir para o desenvolvimento do ensino, 

da pesquisa e da extensão. Para cumprir sua missão, a Biblioteca tem como objetivo 

facilitar e promover o acesso à informação, independente do suporte em que esta se 

encontra registrada. O ambiente favorece o convívio com livros, com periódicos e com 

materiais audiovisuais, proporcionando o necessário embasamento e a 

complementação dos conhecimentos ao ensino, à pesquisa e à extensão, 

desenvolvidos no Ifes - Campus Venda Nova do Imigrante. 

  

9.7.1 Dias, horários de funcionamento e acervo 

 

A Biblioteca está disponível para consulta pelo público em geral, dentro de seu horário 

de funcionamento, de 7h às 21h, de segunda a sexta-feira, exceto aos sábados, 

domingos e feriados. Atualmente, a acervo da Biblioteca é composto por: 

 

 Publicações Periódicas: revistas técnico-científicas, não-científicas e jornais; 

 Obras de Referência; 

 Livros (impressos e digitais); 

 Multimeios: CDs e DVDs; 

 Mapas; 

 Artefatos Tridimensionais (e-readers). 

 

Ao usuário é permitido o acesso à Biblioteca, bem como a consulta ao seu acervo de 

forma presencial e/ou online através do endereço eletrônico: 

<https://biblioteca2.cefetes.br/biblioteca>. Os serviços de reserva, renovação de 

materiais, consulta de débitos, dentre outros, podem ser realizados no módulo online 

https://biblioteca2.cefetes.br/biblioteca
https://biblioteca2.cefetes.br/biblioteca
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do Sistema de Gestão de Acervos da Biblioteca (Pergamum), através do menu “Meu 

Pergamum”. As orientações sobre o acesso online ao sistema podem ser obtidas com 

os servidores do setor. 

 

A quantidade de materiais contidos no acervo que estão vinculados ao Curso Superior 

de Licenciatura em Letras Português pode ser verificada nas tabelas abaixo: 

 

Números do Acervo* 

Material Informacional 
Total até 2015 

Títulos Exemplares 

Livros 1754 4333 

DVD 114 123 

CD 84 124 

Normas Técnicas6 - - 

Periódicos (Revistas) 39 909 

Fitas VHS 0 0 

Mapas 13 13 

Artefatos tridimensionais (e-
readers) 

15 15 

Total 2019 5517 

Fonte: Biblioteca. 
* Dados sobre o acervo obtidos na data de 23/09/2015 (período de cadastro entre 01/01/2012 
a 23/09/2015). 
 

Números do Acervo de Linguística, Linguagem e Línguas (Letras) 

Total até 2015 

Sub-área Títulos Exemplares 

Linguagem e Línguas - Estudo 1 4 

Linguística 12 48 

Linguística – História 1 4 

                                                 
6 As normas técnicas estão disponíveis para acesso online desde o mês de abril de 2015, 
através do site www.abntcolecao.com.br/ifes   

https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?SURL=di0ZOht0QbtGZgRnhhAb4jtYSfXLO5lImebVA4NqmvSzvskaKcTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBhAGIAbgB0AGMAbwBsAGUAYwBhAG8ALgBjAG8AbQAuAGIAcgAvAGkAZgBlAHMA&URL=http%3A%2F%2Fwww.abntcolecao.com.br%2Fifes#_blank
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Linguística aplicada 1 4 

Língua Brasileira de Sinais 2 4 

Língua Inglesa – Estudo e ensino 23 50 

Língua Inglesa – Dicionários 6 21 

Língua inglesa – Exercícios 1 2 

Língua Espanhola – Leitura 6 12 

Língua Espanhola – Dicionários 2 6 

Língua Portuguesa 2 8 

Língua Portuguesa – Semântica 1 4 

Língua Portuguesa – estudo 28 89 

Língua Portuguesa – Dicionários 6 41 

Língua Portuguesa – Gramática 15 59 

Língua Portuguesa – Análise 
Sintática 

1 3 

Linguística Aplicada 3 12 

Linguagem e Línguas – Filosofia 1 4 

Semiótica 5 18 

Livros (Literatura) 0 0 

Literatura – História 1 1 

Literatura – Estética 1 4 

Crítica Literária 1 1 

Resumos e Sumários 1 4 

Redação técnica 2 7 

Correspondência comercial 1 4 

Arte de contar histórias 1 1 

Literatura infanto-juvenil 37 41 

Literatura – História 3 3 

Contos americanos 3 3 
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Ficção norueguesa 5 6 

Contos italianos 1 1 

Ficção da Língua Espanhola 9 10 

Contos da Língua Espanhola 2 2 

Ensaios da Língua Espanhola 4 4 

Ficção brasileira e portuguesa 170 221 

Contos brasileiros 8 8 

Literatura brasileira – história 1 1 

Crônicas brasileiras 2 2 

Sátira latina 1 1 

Poesia épica grega 2 2 

Literatura celta 1 1 

Ficção Afegã 3 3 

Literatura americana 97 113 

Literatura inglesa 44 65 

Literatura alemã 2 2 

Literatura francesa 9 9 

Literatura italiana 3 3 

DVD/Gravação de Vídeo 0 0 

CD/Gravação de Som 0 0 

Dicionário – Inglês – Português 1 1 

Língua Portuguesa – Gramática 1 1 

Normas Técnicas¹ 0 0 

Periódicos (Revistas) 2 
 

31 

Fitas VHS 0 0 

Mapas 0 0 

Artefatos tridimensionais (e-
readers) 

15 15 
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Total Geral 553 966 

 

9.7.2 Empréstimos 

 

O empréstimo de publicações é feito aos alunos, servidores, estagiários e 

empregados terceirizados, devidamente inscritos no sistema Pergamum, mediante a 

digitação da senha pessoal e intransferível. São oferecidas as seguintes modalidades 

de empréstimos: 

 Domiciliar: é permitido levar o material para casa, respeitando-se os prazos de 

cada tipo de obra e a modalidade de usuário. 

 Especial: o usuário poderá levar livros de consulta local, obras de referência, 

jornais, mapas e outros materiais, para serem consultados em sala de aula ou 

reproduzidos xerograficamente, desde que respeitem a Lei nº 9.610 de 19 de 

fevereiro de 1998 sobre Direito Autoral. Estes materiais deverão ser devolvidos 

no mesmo dia e não será permitido o empréstimo domiciliar. 

 

A Biblioteca poderá fornecer às coordenadorias e setores internos do Ifes campus 

Venda Nova do Imigrante, a modalidade de empréstimo permanente. Essa 

modalidade de empréstimo se dará, mediante solicitação por escrito dos responsáveis. 

 

Para atender a demanda do curso, é prevista a aquisição de todos os títulos 

necessários para atender ao Curso de Licenciatura em Letras Português, e as demais 

áreas dos cursos que serão ofertadas pelo campus Venda Nova do Imigrante, 

dispostos nos mais variados suportes informacionais. 

 

9.7.3 Localização e Espaço físico 

 

A Biblioteca está localizada no prédio anexo entre o bloco administrativo e o 

acadêmico. É dividida em: Coordenadoria, Setor de Tratamento Técnico da 

Informação e Setor de Referência e Circulação. 
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O espaço físico conta com 12 (doze) mesas, todas com 4 (quatro) cadeiras, que 

podem ser usadas para estudo em grupo. A Biblioteca conta ainda com 10 (dez) 

cabines individuais para estudo e pesquisa e um pequeno hall onde o usuário pode 

acomodar-se e realizar a leitura de livros e publicações periódicas. 

 

A área total da Biblioteca, em m², pode ser verificada na tabela: 

 

Espaço Físico da Biblioteca m² 

Área Construída Total 343,9 

Área Destinada ao Acervo 84,5 

Fonte: Biblioteca. 
 

 

9.7.4 Multimídia 

 

A Biblioteca possui também 8 (oito) computadores (Sistema Operacional Windows 7), 

todos com acesso à Internet, para atender a pesquisa na área de Letras Português, e 

ainda permite o acesso aos periódicos e as bases de dados disponíveis no Portal de 

Periódicos da CAPES (www.periodicos.capes.gov.br), e também do Programa SciELO 

(www.scielo.org), onde podem ser encontrados artigos e periódicos nacionais e 

internacionais. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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ANEXO I – FLUXOGRAMA DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS 
PORTUGUÊS 

 

 

 

- Quadros com a mesma cor representam disciplinas de um mesmo semestre. 

- Disciplinas ligadas por uma seta indicam um pré-requisito. 
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ANEXO II – PLANOS DE ENSINO 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS 

Código da disciplina: LLP.41 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Tatiana Aparecida Moreira 

Período Letivo: 1º período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Compreender introdutoriamente a ciência linguística: objetos de estudo, métodos, 
conceitos fundamentais, correntes teóricas e áreas de pesquisa. 
Objetivos Específicos: Compreender a delimitação da linguística como ciência; diferenciar a 
Linguística da gramática e da filologia tradicionais; discutir os conceitos de ciência, de língua e 
linguagem; debater o caráter científico dos estudos da linguagem; compreender os conceitos 
fundamentais da ciência linguística; compreender introdutoriamente a obra de Ferdinand de Saussure; 
identificar as principais correntes e áreas de estudo da Linguística. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: O estudo das línguas e a evolução da Linguística como ciência. Linguística e Gramática. 
Ferdinand de Saussure e o Curso de Linguística Geral. Conceitos básicos em Linguística. Linguagem, 
língua e fala. O signo linguístico na organização da fala e da escrita. Apresentação panorâmica das 
principais áreas de estudo em Linguística. 

Conteúdo Carga Horária 

O estudo das línguas e a evolução da Linguística como ciência 05 

Linguística e Gramática 05 

Ferdinand de Saussure e o Curso de Linguística Geral 10 

Conceitos básicos em Linguística 10 

Linguagem, língua e fala 05 

O signo linguístico na organização da fala e da escrita 10 

Apresentação panorâmica das principais áreas de estudo em Linguística 15 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; análise 
de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo ou 
individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade de 
questionar situações, apreensão dos conteúdos, 
compreensão dos temas debatidos, postura 
crítica diante dos assuntos estudados, 
capacidade de aplicação do conhecimento 
adquirido em situações diversas. 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações 
de seminários, estudos dirigidos, pesquisas 
bibliográficas, relatórios, instrumentos da 
autoavaliação e atividades diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Título/Periódico Autor Ed. Local Editora Ano 

FIORIN, José Luiz (Org.). Linguística? Que é isso?. São Paulo: Contexto, 2013.  
SAUSSURE, F. de. Curso de linguística geral. 16ª ed. São Paulo: Cultrix, 2006.  
MARTELOTTA, Mário Eduardo (Org.). Manual de linguística. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MUSSALIN, Fernanda e BENTES, Anna Christina. Introdução à Linguística: Domínios e Fronteiras –
Volume 01. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
MUSSALIN, Fernanda e BENTES, Anna Christina. Introdução à Linguística: Domínios e Fronteiras – 
Volume 02. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
MUSSALIN, Fernanda e BENTES, Anna Christina. Introdução à Linguística: Fundamentos epistemoló-
gicos –Volume 03. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à linguística: princípios de análise  (Vol. 02). 6. ed. São Paulo: 
Contexto, 2010. 
FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à linguística: objetos teóricos (Vol. 01). 6. ed. São Paulo: Con-
texto, 2010. 
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DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS GRAMATICAIS 

Código da disciplina: LLP.42 Pré ou co-requisito: não possui. 

Professor: Rafael Cavalcanti do Carmo 

Período Letivo: 1º período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivo Geral: Compreender as partes, os tipos de análise e as regras da gramática normativa da 
língua portuguesa. 
Objetivos Específicos: Compreender o conceito de gramática; distinguir descrição e normatização na 
gramática; conhecer as divisões da gramática normativa; analisar a língua morfológica e sintaticamente 
a partir dos modelos da gramática tradicional; compreender e aplicar o padrão linguístico prescrito pela 
gramática normativa; analisar as relações morfossintáticas de concordância, de regência e de colocação 
pronominal; refletir sobre o ensino de gramática na educação básica; observar e propor práticas 
docentes no que se refere ao ensino de gramática. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Introdução à teoria gramatical. A gramática e suas divisões. Gramática normativa e gramática 
descritiva. A Morfologia e Sintaxe de acordo com a gramática tradicional.  Normas de uso para a 
produção escrita em registro culto padrão. Prática pedagógica: ensino de gramática na educação básica. 

Conteúdo Carga Horária 

Conceitos de gramática 10 

Gramática normativa e gramática descritiva 05 

As divisões da gramática tradicional 05 

Morfologia na gramática normativa 10 

Sintaxe dos períodos simples e compostos de acordo com a gramática normativa 10 

Regência verbal e nominal 10 

Concordância verbal e nominal 10 

Prática pedagógica não presencial: o ensino de gramática 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; análise 
de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo ou 
individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade de 
questionar situações, apreensão dos conteúdos, 
compreensão dos temas debatidos, postura 
crítica diante dos assuntos estudados, 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações 
de seminários, estudos dirigidos, pesquisas 
bibliográficas, relatórios, instrumentos da 
autoavaliação e atividades diversas. 
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capacidade de aplicação do conhecimento 
adquirido em situações diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. São Paulo: Mercado das Letras, 2012.  
ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2007. 
NEVES, M. H. de M; CASSEB-GALVÃO, V. C. Gramáticas contemporâneas do português. São Paulo: 
Parábola, 2014. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

NEVES, M. H. Que gramática ensinar na escola. 4ed. São Paulo: Contexto, 2014. 
PERINI, Mario A. Gramática Descritiva do Português. 4. ed. São Paulo: Ática, 2007. 
MATOSESILVA, R. V. Contradições no ensino de Português. São Paulo: contexto, 1997.  
FARACO, C; ZELLES, A. M. Para conhecer: norma linguística. São Paulo: Contexto, 2017.  
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
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DISCIPLINA: ESTUDOS LITERÁRIOS I 

Código da disciplina: LLP.43 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Weverson Dadalto 

Período Letivo: 1º Período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivo Geral: Abordar o conceito de literatura e os fundamentos teóricos dos estudos literários. O 
curso visa a fornecer instrumentos práticos para que os profissionais da área de Letras possam analisar 
e interpretar textos poéticos, capacitando-os a discutir problemas concernentes à poesia, à teoria dos 
gêneros literários e às relações entre literatura e sociedade. 
Objetivos Específicos: Conceituar e apresentar as funções da literatura; apresentar os aspectos 
essenciais da teoria, análise e crítica da poesia, tendo como objetivo a criação de um repertório teórico 
e o aprendizado de métodos e técnicas para a leitura, análise e interpretação do poema; aprofundar nos 
aspectos estruturais do poema; cotejar lírica e sociedade e estabelecer diálogos variados entre a 
produção poética e as outras artes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Conceitos e função da literatura; os gêneros literários, detendo-se na especificidade do gênero 
lírico; análise do poema; versificação, sonoridade e ritmo; a imagem poética; lírica e sociedade; o diálogo 
com as outras artes. 

Conteúdo Carga Horária 

Aspectos gerais: 
Conceito e função da literatura 
Os gêneros literários 

10 

O gênero lírico 
Especificidades do gênero lírico 
Leitura e análise do poema 
As figuras de linguagem 

20 

Noções de versificação 
Verso e estrofe 
Sonoridade e ritmo 
Forma, estrutura e significado 

15 

Lírica e sociedade 
A imagem poética 
O diálogo com as outras artes. 

15 

Prática pedagógica: o gênero lírico na escola 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; apresentação de seminário; desenvolvimento de 
exercícios em grupo ou individualmente; aula prática; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
1. Interesse em pesquisas, leituras e  análises 
textuais; 
2. Participação e frequência nas aulas; 

Instrumentos 
Duas avaliações escritas – 50,0 pontos. 
Trabalho escrito e apresentação de seminário – 20,0 
pontos. 
Estudo dirigido, pesquisa bibliográfica, relatório – 30,0 
pontos. 



116 

 

3. Cumprimento dos prazos de entrega e de 
apresentação de trabalhos e pontualidade nas 
datas das atividades avaliativas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 
CAVALCANTI, Geraldo Holanda. A herança de Apolo: poesia poeta poema. Rio de Janeiro: Civilização 
brasileira, 2013. 
BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SEGATTO, José Antonio; BALDAN, Une. Sociedade e Literatura no Brasil. São Paulo: UNESP, 1999. 
POUND, Ezra. ABC da Literatura. 12. ed. São Paulo: Cultrix,  2013. 
CICERO, ANTONIO. A poesia e a crítica. 1.ed. Rio de Janeiro: Companhia das letras, 2017. 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Inútil poesia. São Paulo: Companhia das letras, 2000. 
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: Literatura e senso comum. Belo Horizonte: UFMG, 
1999. 
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DISCIPLINA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

Código da disciplina: LLP.44 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Alex Caldas 

Período Letivo: 1º Período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Ampliar a capacidade de operar com a linguagem, adequando-se à modalidade (oral 
ou escrita) e ao grau de formalidade da situação enunciativa. 
Objetivos Específicos: Ler, interpretar e produzir diferentes tipos textos; Utilizar o padrão culto da lín-
gua, fazendo uso de normas gramaticais relacionadas à ortografia, morfologia, sintaxe e semântica; 
Desenvolver e identificar o parágrafo como unidade de composição do texto dissertativo; Reconhecer e 
empregar a coerência e a coesão em parágrafos e em textos; Perceber a importância dos nexos (co-
nectores) na sequência de um texto; Identificar relações lógico-semânticas estabelecidas pelos diferen-
tes nexos, na ligação entre as ideias; Empregar corretamente os pronomes e verbos, atentando à re-
gência verbal, à coesão e à coerência textuais; Identificar estruturas e problemas de estrutura tais como 
paralelismo, ênfases, ambiguidade; Compreender técnicas de produção, revisão e correção textual, res-
peitando o nível de linguagem adequado à situação; Entender como resumir, resenhar, fichar e organizar 
um artigo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

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

Conteúdo Carga Horária 

Leitura, discussão e produção de textos diversos. 12 

Estimulação à leitura e transposição de textos. 04 

Noção de discursos. 04 

Noção de tipo e de gênero textual. 02 

Elementos de revisão textual. (coesão, coerência e textualidade). 06 

Emprego dos pronomes. 04 

Elementos de revisão gramatical 06 

Organização do texto científico (introdução, encadeamento e conclusão). 06 

Resumo e fichamentos. 06 

Resenha. 06 

Estrutura do artigo científico. 04 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas interativas e dialogadas com exposição por meio de seminários, entrevistas, leitura de textos, 
análise coletiva, discussão livre, análise de artigos de revistas e jornais, dinâmicas de grupo, proposta 
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de pesquisa de campo, visita monitorada, música, apresentação de filme (DVD), leitura e análise de 
produção escrita. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Datashow; computador; apostilas; revistas; textos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação será processual, observando a 
participação dos educandos nas discussões em 
sala de aula, a interação na construção dos 
conhecimentos, na apresentação de trabalhos e 
avaliação escrita. 

Instrumentos 
Exercícios 
 Fichamentos 
 Resenha 
 Prova operatória 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOCH, I. G. V. A coesão textual. 2. ed. São Paulo: Contexto: 2010. 
KOCH, I. G. V. & TRAVAGLIA L. C. A coerência textual. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1990. 
COSTA VAL, M. G. Redação e Textualidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e resenhas. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
KOCH, I. G. V; ELIAS, V. M. E. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3ed. 5reimp. São Paulo: Con-
texto, 2011. 
MOTTA-ROTH, D; HENDGES. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 
MACHADO, A. R; LOUSADA, E; ABREU-TARDELLI, L. S. Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 
2004. 
MACHADO, A. R; LOUSADA, E; ABREU-TARDELLI, L. S. Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 
2004.  
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DISCIPLINA: BASES FILOSÓFICAS DA EDUCAÇÃO 

Código da disciplina: LLP.45 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Edson Kretle 

Período Letivo: 1º Período Carga Horária: 30h 

Objetivo Geral: Ampliar a capacidade de operar com a linguagem, adequando-se à modalidade (oral 
ou escrita) e ao grau de formalidade da situação enunciativa. 

Objetivos Específicos: conhecer o que é a Filosofia e a importância da atitude filosófica; reconhecer 

as contribuições da Filosofia para a Educação; refletir sobre os pressupostos filosóficos que 

fundamentam as propostas educativas nas escolas; identificar e analisar pressupostos filosóficos que 

fundamentam as várias teorias e práticas pedagógicas presentes na educação: as concepções de 

homem, a construção de valores e o conhecimento; compreender o pensamento histórico e filosófico de 

maneira crítica e reflexiva procurando vislumbrar as relações de mútua cooperação entre Filosofia e 

Educação; reconhecer como a humanidade inventou e interpretou diferentes maneiras de compreensão 

de mundo identificando racionalidades na educação de acordo com as condições histórico-sociais de 

cada tempo, configurando o arcabouço cultural; desenvolver a consciência crítica sobre conhecimento, 

razão e realidade; refletir sobre os valores em educação, reconhecendo que uma educação baseada 

em valores contribui para a formação de homens conscientes de seu papel no mundo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Introdução a Filosofia. A Filosofia e o Pensamento educacional. Do mito à invenção da razão: 
contribuições da filosofia clássica e medieval na educação. Antropologia Filosófica e Educação. O 
Pensamento Moderno e Contemporâneo e a Educação. Filosofia da Educação e a Pós-Modernidade. 
Axiologia na Educação: Os valores em educação. 

Conteúdo Carga Horária 

Introdução a Filosofia: 
O que é Filosofia? (Mito, Senso Comum, Ciência, Arte, Filosofia) / Atitude Filosófica 
A interface entre Filosofia e Educação (Epistemologia, Cultura, Ideologia) 
A Filosofia e o Pensamento educacional (A diferença entre educação, ensino e 
doutrinação; Práxis pedagógica) 

4h 

Do mito à invenção da razão: contribuições da filosofia clássica e medieval na 
educação 
As bases da racionalidade ocidental e implicações filosófico-pedagógicas 
A razão transformada em fé: pensamento e educação medieval 

4h 

Antropologia Filosófica e Educação 
As concepções de homem: metafísica; essencialista; naturalista e histórico-social 

6h 

O Pensamento Moderno e Contemporâneo e a Educação 
O homem moderno e a educação como iluminação (Inatismo e empirismo) 
Renascimento, Filosofia da Práxis e a educação 
Política, ética e liberdade: o pensamento contemporâneo na educação (Liberalismo, 
Positivismo e Escola Nova) 

6h 

Filosofia da Educação e a Pós-Modernidade 
Emergência das identidades culturais e a educação na Pós-Modernidade (gênero, 
relações étnico-raciais e diversidade, educação popular, formal, não-formal, inclusão) 
Educação, mídias e educação: um olhar filosófico crítico 

6h 
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Axiologia na Educação: Os valores em educação 
Ética e Estética na Educação: O processo formativo educacional/político. 

4h 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aula expositiva dialogada, seminário, painel de discussão, discussão em pequenos grupos. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Kit multimídia, revistas; textos, quadro branco. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação será processual, observando a 
participação ativa dos alunos nas aulas, execução 
das atividades solicitadas, apresentação e 
participação no seminário e painel de discussão; 
contribuições nas discussões ocorridas em 
pequeno grupo e sala de aula; pontualidade na 
entrega das atividades, utilizando como 
parâmetro o objetivo geral e os objetivos 
específicos da disciplina. 

Instrumentos 

Atividades escritas, 

Discussões orais, 

Seminário, 

Prova 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, M. L. de Arruda. Filosofia da Educação.2 ed. São Paulo: Moderna, 2014. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia.12 ed. São Paulo: Ática, 2014. 
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Seguinte, 2012.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARANHA, M. L. de Arruda; MARTINS, M. H. Pires. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Mo-
derna, 2014. 
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: de Nietzsche à Escola de Frankfurt. vol. 6. 
São Paulo: Paulus, 2006. 
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: do Humanismo a Descartes. Vol. 3. São 
Paulo: Paulus, 2009. 
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã antiga. Vol. 1. São paulo: Pau-
lus, 2003. 
SAVIANI, Dermeval. Educação: do Senso Comum à Consciência Filosófica. Coleção contemporânea. 
13 ed. São Paulo: Editora Autores, 2014. 
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DISCIPLINA: BASES SOCIOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO 

Código da disciplina: LLP.46 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A definir 

Período Letivo: 1º Período Carga Horária: 30h 

Objetivo Geral: Reconhecer a contribuição da Sociologia no estudo dos fatos educacionais, desenvol-
vendo capacidade de problematização das práticas e realidades sociais e educativas, a partir de seus 
pressupostos teóricos. 

Objetivos Específicos: Identificar os clássicos da Sociologia e suas concepções sobre a Educação, 

refletindo sobre teorias que permitam explicar os problemas da educação; Analisar as transformações 

processadas na estrutura da sociedade, articulando os temas, problemas e as questões da sociedade 

atual com os conhecimentos das ciências sociais; Posicionar-se sobre as questões sociais envolvidas 

na educação, questionando o papel da educação e do educador na realidade atual; Refletir sobre as 

relações entre o homem, a sociedade e o tipo de educação resultante de todo este processo e contexto; 

Compreender a educação na dinâmica das transformações do movimento político, econômico, cultural 

e social ocorridas de forma globalizada. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Introdução ao estudo da Sociologia: contexto histórico de seu surgimento, diferença entre 
ciência e senso comum, a sociologia como ciência da sociedade. Os Clássicos Sociológicos e a 
Educação. Principais conceitos da sociologia clássica e a relação destes com a escola e o educador. O 
processo educacional no final do século XX e início do século XXI. Conexões entre processos sócio 
culturais e educação. 

Conteúdo Carga Horária 

1ª UNIDADE: 
Introdução à Sociologia 
1.1 Mudanças resultantes do processo de industrialização 
1.2 O desenvolvimento do pensamento sociológico 
1.3 Sociologia uma ciência reflexiva. 
1.4 Positivismo: uma primeira forma de pensamento social. 

06 

2ª UNIDADE: 
2. Sociologia e Educação 
2.1 Os clássicos da Sociologia e a Educação: 
2.1.1 Émile Durkheim: Educação e socialização; 
2.1.2 Karl Marx: Educar no mundo capitalista; 
2.1.3 Max Weber: Educação e racionalização. 

08 

3. O processo educacional no final do século XX e início do século XXI 
3.1. A perspectiva crítico-reprodutivista da educação 
3.2. A perspectiva da educação libertadora e a dialogicidade na prática pedagógica 
3.3. As perspectivas pós-críticas da educação 

10 

3ª UNIDADE: 
4. Dimensões culturais, sociais e políticas do processo educativo na sociedade 
contemporânea 
4.1 Educação como processo social 
4.2 Educação, instituições políticas e Estado. 
4.3 Escola e diversidade cultural. 

06 
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MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

O processo ensino aprendizagem será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa em que o 
aluno, juntamente com o grupo, é responsável por sua aprendizagem, e o professor tem papel de mediar 
as múltiplas relações da sala de aula. Priorizará sempre uma abordagem interdisciplinar porque os 
conhecimentos se entrelaçam formando um todo na diversidade. As aulas serão desenvolvidas por 
intermédio de: leituras críticas; debates, dinâmicas de grupo; discussões; produções de texto; 
seminários; pesquisas e entrevistas. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Kit multimídia, computador, apostilas, revistas, textos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação será processual, observando a 
participação ativa nas aulas, execução das 
atividades solicitadas, apresentação e 
participação no seminário; contribuições nas 
discussões ocorridas em pequeno grupo e sala de 
aula; pontualidade na entrega das atividades, 
utilizando como parâmetro o objetivo geral e os 
objetivos específicos da disciplina. 

Instrumentos 

Exercícios 

Fichamentos 

Resenha 

Prova operatória 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOMES, Candido Alberto. A educação em perspectiva sociológica. 4 ed. Rev. e Ampl. São Paulo: 
EPU, 2004. 
RODRIGUES, Alberto. Sociologia da Educação. 6.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007 
QUINTANEIRO, Tania. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2. ed. rev. e aum. Belo Hori-
zonte: Editora UFMG, 2009. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Tradução: Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
Tradução: Daisy Vaz de Moraes. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Tradução: Alexandre Wer-
neck. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
NOGUEIRA, Maria Alice Nogueira; CATANI, Afrânio. (Org.s) Pierre Bourdieu-Escritos de Educação.10 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
ROMANELLI, Geraldo;NOGUEIRA, Maria Alice; ZAGO, Nadir (Orgs.). Família e escola: novas pers-
pectivas de análise. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 
VILA NOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia. 6.ed. rev. e aum. São Paulo: Atlas, 2008. 
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SEGUNDO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: ESTUDOS DE LÍNGUA E LITERATURA LATINAS 

Código da disciplina: LLP.47 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Rafael Cavalcanti do Carmo 

Período Letivo: 2° Período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Oportunizar e desenvolver a compreensão de aspectos linguísticos referentes à 
Língua Latina, bem como abordar a cultura e a literatura clássica de modo geral. 

Objetivos Específicos: Conhecer a origem e a história da língua e da literatura latinas; compreender 
a estrutura da língua latina e traduzir alguns textos latinos; desenvolver o gosto pela cultura clássica 
de modo geral; conhecer alguns recursos linguísticos específicos da língua latina que servirão de base 
para traduções de textos mais complexos; reconhecer a importância do estudo da cultura clássica, 
instrumento indispensável para a compreensão de diversos aspectos da literatura e cultura latina; 
identificar os autores e as obras fundamentais para a formação da literatura e da cultura ocidental; ler 
e analisar textos representativos da literatura latina e da cultura clássica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Origem e história da língua e da literatura latina. Casos e declinações do latim. Noções sobre 
a estrutura sintática da língua latina. Latim clássico e latim vulgar. Processos de formação das línguas 
neolatinas. Estudos de literatura latina: principais autores e obras. Noções de poética clássica. 

Conteúdo 
Carga 

Horária 

Origem e história da Língua e da Literatura Latina 10 

Casos e declinações do latim 10 

Noções sobre a estrutura sintática da língua latina 05 

Processos de formação das línguas neolatinas 10 

Estudos de literatura latina: principais autores e obras 10 

Noções de poética clássica 05 

Leitura crítica de textos clássicos da literatura ocidental 10 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; apresentação de seminário; desenvolvimento de 
exercícios em grupo ou individualmente; aula prática; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios: Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, apreensão 

Instrumentos: Avaliações escritas, trabalhos 
escritos, apresentações de seminários, estudos 



124 

 

dos conteúdos, compreensão dos temas 
debatidos, postura crítica diante dos assuntos 
estudados, capacidade de aplicação do 
conhecimento adquirido em situações diversas. 

dirigidos, pesquisas bibliográficas, relatórios, 
instrumentos da autoavaliação e  atividades diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARDOSO, Zélia de A. A literatura latina. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 
FURLAN, Oswaldo A. Língua e literatura latina e sua derivação portuguesa. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 
2006. 
VIEIRA, Jair Lot. Dicionário Latim - Português: termos e expressões. 1. ed. São Paulo: Edipro, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. São Paulo. Cultrix: 1981. 
HOMERO. Ilíada. 1.ed. São Paulo: Nova fronteira, 2012,  
HOMERO. Odisséia. São Paulo: Editora 34, 2013.  
CESILA, Robson Tadeu. Epigrama: Catulo e Marcial. Campinas: Unicamp, 2017. Coleção Bibliotheca 
Latina. 
VIRGÍLIO. Eneida. São Paulo: Editora 34, 2014.  
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DISCIPLINA: FONÉTICA E FONOLOGIA 

Código da disciplina: LLP.48 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Tatiana Aparecida Moreira 

Período Letivo: 2º período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Descrever, analisar e transcrever os componentes sonoros da língua portuguesa, 
refletindo sobre a relação entre fonética, fonologia, ortografia, norma culta, variação linguística e ensino 
de língua portuguesa. 
Objetivos Específicos: Identificar o sistema fonológico e fonético da língua portuguesa; descrever o 
sistema fonético-fonológico do português, tomando por base a norma culta e variedades linguísticas 
diversas; identificar os principais processos fonológicos da língua portuguesa; discutir a relação entre 
fonética e ortografia; refletir, a partir do estudo da Fonética e da Fonologia, sobre a prática docente do 
professor de língua portuguesa na educação básica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Definição e delimitação da Fonética e da Fonologia. A Fonética articulatória: o aparelho 
fonador, segmentos vocálicos e consonantais. Transcrição fonética. Fonologia: conceitos, análise 
fonêmica, traços fonológicos e descrição fonológica. Processos e regras fonológicas, segundo Chomsky 
e Halle. Estrutura silábica, acento e os constituintes prosódicos no Português Brasileiro. A convenção 
ortográfica do português brasileiro. Fonética e alfabetização. Estudos fonéticos e fonológicos na prática 
docente. 

Conteúdo Carga Horária 

A Fonética e a Fonologia: suas funções e interfaces 5 

Fonética articulatória: o aparelho fonador 5 

Segmentos fonéticos: vogais e consoantes 8 

Alfabeto fonético 2 

Identificação, classificação e transcrição dos sons e fonemas da língua portuguesa 10 

Fonologia: análise fonêmica e traços fonológicos 10 

Processos e regras fonológicas 10 

O acento, a sílaba e os constituintes prosódicos do português 10 

A relação da fonética e da fonologia com ensino de línguas e prática em sala de aula 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; 
análise de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade de 
questionar situações, apreensão dos conteúdos, 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, 
apresentações de seminários, estudos dirigidos, 
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compreensão dos temas debatidos, postura 
crítica diante dos assuntos estudados, 
capacidade de aplicação do conhecimento 
adquirido em situações diversas. 

pesquisas bibliográficas, relatórios, instrumentos da 
autoavaliação e atividades diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, Thais Cristofaro. Fonética e Fonologia do Português. São Paulo: Contexto, 2007. 
SEARA, Izabel Christine; NUNES, Vanessa Gonzaga; LARRAROTTO-FALCÃO, Cristiane. Para conhe-
cer fonética e fonologia do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2015. 
HORA,  Dermeval; MATZENAUER, Carmen Lúcia. Fonologia, fonologias: uma introdução. São Paulo: 
Contexto, 2017. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MASIP, Vicente. Fonologia, Fonética e Ortografia Portuguesas. 1 ed. São Paulo: E.P.U., 2014. 
CALLOU, Dinah & LEITE, Yonne. Iniciação à Fonética e à Fonologia. 2a. Ed. Revista. Coleção Letras. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 
SILVA, Thais Cristofaro. Dicionário de Fonética e fonologia. 1 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011. 
CAGLIARI, Luiz Carlos. Análise fonológica: introdução à teoria e à prática. São Paulo: Mercado de le-
tras, 2008. 
ROBERTA, Mikaela. Fonologia, fonética e ensino: guia introdutório. São Paulo:  Parábola, 2015. 
 

 

 

https://editoracontexto.com.br/autores/dermeval-da-hora.html
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DISCIPLINA: ESTUDOS LITERÁRIOS II 

Código da disciplina: LLP.49 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Adrianna Machado Meneguelli 

Período Letivo: 2° Período Carga Horária: 80h (60 teóricas e 20 práticas) 

Objetivo geral: Abordar elementos da teoria literária, do estudo dos gêneros e da crítica literária dando 
ênfase à estrutura narrativa. 

Objetivos específicos: Aprofundar os estudos de teoria literária; estudar os elementos constitutivos 
do texto narrativo; ler e analisar criticamente variados gêneros textuais; cotejar narrativas clássicas e 
contemporâneas, observando suas especificidades; abordar a relação entre o texto e a crítica; analisar 
a relação entre a literatura e as outras artes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Abordagem dos conceitos fundamentais da literatura e da problemática dos gêneros literários. 
Estudo dos elementos estruturais da narrativa. Mimesis e ficção. O discurso fundador da história da 
literatura. Leituras diacrônicas e sincrônicas do cânone da literatura. O diálogo da literatura com outras 
áreas. Literatura e crítica. 

Conteúdo 
Carga 

Horária 

Abordagem teórica da Literatura 

Os gêneros literários: a narratividade 
15 

Elementos estruturais da narrativa 

A crônica, o conto e o romance 
15 

O discurso fundador da História da Literatura 

Mimesis e ficção 

O cânone literário 

O clássico e o contemporâneo 

15 

Literatura e crítica literária 

A literatura e as outras artes 
15 

Prática pedagógica: o gênero narrativo na escola 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e dialogadas; vídeos instrutivos; apresentação de seminários, palestras ou visitas 
técnicas; desenvolvimento de exercícios em grupo ou individualmente; laboratório de informática, 
pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Multimídia, quadro branco, laboratório de informática, auditório, filmes, material de apoio (livros e 
artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios: Participação nas pesquisas e análises 
textuais; participação e frequência nas aulas; 
cumprimento dos prazos de entrega e de 

Instrumentos: 

Duas avaliações escritas – 50,0 pontos. 



128 

 

apresentação de trabalhos e pontualidade nas 
datas das atividades avaliativas. 

Trabalho escrito e apresentação de seminário – 30,0 
pontos. 

Estudo dirigido, pesquisa bibliográfica, relatório – 
20,0 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDIDO et al. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2014. 
LIMA, Luiz Costa. História. Ficção. Literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
REUTER, Yves. Introdução à análise do romance. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LIMA, Luiz Costa. Mímesis: desafio ao pensamento. Santa Catarina: Editora UFSC, 2014.  
BAKHTIN, Mikhail. Teoria do romance I. São Paulo: Editora 34, 2015. 
BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 1980. 
SCHWARZ, Roberto. Sequências brasileiras. 1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
TODOROV. Tzvetan. As estruturas narrativas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.  
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DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA 

Código da disciplina: LLP.50 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Nanine Renata Passos 

Período Letivo: 2º Período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Discutir os fundamentos básicos do processo de iniciação à pesquisa científica. 

Objetivos Específicos: Conhecer as dimensões históricas, éticas e políticas da produção do conheci-
mento, enfatizando a relação entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA); Reconhecer o 
campo de pesquisa em sua abordagem científica e educativa; Identificar os critérios adotados para a 
classificação da pesquisa científica; Discutir as etapas do planejamento da pesquisa; Elaborar o projeto 
de pesquisa: introdução, justificativa, objetivos, referencial teórico, metodologia, cronograma; Conhecer 
a normatização técnica na estruturação do texto científico. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Dimensões históricas, éticas e políticas da produção do conhecimento, enfatizando a relação 
entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). A construção do conhecimento científico em 
Educação. Tendências metodológicas na pesquisa educacional. Comitê de Ética em pesquisa. Natureza 
qualitativa e quantitativa da pesquisa. Classificação da pesquisa. O planejamento da pesquisa: do 
problema à revisão da literatura. A construção do objeto e considerações metodológicas. Elaboração 
dos instrumentos de coleta e produção de dados. Os referenciais teóricos. A elaboração do relatório de 
pesquisa: artigo, monografia e etc. Sistemas de normatizações acadêmicas do Ifes. 

Conteúdo Carga Horária 

As Dimensões históricas, éticas e políticas da produção do conhecimento, enfatizando 
as relações entre ciências, tecnologia, sociedade e Ambiente (CTSA): 

 Tendências metodológicas na pesquisa educacional. 

 A construção do conhecimento científico em educação 

 Comitê de ética em pesquisa. 

10 

Natureza qualitativa e quantitativa da pesquisa. 

Classificação da pesquisa. 08 

O planejamento da pesquisa do problema à revisão da literatura. 

 A construção do objeto e considerações metodológicas. 

 Elaboração dos instrumentos de coleta e produção de dados. 

 A análise de dados. 

 Os referenciais teóricos. 

30 

A elaboração do relatório de pesquisa: artigo, monografia e etc. 06 

Sistemas de normatizações acadêmicas do Ifes. 06 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas interativas e dialogadas com exposição por meio de seminários, entrevistas, leitura de textos, 
análise coletiva, discussão livre, análise de artigos de revistas e jornais, dinâmicas de grupo, proposta 
de pesquisa de campo, visita monitorada, música, apresentação de filme (DVD), leitura e análise de 
produção escrita. 
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RECURSOS METODOLÓGICOS 

Datashow; computador; apostilas; revistas; textos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação será processual, observando a 
participação dos educandos nas discussões em 
sala de aula, a interação na construção dos 
conhecimentos, na apresentação de trabalhos e 
avaliação escrita. 

Instrumentos 
Exercícios 
Fichamentos 
Resenha 
Prova 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

BAGNO, Marcos. A língua de Eulália: novela sociolingüística 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, A. J. S. e LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia: Um Guia para a Iniciação Cien-
tífica. 2 Ed. São Paulo: Makron Books, 2000.  
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos 
e Científicos: documento impresso e/ou digital. Vitória: Ifes, 2013. 
FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
PÁDUA, E. M. M de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. 6 ed. Campinas: Papirus 
Editora, 2000.  
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
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DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Código da disciplina: LLP.51 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Mariana Ramalhete 

Período Letivo: 2º Período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Discutir as principais contribuições do pensamento psicológico à educação. 

Objetivos Específicos: Estabelecer uma visão crítica a respeito da psicologia na escola através de sua 
contextualização histórica; Empreender análises a respeito das principais contribuições da psicologia às 
concepções de aprendizagem presentes no contexto escolar; Refletir sobre a produção do fracasso 
escolar caracterizando as diferentes linhas teóricas de explicação do fenômeno. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Introdução ao pensamento psicológico. As relações entre psicologia e educação: principais 
abordagens teóricas. Aprendizagem e processos educacionais. Questões contemporâneas em 
psicologia da educação. 

Conteúdo Carga Horária 

1. Introdução ao pensamento psicológico. 
1.1 A construção da psicologia no contexto das ciências. 
1.2 A emergência da Psicologia da Educação no Brasil. 

8 

2. As relações entre psicologia e educação: principais abordagens teóricas. 
2.1 As principais contribuições teóricas da Psicologia ao estudo da Aprendizagem: 
psicologia comportamental, psicologia cognitivista e psicologia sócio-histórica. 
2.2 Os diferentes usos do saber psicológico no cotidiano escolar. 

20 

3. Aprendizagem e a Produção do Fracasso Escolar. 
3.1 Aspectos psicossociais que interferem no processo de escolarização dos sujeitos. 
3.2 Cidadania e processos de exclusão escolar. 

16 

4. Questões contemporâneas em psicologia da educação. 
4.1 A patologização do espaço escolar e a medicalização da aprendizagem. 
4.2 Avaliação, indisciplina e fracasso na escola. 

16 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas interativas e dialogadas com exposição por meio de seminários, entrevistas, leitura de textos, 
análise coletiva, discussão livre, análise de artigos de revistas e jornais, dinâmicas de grupo, proposta 
de pesquisa de campo, visita monitorada, música, apresentação de filme (DVD), leitura e análise de 
produção escrita. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Datashow; computador; apostilas; revistas; textos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação será processual, observando a 
participação dos educandos nas discussões em 
sala de aula, a interação na construção dos 
conhecimentos, na apresentação de trabalhos e 
avaliação escrita. 

Instrumentos 
Exercícios 
Fichamentos 
Resenha 
Prova 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BOCK, A. M. B; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: uma introdução 
ao estudo da psicologia. São Paulo: Editora Saraiva, 1999. 
VIGOTSKI, Lev Semenovich. A construção do pensamento e da linguagem. Psicologia pedagógica. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
POLETTI, Nelson. Psicologia da aprendizagem: da teoria do conhecimento ao construtivismo. 1ed. 6ed. 
reimpr. São Paulo: Contexto, 2018. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: 
Intermeios, 2015. 
MARTINS, L. M. O desenvolvimento do psiquismo e a educação escolar: contribuições à luz da psico-
logia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Campinas: Autores Associados, 2013. 
LEONTIEV, A. N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978. 
CARRARA, K. Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São Paulo: AVERCAMP, 2007. 
REGO, T.C. Vygotsky. Uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
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TERCEIRO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: MORFOLOGIA 

Código da disciplina: LLP.52 Pré ou co-requisito: Não possui 

Professor: Tatiana Moreira 

Período Letivo: 3º período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivo Geral: Compreender o funcionamento e o uso da língua a partir do estudo dos aspectos 
fundamentais da morfologia. 
Objetivos Específicos: Compreender os conceitos fundamentais dos estudos morfológicos da língua 
portuguesa; analisar a língua do ponto de vista morfológico; compreender os processos de formação 
de palavras, assim como suas funções e usos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Ementa: Conceitos de morfema e de palavra. Estrutura da palavra. Formação de palavras. Funções 
do léxico e expansão lexical. Classes de palavras e categorias lexicais. Análise morfológica. 

Conteúdo Carga Horária 

Conceitos fundamentais em estudos morfológicos 10 

Estrutura da palavra 10 

Processos de formação de palavras 10 

Estudos lexicais 10 

As classes de palavras, a nomenclatura gramatical brasileira e os problemas 
relativos à classificação 

10 

Prática de análise morfológica 10 

Prática pedagógica: ensino de morfologia 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; 
análise de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade 
de questionar situações, apreensão dos 
conteúdos, compreensão dos temas debatidos, 
postura crítica diante dos assuntos estudados, 
capacidade de aplicação do conhecimento 
adquirido em situações diversas. 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, 
apresentações de seminários, estudos dirigidos, 
pesquisas bibliográficas, relatórios, instrumentos da 
autoavaliação e atividades diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BASILIO, Margarida. Formação e Classes de Palavras no Português do Brasil. 1 ed. São Paulo: 
Contexto, 2004. 
GONÇALVES, C. A. Iniciação aos Estudos Morfológicos: flexão e derivação em português. São 
Paulo: Contexto, 2011. 
KEHDI, Valter. Formação de palavras em português. 4 ed. São Paulo: Ática, 2007. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMARA JÚNIOR, J. Matoso. Estrutura da língua portuguesa. 45. ed. Petrópolis: Vozes, 2013 

ROSA, Maria Carlota. Introdução à Morfologia. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2006. 
HENRIQUES, Claudio Cesar. Morfologia: estudos lexicais em perspectiva sincrônica. 1 ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007. 
SILVA, Maria Cristina Figueiredo, MEDEIROS, Alessandro Boechat de. Para conhecer Morfologia. 
São Paulo: Contexto, 2016.  
ROCHA, Luiz Carlos de Assis. Estrutura morfológica do português. 2ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008.  
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DISCIPLINA: ESTUDOS LITERÁRIOS III 

Código da disciplina: LLP.53 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Nanine Renata Passos 

Período Letivo: 3º período Carga Horária: 60h 

Objetivo geral: Apresentar domínio do conhecimento histórico e teórico necessário para a análise do 
texto dramático, da Grécia à contemporaneidade. 
Objetivos específicos: Apresentar a origem e os fundamentos do teatro; abordar repertório de termos 
especializados por meio dos quais se pode discutir e fundamentar teoricamente o conhecimento do 
gênero dramático; ampliar o estudo dos clássicos, através de leitura e análise de obras e autores 
canônicos; cotejar obras e autores clássicos – como Shakespeare, Brecht e Beckett – considerando 
estilo, linguagem e contexto; enfocar o teatro nacional, a partir da abordagem de autores e obras 
basilares para a discussão sobre a identidade nacional, com especial enfoque ao teatro de Nelson 
Rodrigues; apresentar as tendências do drama contemporâneo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Autores e obras fundamentais para o estudo do drama. Elementos constitutivos do texto 
dramático. Dramaturgia nacional e internacional. Teatro e crítica. Modalidades contemporâneas do 
drama. 

Conteúdo Carga Horária 

A teoria e o texto dramático 
Especificidades do gênero dramático 

15 

A tragédia e a comédia: o legado grego 10 

De Shakeaspeare a Ionesco e Beckett 10 

O teatro brasileiro: Nelson Rodrigues entre pares 15 

Faces do drama contemporâneo 10 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e dialogadas; vídeos instrutivos; apresentação de seminário; desenvolvimento de 
exercícios em grupo ou individualmente; laboratório de informática, pesquisas na biblioteca e na 
internet; análise de material impresso (livros e artigos). 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Multimídia, quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio (livros, artigos 
científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios: 
Participação, domínio de conteúdo, capacidade de 
leitura e de análise de obras diversas. 

Instrumentos 
Duas avaliações escritas – 50,0 pontos. 
Trabalho escrito e apresentação de seminário – 50,0 
pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2014. 
MAGALDI, Sábato. Panorama do teatro brasileiro. 6.ed. São Paulo: Global, 2005. 
ROUBINI. Introdução às grandes teorias do teatro. 1ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.  

 

 

MAGALDI, Sábato. Teatro da obsessão. São Paulo: Global, 2004. 

RODRIGUES, Nelson. O beijo no asfalto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. 

RODRIGUES, Nelson. Álbum de família. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.  

SOUZA, Ronaldes de Melo. Fenomenologia das emoções na tragédia grega. 1. ed. Rio de 

Janeiro: 7 letras, 2017. 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2007.  
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DISCIPLINA: LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA I 

Código da disciplina: LLP.54 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Rafael Cavalcanti do Carmo 

Período Letivo: 3º período Carga Horária: 60h 

Objetivo geral: Aprofundar o conhecimento nas literaturas de língua portuguesa a partir da leitura 
crítica de textos fundamentais, vinculando-os à tradição literária que os precedeu. 
Objetivos específicos: Reconhecer a importância da literatura como retrato da sociedade de cada 
época; entender a periodização da literatura; relacionar o surgimento da língua portuguesa com as 
primeiras manifestações literárias de Portugal; identificar os principais traços das produções literárias 
trovadoresca, humanista e classicista. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Visão Geral e crítica da literatura portuguesa. A história da literatura como espaço privilegiado 
de discussão multi e interdisciplinar. A formação social de Portugal e as primeiras manifestações 
literárias. Trovadorismo: a linguagem das cantigas trovadorescas. Novelas de cavalaria. Humanismo: a 
prosa de Fernão Lopes, o teatro vicentino, a poesia palaciana. Estudo e análise das principais obras e 
autores portugueses dos movimentos literários da época renascentista. Classicismo. A lírica e a épica 
camoniana. 

Conteúdo 
Carga 

Horária 

Formação social e histórica de Portugal 10 

Historiografia literária portuguesa 5 

Primeiras manifestações literárias portuguesas: Trovadorismo. Cantigas. Novelas de 
cavalaria. 

20 

Humanismo 10 

Renascimento e Classicismo 15 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e dialogadas; atividades de leitura e de análise textual, pesquisas na biblioteca e na 
internet; organização de seminários. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Multimídia, quadro branco, laboratório de informática, material de apoio (livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios: Participação nas leituras e análises 
textuais, capacidade crítica e de produção, 
apreensão de conteúdo. 

Instrumentos: 
 Uma avaliação escrita – 20,0 pontos. 
 Pesquisa e produção de resenha – 60,0 pontos. 
 Apresentação de seminário – 20 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa através dos textos. 33. ed. São Paulo: Cultrix, 2012. 
SARAIVA, Antonio José. História da Literatura Portuguesa. 17. ed. Porto: Porto Ed., 1996. 
VIEIRA, Yara Frateschi; MALEVAL, Maria do Amparo; MONGELLI, Lênia Márcia. Vozes do trovado-
rismo galego-português. 1. ed. São Paulo: IBIS, 1995. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMORA, Antonio Soares. Presença da literatura portuguesa. Vol 2. 8. ed. Era clássica. São Paulo: Difel, 
2008. 
BERNARDES, José Augusto Cardoso. Sátira e lirismo no teatro de Gil Vicente. 1. ed. Lisboa: Imprensa 
Nacional da Casa da Moeda, 2006. V. 1. 
BERNARDES, José Augusto Cardoso. Sátira e lirismo no teatro de Gil Vicente. 1. ed. Lisboa: Imprensa 
Nacional da Casa da Moeda, 2006. V. 2. 
SODRÉ, Paulo Roberto. Um trovador na berlinda: as cantigas de amigo de Nuno Fernandes Torneol. 
1.ed. Cotia: Ibis, 1998. 
SPINA, Segismundo. Presença da literatura portuguesa. Vol. 1. Era medieval. 1. ed. São Paulo: Difel, 
2006.  
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DISCIPLINA: DIDÁTICA GERAL 

Código da disciplina: LLP.55 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Mariana Ramalhete 

Período Letivo: 3º Período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Discutir criticamente os princípios e pressupostos históricos, filosóficos, políticos e so-

ciais que fundamentam a ação docente, considerando a gestão do processo de ensino e aprendizagem: 

do planejamento à avaliação e a relação entre professores e alunos. 

Objetivos Específicos: caracterizar e problematizar a evolução histórica das práticas pedagógicas até 

os dias atuais; analisar a contribuição da didática na formação do professor da Educação Básica; refletir 

sobre a multidimensionalidade da didática e o processo de ensino e de aprendizagem; compreender a 

especificidade da função do professor como orientador do processo de ensino e de aprendizagem e seu 

papel na formação integral do aluno; refletir criticamente sobre o planejamento escolar enquanto ele-

mento norteador do processo de ensino-aprendizagem, articulando seus elementos básicos às concep-

ções de educação e conhecimentos que fundamentam a prática docente; reconhecer os planejamentos 

escolares como instrumentos de organização do processo educativo e de tomadas de decisões funda-

mentais para a atividade educacional da escola, especialmente para a formação do aluno; compreender 

conceitos fundamentais do planejamento, considerando os aspectos, interdisciplinar, multidisciplinar, 

transdisciplinar; caracterizar as fases do planejamento de ensino analisando os elementos que o com-

põe com vistas ao reconhecimento de sua importância nos processos de ensino e de aprendizagem; 

vivenciar atividades de planejamento, execução e avaliação das atividades dos docentes, conciliando 

teoria e prática e desenvolvendo visão crítica e contextualizada da prática pedagógica; construir plano 

de aula considerando todos os elementos necessários aos processos de ensino e aprendizagem; reco-

nhecer que o diálogo e a interação entre professor e aluno contribuem para aprendizagem mais efetiva. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática; Tendências e concepções 

pedagógicas e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem; A multidimensionalidade da 

didática e os processos de ensino e de aprendizagem; Planejamento pedagógico: diferentes dimensões; 

Componentes do processo de ensino e de aprendizagem: objetivos, conteúdos, métodos e 

procedimentos de ensino, recursos de ensino e avaliação; As relações entre professor, aluno e 

aprendizagem. Instrumentação para o ensino. Tecnologias integradas à educação. 

Conteúdo Carga Horária 

I - Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática: 

 Conceito de Didática 

 O papel e as contribuições da Didática para a formação e atuação docente 

 A organização do trabalho didático na história da educação. 

08 
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II – Tendências / concepções Pedagógicas: 

 Pressupostos e princípios didáticos 

 As tendências pedagógicas na prática escolar: conteúdos, métodos, 

currículo e avaliação. 

 A multidimensionalidade da didática e os processos de ensino e de 

aprendizagem 

10 

III – Planejamento pedagógico: diferentes dimensões 

 Fundamentos teóricos e a importância do planejamento 

 Tipos/níveis de planejamento: 

o plano de curso 

o plano de ensino 

o plano de aula. 

 Articulação dos tipos/níveis de planejamento com o projeto político-

pedagógico. 

12 

IV - Componentes dos processos de ensino e de aprendizagem: 

 Objetivos: a função e finalidades do objetivo geral e dos objetivos específicos. 

 Conteúdos: 

o seleção, organização e operacionalização dos conteúdos.  A aprendizagem 

dos conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e aprendizagem dos conteúdos 

atitudinais. A Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

 Métodos e procedimentos de ensino: 

o critérios para a escolha dos métodos e procedimentos de ensino, 

o classificação dos métodos e procedimentos do ensino: métodos 

individualizados, métodos socializados e métodos sócio individualizados. 

 Recursos de ensino: escolha e utilização dos recursos de ensino. 

 Avaliação: princípios e funções da avaliação, procedimentos de avaliação da 

aprendizagem. 

10 

V – Instrumentação para o Ensino. Tecnologias integradas à educação. 10 

VI– As relações entre professor, aluno, conhecimento e aprendizagem 

 As relações interativas em sala de aula: o papel do professor e do aluno 

 A influência das concepções pedagógicas na estruturação das interações 

educativas na aula. 

 A questão do diálogo na relação pedagógica. 

10 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas, seminários, trabalhos em grupos, painel integrado e apresentações orais 

e escritas. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 



141 

 

Kit multimídia, computador, apostila, revistas, textos, quadro branco, pincéis. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 

A avaliação será processual - diagnóstica e 

formativa, observando a participação ativa dos 

alunos nas aulas, execução das atividades 

solicitadas na sala de aula e extra classe, 

apresentação e participação no seminário e 

painel de discussão; contribuições nas 

discussões e pontualidade na entrega das 

atividades, utilizando como parâmetro o objetivo 

geral e os objetivos específicos da disciplina. 

Instrumentos 

Seminário. 

Prova escrita. 

Análise crítica planos de ensino. 

Plano de aula construído. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDAU, Vera Maria. A Didática em questão. 27. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 2. ed.,Campinas: Autores Associados, 
2008. 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra. 
1996.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIMENO SACRISTÁN, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e Transformar o Ensino. Trad. Ernani 
R. da F. Rosa -4ª ed., Porto Alegre: ArtMed, 2000. 
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 25 ed., 
São Paulo: Loyola, 2010. 
MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos?  Porto Alegre: Artmed, 
2005. 
VASCONCELOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto-político-peda-
gógico –elementos metodológicos para elaboração e realização, 14ed., São Paulo: Libertad (cadernos 
pedagógicos do Libertad, v1), 2005. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Repensando a didática. 18 ed. Campinas: Papirus, 2001. 
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DISCIPLINA: POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Código da disciplina: LLP.56 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A definir 

Período Letivo: 3º Período 
Carga Horária: 60h (30h presenciais e 30h não 
presenciais) 

Objetivo Geral: Analisar conceitos de política, poder, Estado, governo, público, privado, políticas públi-
cas e políticas educacionais, bem como suas implicações na educação brasileira a partir de bases his-
tóricas e de articulações entre: os elementos centrais da legislação educacional brasileira, as normati-
zações curriculares da política educacional, o financiamento da educação brasileira, os sistemas de 
avaliação da educação nacional e os elementos integradores da política educacional no Brasil. 

Objetivos Específicos: discutir conceitos de política, poder, Estado, governo, público, privado, políticas 

públicas e políticas educacionais, quantidade e qualidade em educação; compreender os elementos 

centrais da legislação educacional brasileira: CF/88, LDBEN 9394/96, Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, PNE; conhecer as normatizações curriculares da política educacional brasileira; problematizar o 

financiamento de educação brasileira; discutir os sistemas de avaliação da educação brasileira; com-

preender elementos integradores da política educacional brasileira. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Política Educacional: estruturas, conceitos e fundamentos. Elementos centrais da legislação 
da política educacional brasileira. Normatização Curricular da política educacional brasileira. O 
Financiamento da educação e as políticas educacionais no Brasil. O Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação. Elementos Integradores da Política Educacional Brasileira. 

Conteúdo Carga Horária 

Política Educacional: estruturas, conceitos e fundamentos 
-Políticas, políticas públicas e políticas públicas educacionais; 
-Relações entre política e poder; 
-Características de política educacional: intencionalidade, regulação e justiça social; 
-Concepções de Estado e governo; 
-Políticas de Estado e Política de governo; 

-Público e Privado: conceitos, características, implicações para a política educacional

 e acordos multilaterais. 

06 

Elementos Centrais da Legislação da Política Educacional Brasileira 
-Constituição Federal de 1988 (CF/88); 
-Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9394/96); 
-Centralização e descentralização: regime de colaboração e atribuições dos sistemas 
de ensino; 
-Órgãos Administrativos dos Sistemas de Ensino: tipos e atribuições; 
-Plano Nacional de Educação (PNE): histórico e Lei nº 13.005/2014; 
-Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/1990. 

24 

Normatizações e Orientações Curriculares da Política Educacional Brasileira: 
legislações vigentes 
-Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN); 
-Orientações Curriculares Para o Ensino Médio; 
-Base Nacional Comum Curricular; 
-Legislações estaduais e municipais 

06 

O Financiamento da Educação e as Políticas Educacionais no Brasil 
12 
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-Princípios constitucionais; 
-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb); 
-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 
-Campanha Nacional pelo Direito à Educação: Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e 
Custo Aluno Qualidade (CAQ). 

Políticas e Programas de Formação de Professores Vigentes no Brasil 
-Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a 
formação continuada em vigor. 
-Programas vigentes. 

06 

Avaliação de Sistemas: quantidade e qualidade 
-Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb); 
-Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); 
-Prova Brasil; 
-Índice de desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); 
-Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa); 
-Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (PAEBES). 

06 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos por meio de metodologias interativas 
em que o discente, juntamente com o grupo, será responsável por sua aprendizagem, e o professor terá 
papel de mediar as múltiplas relações da sala de aula. O desenvolvimento do componente curricular 
priorizará abordagem interdisciplinar. As aulas serão desenvolvidas por intermédio de: leituras críticas; 
debates, dinâmicas de grupo; discussões; produções de texto; seminários; pesquisas, entrevistas, 
visitas a órgãos oficiais da educação etc. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Kit multimídia, computador, apostila, revistas, textos, quadro branco, pincéis. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação terá caráter diagnóstico e formativo 
considerando a realização das atividades 
propostas em sala de aula e extraclasse. 

Instrumentos 

Seminário; 

Exercícios avaliativos escritos; 

Provas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políti-
cas, estrutura e organização. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2012. (Coleção docência em for-
mação: saberes pedagógicos). 
SILVA, Maria Abádia da; CUNHA, Célio da. Educação Básica: políticas, avanços e pendências. Campi-
nas: Autores Associados, 2014. (Coleção Políticas Públicas de Educação). 
GUIMARÃES-IOSSIF, Ranilce. Política e governança educacional: contradições e desafios na promo-
ção da cidadania. Brasília: Liber Livro; Editora Universa, 2012. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
TEODORO, Antônio. A educação em tempos de globalização neoliberal: os novos modos de regulação 
das políticas educacionais. Brasília: Liber Livro, 2011. 
AMARAL, Nelson Cardoso. Para compreender o financiamento da educação básica no Brasil. Brasília: 
Liber Livro, 2012. 
FERREIRA, Eliza Bartolozzi; FONSECA, Marília (Orgs). Política e planejamento educacional no Brasil 
do século 21. Campinas/SP: Autores Associados, 2013. 
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PARO, Vitor Henrique. Educação como exercício do poder: crítica ao senso comum em educação. 3.ed. 
São Paulo: Cortez, 2016. (Coleção Questões da Nossa Época). 
SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia Marcondes; EVANGELISTA, Olinda. Política educacio-
nal. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011. 
 

 



145 

 

 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Código da disciplina: LLP.57 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Kalna M. Teao 

Período Letivo: 3º Período 
Carga Horária: 60h (30h presenciais e 30h não 
presenciais) 

Objetivo Geral: Refletir acerca da educação mundial e brasileira e de seus processos como fenômeno 
histórico, social, político e cultural. 

Objetivos Específicos: Reconhecer a importância da História da Educação para a compreensão da 

organização escolar brasileira; Compreender a história da educação mundial nos diferentes momentos 

históricos; Situar a educação de cada período histórico brasileiro aos contextos sócio-econômico-

culturais e as implicações desses movimentos na configuração das ideias pedagógicas e práticas 

educacionais; Estabelecer relações entre a educação brasileira e o contexto educacional mundial. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: História da Educação como campo específico do conhecimento; contextos da educação 
mundial: das primeiras civilizações ao Mundo Moderno; a educação brasileira analisada no contexto de 
movimentos sócio-históricos, políticos, econômicos e culturais em diferentes momentos da História do 
Brasil e suas relações com o contexto da educação mundial; a repercussão desses movimentos na 
configuração de teorias e práticas educacionais. 

Conteúdo Carga Horária 

Introdução aos estudos de história da educação: conceituação, objetivos e importância 
da História da Educação na formação docente. 

06 

Contextos da educação mundial até a Modernidade 12 

A educação brasileira na Colonização e no Período Monárquico: 

 Educação e Colonização 

 Constituição do Estado brasileiro e os processos de escolarização e suas 

relações com o contexto da educação mundial. 

 Aspectos educacionais no Espírito Santo no período. 

12 

Relações Escola, Estado e Sociedade no Brasil dos séculos XX e XXI: 

 A educação brasileira nos períodos republicanos: marcos políticos e sociais 

considerando os períodos históricos e as relações com a educação mundial; 

 A educação capixaba no período republicano; 

 A educação brasileira no contexto político dos anos noventa aos dias atuais; 

 As ideias pedagógicas e perspectivas para a educação pública no Brasil. 

30 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas, seminários, trabalhos em grupos, painel integrado e apresentações orais 
e escritas. 
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RECURSOS METODOLÓGICOS 

Kit multimídia, computador, apostila, revistas, textos, quadro branco, pincéis. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação será processual - diagnóstica e 
formativa, observando a participação ativa dos 
alunos nas aulas, execução das atividades 
solicitadas na sala de aula e extra classe, 
apresentação e participação no seminário e 
painel de discussão; contribuições nas 
discussões e pontualidade na entrega das 
atividades, utilizando como parâmetro o objetivo 
geral e os objetivos específicos da disciplina. 

Instrumentos 

Atividades escritas; 

Painel de discussão; 

Seminário; 

Prova. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, M. L. de A. História da educação e da pedagogia geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 
2006. 
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associa-
dos, 2010. 
SIMÕES, Regina Helena Silva; FRANCO, Sebastião Pimentel; SALIM, Maria Alayde Alcantara (Orgs.). 
História da educação no Espírito Santo - vestígios de uma construção. Vitória: EDUFES, 2010. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. História da Educação. 2. ed. rev. São Paulo: Cortez, 1994. 
LOPES, ELIANE MARTA TEIXEIRA; VEIGA,CYNTHIA GREIVE. 500 ANOS DE EDUCAÇÃO NO 
BRASIL - 3ª ED. BELO HORIZONTE: AUTÊNTICA. 2007.  

ROMANELLI, O. de O. História da Educação no Brasil. 36 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
STEPHANOU, Maria, BASTOS, Maria Helena Camara (Org). Histórias e Memórias da Educação no 
Brasil. V 1. Petrópolis. RJ: Vozes, 2004.  
STEPHANOU, Maria, BASTOS, Maria Helena Camara (Org). Histórias e Memórias da Educação no 
Brasil. V 2. Petrópolis. RJ: Vozes, 2004 
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QUARTO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: SINTAXE 

Código da disciplina: LLP.58 Pré ou co-requisito: Não possui 

Professor: Alex Caldas 

Período Letivo: 4º período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivo Geral: Propiciar aos alunos a compreensão da estruturação sintática do Português, 
gramaticalidade e uso da língua. 
Objetivos Específicos: Inferir que, sob as variações pelas quais uma língua se manifesta, há uma 
estrutura comum que permite a intercomunicação de todos os falantes; analisar a estrutura sintática dos 
períodos e das orações em língua portuguesa; descrever os mecanismos de concordância, de regência 
e de colocação da língua portuguesa em seu registro culto; utilizar o idioma com propriedade, clareza, 
fluência e expressividade de acordo com a situação de produção do texto. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Ementa: Estudo dos processos de estruturação sintática no Português do Brasil. Análise descritiva e 
explicativa. Gramaticalidade e uso. Aplicações ao ensino de Português. 

Conteúdo Carga Horária 

Análise sintática da oração: Termos essenciais, integrantes e acessórios a) 
Tipos de sujeito e de predicados; b) Complementos nominal e verbal; c) 
Adjuntos adnominais e adverbiais. 

13h 

Tipos de períodos e os mecanismos de composição dos períodos: estrutura do 
período simples e do período composto. Os mecanismos da coordenação, da 
subordinação e da correlação. 

12h 

A análise sintática do período composto. Orações coordenadas e orações 
subordinadas. Pontuação. 

15h 

Paralelismo sintático. Sintaxe de regência nominal e verbal. 10h 

Sintaxe de concordância: aspectos gramaticais e estilísticos. 10h 

Prática pedagógica: leitura e discussão dos PCNs no que se refere às 
propostas de abordagem sintática da língua. 

10h 

Prática Pedagógica: análise de problemas e de fatos sintáticos no uso da 
Língua Portuguesa a partir do trabalho de reescrita. 

10h 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; 
análise de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
apreensão dos conteúdos, compreensão 
dos temas debatidos, postura crítica 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações de 
seminários, estudos dirigidos, pesquisas bibliográficas, 
relatórios, instrumentos da autoavaliação e atividades 
diversas. 
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diante dos assuntos estudados, 
capacidade de aplicação do 
conhecimento adquirido em situações 
diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PERINI, M. Princípios de linguística descritiva. São Paulo: Parábola, 2006. 
KENEDY, E; OTHERO, G. A. (orgs.) Sintaxe, sintaxes: uma introdução. São Paulo: Contexto, 2015.  
SILVA, Maria Cecília P. de Souza. Linguística aplicada ao português: sintaxe. São Paulo: Cortez, 
2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RUWET, Nicolas. Introdução à gramática gerativa. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
MIOTO, C.; FIGUEIREDO-SILVA, M.C. & LOPES, R.E.V. Novo manual de sintaxe. São Paulo: Con-
texto, 2013.  
PERINI, Mário Alberto. Estudos de Gramática Descritiva: as valências verbais. São Paulo: Parábola, 
2008.  
VIEIRA, S. R. & BRANDÃO, S. (orgs.). Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 
2007. 
AZEREDO, J. C. de. Iniciação à sintaxe do Português. 9 ed. Rio de Janeiro. ZAHAR: 2015. 
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DISCIPLINA: SOCIOLINGUÍSTICA 

Código da disciplina: LLP.59 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Tatiana Moreira 

Período Letivo: 4º período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivos gerais: 
Fornecer aos alunos o instrumental básico para investigar e compreender a relação entre língua e 
sociedade; promover a reflexão sobre as relações entre sociedade e linguagem, a partir do estudo das 
variações e das mudanças linguísticas que afetam a língua portuguesa; promover a conscientização 
sobre a heterogeneidade do português brasileiro, sobre seus processos de padronização e de 
estandardização, de forma a combater os preconceitos relativos ao uso da língua. 

Objetivos específicos: 
Caracterizar a Sociolinguística como campo de estudos da linguagem; conhecer os princípios teórico-
metodológicos que fundamentam a constituição da Sociolinguística como campo de saber da 
Linguística; proporcionar ao aluno conhecimentos dos princípios teórico-metodológicos da pesquisa 
qualitativa e quantitativa em Sociolinguística; caracterizar os casos de empréstimos e interferências, de 
bilinguismo e de plurilinguismo, de forma a subsidiar o estudo da formação histórica da língua 
portuguesa; identificar as principais contribuições da Sociolinguística para o ensino de Língua 
Portuguesa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

EMENTA: A variação das línguas. Sistema, norma, fala. Os eixos da variação. O preconceito linguístico: 
língua falada versus gramática normativa; mudança linguística e escola. 

CONTEÚDOS 

CONTEÚDO CARGA HORÁRIA 

O campo de estudo da sociolinguística: dimensões e metodologia. 
Histórico do surgimento da Sociolinguística. Os conceitos básicos e 
princípios teóricos da Sociolinguística. A diversidade na língua de um 
grupo social. O fato sociolinguístico. Línguas em contato. 

15h 

Apresentação dos conceitos de Sistema, Norma e Fala. A norma 
linguística da comunidade: Norma oral; Norma escrita. Os fatores de 
unificação linguística. 

10h 

A variação linguística: variação inerente ao sistema; regras categóricas e 
regras variáveis. A mudança linguística. Condicionamentos linguísticos e 
sociais da variação. 

10h 

A concepção social da língua. A diversidade linguística. O dialeto. Língua 
e identidade. Língua, ideologia e poder. Concepções de “erro”. 

15h 

Mudança linguística e ensino. O português do Brasil; a comunidade de 
fala brasileira Diversidade linguística e pluralidade cultural. Os papéis do 
professor e da escola no acesso à cultura letrada, à cidadania e na 
desconstrução de visões deturpadas e preconceituosas. 

10h 

Prática pedagógica 20h 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

As aulas serão ministradas sob a forma de aulas expositivas dialogadas, com debates orais individuais 
e em grupos, estudo dirigido, bem como pesquisas e apresentações de trabalhos em grupo e/ou 
individuais. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
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Serão utilizados durante as aulas os seguintes recursos: kit multimídia, quadro e pincel, folhas impressas 
e livros de autores que desenvolvem pesquisas na área de estudo. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Avaliações da assimilação do 
conteúdo; 
Trabalho em grupo; 
Teste. 

Instrumentos 

 Frequência e 
participação em sala; 

 Avaliação escrita; 

 Trabalho escrito 
e apresentação de seminário; 

 Produções 
textuais, exercícios e atividades extraclasse. 
OBS: Cada instrumento de avaliação terá um valor específico 
definido previamente com os alunos em sala de aula, sendo que 
o resultado final será a somatória dos pontos obtidos nas 
respectivas atividades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOLLICA, Maria Cecília; Maria L. Braga. Introdução à Sociolingüística: o tratamento da variação. São 
Paulo: Contexto, 2003. 
BAGNO, Marcos. Língua, linguagem, linguística: pondo os pingos nos ii. 1. ed. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2014.   
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula. 2 
ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOLLICA, Maria Cecília; FERRAREZI JUNIOR, Celso (orgs.)  Sociolinguística, sociolinguísticas, uma 
introdução. São Paulo: Contexto, 2016. 
LABOV, William. Padrões sociolinguísticos. 1 ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
GÖRSKI, E.; COELHO, I. L. (Orgs.) Sociolinguística e ensino: contribuições para a formação do pro-
fessor de língua. Florianópolis: EdUFSC, 2006. 
SCHERRE, Maria Marta Pereira. Doa-se lindos filhotes de poodle: variação lingüística, mídia e precon-
ceito. São Paulo: Parábola, 2005. 
COELHO, Izete Lehmkuhl; GORSKI, Edair Maria et al. Para conhecer sociolinguística. São Paulo: 
Contexto, 2016. 
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DISCIPLINA: LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA II  

Código da disciplina: LLP.60 Pré ou co-requisito: não possui  

Professor: Adrianna Machado Meneguelli  

Período Letivo: 4º período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas)  

Objetivo geral: Aprofundar o conhecimento nas literaturas de língua portuguesa, com especial 
atenção à brasileira, a partir da leitura crítica de textos fundamentais, vinculando-os à tradição literária 
que os precedeu. 

 

Objetivos específicos: Propiciar ao aluno uma visão panorâmica das literaturas brasileira e 
portuguesa, através de seus períodos e obras mais representativos até o século XVIII. Propiciar ao 
aluno a leitura de textos críticos sobre as literaturas brasileira e portuguesa dos séculos XVII e XVIII. 
Levar o aluno a analisar criticamente o contexto de produção dessas literaturas e sua contribuição para 
a formação do sentimento de nacionalidade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Ementa: As literaturas brasileira e portuguesa: principais estilos, períodos e obras representativas 
desde século XVI até o século XVIII. O olhar da crítica sobre a produção literária dos séculos XVII e 
XVIII. Contexto de produção e formação da nacionalidade. 

 

Conteúdo 
Carga 

Horária 
 

 O Quinhentismo no Brasil 10  

O Brasil de Gregório de Matos e de Pe. Antônio Vieira 15  

O Barroco em Portugal 10  

 A literatura neoclássica no Brasil e a Arcádia Lusitana 15  

 Texto e contexto: o olhar crítico sobre os séculos XVIII e XIX 10  

Prática pedagógica: o ensino de literatura barroca e neoclássica nas educação básica 20  

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

Aulas expositivas e dialogadas; atividades de leitura e de análise textual, pesquisas na biblioteca e na 
internet; organização de seminários. 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS  

Multimídia, quadro branco, laboratório de informática, material de apoio (livros, artigos científicos).  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
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Critérios: Participação nas leituras e 
análises textuais, capacidade crítica 
e de produção, apreensão de 
conteúdo. 

Instrumentos: 
 Uma avaliação escrita – 20,0 pontos. 
 Pesquisa e produção de resenha – 60,0 pontos. 
 Apresentação de seminário – 20 pontos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2003. 
CANDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 15.ed. Rio de Janeiro: 
Ouro sobre azul, 2014. 
HANSEN, João Adolfo. A sátira e o engenho: Gregório de Matos e a Bahia do século XVII. 2.ed. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2004. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

VIEIRA, Padre Antônio. Essencial Padre Antônio Vieira. São Paulo: Penguin-Companhia, 2011. 
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
CANDIDO, Antônio. Iniciação à literatura brasileira. 6.ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2010. 
WISNIK, José Miguel (Seleção e Prefácio). Poemas escolhidos de Gregório de Matos. 1.ed. São 
Paulo: Companhia das letras, 2010. 
AMORA, Antonio Soares. Presença da literatura portuguesa. Vol 2. Era clássica. 8. ed. São Paulo: 
Difel, 2008. 
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DISCIPLINA: LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

Código da disciplina: LLP.61 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Mariana Ramalhete 

Período Letivo: 4º período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivo Geral: Levar o aluno a aprofundar a análise do gênero literatura infantojuvenil, de modo que 
apreenda desde os conceitos, e suas transformações ao longo do tempo, até as implicações ideológicas 
no processo educacional, passando pelas características, adequações às faixas etárias e estratégias 
educacionais para se trabalhar com essa tipologia literária. 
Objetivos Específicos: Conceituar literatura infantojuvenil, a partir da história do gênero, suas 
transformações aos conceitos atuais; discutir as implicações ideológicas do gênero literatura 
infantojuvenil no processo educacional; reconhecer as características e modalidades de textos poéticos 
e narrativos para crianças; conhecer as fases de desenvolvimento educativo e psicológico da criança e 
saber escolher histórias adequadas a cada leitor; conhecer e utilizar técnicas de ler, contar e recriar 
histórias; conceituar leitura, reconhecendo seus tipos e os passos para a formação do leitor. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Leitura. Tipos de leitura. A Formação do leitor. A questão do gênero literatura infanto-juvenil. 
Arte ou Pedagogia Moral? Conceituações. Histórico. Transformações. Literatura e ideologia. Poesia e 
Prosa para Crianças e Jovens. Tipologias Textuais: Fábula, Conto de Fadas, Conto Popular. Paródias e 
Paráfrases. Adequação das histórias ao desenvolvimento das crianças. A arte de contar, ler e de recriar 
histórias. 

Conteúdo Carga Horária 

Conceitos de Leitura. Tipos de Leitura. A Formação do leitor. 10 

Conceitos de Literatura e de Literatura Infantojuvenil. Origens da 
Literatura Infantojuvenil e suas transformações no tempo e no espaço. O 
surgimento de um público leitor com a criança da escola burguesa. 

10 

Literatura e Educação: Literatura e Ideologia. O desenvolvimento 
educativo e psicológico das crianças e jovens. Fases de interesse de 
leitura e adequação das histórias ao público leitor 

10 

Poesia para crianças e jovens. Características da Lírica. Poesia e 
Musicalidade. Poesia e Folclore. Literatura e Ludismo. Literatura e Jogo. 

20 

Modalidades em prosa da Literatura Infantojuvenil. Fábulas, Contos de 
Fadas e Contos populares. Paródias e Paráfrases. Fantasia e Realismo. 
Imaginário, Recreação e Recriação. 

20 

A Arte de Ler, Contar e Recriar Histórias. Técnicas e Prática. Avaliação. 10 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; 
análise de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios Instrumentos 
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Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
apreensão dos conteúdos, compreensão 
dos temas debatidos, postura crítica diante 
dos assuntos estudados, capacidade de 
aplicação do conhecimento adquirido em 
situações diversas. 

Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações de 
seminários, estudos dirigidos, pesquisas bibliográficas, 
relatórios, instrumentos da autoavaliação e atividades 
diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 1997. 
COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil. Teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000. 
ZILBERMAN, Regina. A Literatura Infantil na Escola. 11. ed. São Paulo: Global Editora, 2003. 236 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGUIAR, Vera Teixeira de; CECCANTINI, João Luís; MARTHA, Alice Áurea Penteado (Org.). Heróis 
contra a parede: estudos de literatura infantil e juvenil. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 
DALVI, Maria Amélia; REZENDE, Neide Luzia de; JOVER-FALEIROS, Rita (Org.). Leitura de literatura 
na escola. São Paulo: Parábola, 2013. 167 p.  
COLOMER, Teresa. A formação de leitor literário. São Paulo: Global, 2003. 
COLOMER. Teresa; SANDRONI, Laura. Introdução à literatura infantil e juvenil atual. Tradução de 
Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2003. 
SILVEIRA, Rosa Hessel; et al. A diferença da literatura infantil: narrativas e leituras. São Paulo: 
Moderna, 2012.  
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DISCIPLINA: DIDÁTICA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Código da disciplina: LLP.62 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A definir 

Período Letivo: 4º Período Carga Horária: 30h 

Objetivo Geral: Discutir sobre avaliação escolar utilizando-se de textos, dinâmicas e experiências vivi-
das, na busca da compreensão da avaliação como um processo contínuo, formativo e diagnóstico e do 
reconhecimento de que a avaliação é mais um momento de aprendizagem. 

Objetivos Específicos: identificar a avaliação como processo intencional de pesquisa e de 

favorecimento da aprendizagem discente e do trabalho docente; construir conceito de avaliação; refletir 

sobre a ação de avaliar e a importância do caráter diagnóstico do processo; refletir sobre a 

responsabilidade do educador no êxito do processo avaliativo; discutir sobre  a produção do fracasso e 

sucesso escolar  e sua relação com a  inclusão e exclusão social; identificar e selecionar métodos, 

procedimentos e instrumentos adequados à avaliação; analisar e refletir sobre provas já realizadas por 

alunos da Educação Básica; 

construir questões avaliativas envolvendo os conteúdos da avaliação: factual, conceitual, atitudinal e 

procedimental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Aspectos históricos e filosóficos que permeiam a avaliação; concepção de avaliação, 
pressupostos e princípios da avaliação educacional; dimensões da avaliação; função da avaliação; 
níveis de assimilação dos conteúdos da avaliação; relação da avaliação com o projeto pedagógico 
escolar; o papel da avaliação na construção do sucesso/fracasso escolar e suas interfaces com a prática 
social global. Instrumentos e métodos de avaliação. 

Conteúdo Carga Horária 

I – Avaliação da aprendizagem: 
- Concepção de ensino versus avaliação. 
- O professor e a avaliação do processo ensino aprendizagem. 
- Avaliação: o que é avaliar? Para que avaliar? como avaliar? Quando avaliar? 
- Conceito, princípios básicos. 
 - Dimensões da avaliação. 
- Funções da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. 
- Níveis de assimilação dos conteúdos da avaliação. 
-  Critérios de avaliação. 
- Relação avaliação/medida em educação. 
- A recuperação de estudos. 
- A avaliação e suas implicações no sucesso/fracasso escolar. 
- A avaliação como mecanismo de exclusão/inclusão social. 
- O “erro” na dinâmica do processo de aprendizagem. 

20h 

II – Instrumentos e métodos de avaliação: 
- O papel dos instrumentos de avaliação: função de retroalimentação do sistema. 
- Os instrumentos de avaliação e suas etapas: elaboração; aplicação; análise; 
comunicação dos resultados; tomada de decisão. Tipos de métodos e instrumentos de 
avaliação no ensino. 

10h 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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Aulas expositivas dialogadas, seminários, trabalhos em grupos, e apresentações orais e escritas. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Kit multimídia, computador, quadro branco, pincel, artigos, revistas, provas e testes. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação será processual, observando a 
participação ativa dos alunos nas aulas, execução 
das atividades solicitadas na sala de aula e extra 
classe, apresentação e participação no seminário; 
contribuições nas discussões e pontualidade na 
entrega das atividades, utilizando como 
parâmetro o objetivo geral e os objetivos 
específicos da disciplina. 

Instrumentos 

Seminário. 

Prova escrita. 

Análise crítica de provas e testes 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio. 44. ed. Porto Alegre: Mediação, 2014. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem escolar: estudos e proposições.22.ed., São 
Paulo: Cortes, 2011. 
ZABALA, Antoni. A Prática Educativa: como ensinar. Trad. Ernani R. da F. Rosa -Reimpressão, Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VEIGA, Ilma Passos A. (Org). Didática e suas relações. Campinas, São Paulo: Papirus, 1996. 
LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogo, para qûê? São Paulo: Cortez, 1999. 
AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação Educacional: Regulação e Emancipação. 2°ed. São Paulo: 
Cortez, 2000. 
VEIGA, Ilma Passos A. (Org). Repensando a Didática. 21ª Ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 2004. 
VASCONCELLOS, Celso. Avaliação: concepção dialético-libertadora do processo de avaliação 
escolar. São Paulo: Libertad, 2000. 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Código da disciplina: LLP.63 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A definir 

Período Letivo: 4º Período Carga Horária: 30h 

Objetivo Geral: Conhecer os aspectos históricos e legais da educação especial e da educação inclu-
siva, bem como as estratégias de ensino-aprendizagem para os discentes público alvo da educação 
especial. 
Objetivos Específicos: Relacionar os movimentos históricos da Educação Especial e Inclusiva com as 
atuais políticas voltadas para essa modalidade de ensino; Compreender a base legal pertinente à edu-
cação especial e inclusiva; Conhecer o público alvo da Educação Especial; Entender a necessidade de 
acessibilidade e aplicação das tecnologias assistivas no âmbito escolar; Desenvolver estratégias de 
ensino-aprendizagem para os discentes público-alvo, considerando as adaptações curriculares que po-
dem ser necessárias, bem como a avaliação em uma perspectiva inclusiva. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Educação especial: aspectos históricos, políticos e legais.. Público-alvo da Educação Especial. 
Implicações metodológicas: estratégias de ensino-aprendizagem, adaptação curricular, tecnologias 
assistidas, e avaliação. 

Conteúdo Carga Horária 

Fundamentos da Educação Especial, na perspectiva inclusiva: aspectos históricos, 
políticos e legais. 

06h 

Público-alvo da Educação Especial: tipos de deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades / superdotação. 

06h 

Estratégias de ensino-aprendizagem e tecnologias assistivas relacionadas aos 
diversos tipos de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades / superdotação. 

12h 

Adaptação curricular e avaliação na perspectiva inclusiva. 06h 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas. Trabalhos em grupo. Pesquisa. Estudo de casos. Oficinas metodológico-
didáticas. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Televisão, DVD; Textos pertinentes aos temas em debate; Projetor multimídia. Material dourado. Sala 
de recursos.. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação será qualitativa e quantitativa, 
obedecidas as diretrizes do Regulamento da 
Organização Didática do Ifes. 

Instrumentos 
Seminários; 
Trabalhos acadêmicos; 
Avaliações e Oficinas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
KUPFER, M.C.M.; PATTO, M.H.S.; VOLTOLINI, R. (orgs.). Práticas inclusivas em escolas 
transformadoras: acolhendo o aluno-sujeito. São Paulo: Escuta, 2017 
JESUS, Denise Meyrelles de, BAPTISTA, Claudio Roberto, BARRETO, Maria Aparecida Santos Corrêa, 
VICTOR, Sonia Lopes (orgs.) Inclusão, Práticas Pedagógicas e Trajetórias de Pesquisa. Porto Alegre: 
Mediação, 2007. 
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MENDES, Enicéia G.; VILARONGA, Carla A. R. e ZERBATO, Ana Paula. Ensino Colaborativo como 
apoio à inclusão escolar: unindo esforços entre educação comum e especial. São Carlos: Edufscar, 
2014. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Secretaria de 
Educação Especial -MEC/SEESP, 2008. 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Nota Técnica Nº. 11, de 7 de maio 
de 2010. Orientações para a institucionalização da Oferta do Atendimento Educacional Especializado 
–AE em Salas de Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas regulares. 
OLIVEIRA, Marta Khol et al. Psicologia, educação e as temáticas da vida contemporânea. São Paulo: 
Moderna, 2002. 
CARVALHO, R. E. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação, 2006. 
MOREIRA, L. C.; STOLTZ, T. (Coord.). Altas habilidades/superdotação, talento, dotação e educação. 
Curitiba: Juruá, 2012. 251-259. 
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QUINTO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: MORFOSSINTAXE 

Código da disciplina: LLP.64 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A contratar 

Período Letivo: 5º período Carga Horária: 80h (60 teóricas e 20 práticas) 

 Objetivo Geral: Aprofundar o conhecimento da morfossintaxe da língua portuguesa. 

Objetivos Específicos: 
Analisar a língua a partir do estudo da inter-relação entre morfologia e sintaxe; estudar os padrões de 
organização frasal em língua portuguesa; ler criticamente as diversas teorias gramaticais; aplicar o 
conhecimento gramatical à leitura e à produção textual; refletir sobre a prática docente: o ensino de 
Língua Portuguesa na Educação Básica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Ementa: A interface morfologia/sintaxe. Organização dos constituintes na frase; hierarquia e 
encadeamento; instrumentos de conexão; mecanismos de coesão; funções. Estilística sintática e 
paralelismo. O componente sintático e sua interação com os demais componentes da gramática: 
diferentes perspectivas teóricas. Morfossintaxe da oração e das relações: abordagem tradicional e 
funcional-discursiva. Prática Pedagógica. 

Conteúdo 
Carga 

Horária 

Aspectos teóricos da interface morfologia/sintaxe; análise de fatos linguísticos. 10 

Organização dos constituintes na frase; hierarquia e encadeamento; instrumentos de 
conexão; mecanismos de coesão; funções. 

20 

Estilística sintática e paralelismo 05 

O componente sintático e sua interação com os demais componentes da gramática: 
diferentes perspectivas teóricas. 

15 

Morfossintaxe da oração e das relações: abordagem tradicional e funcional-discursiva. 10 

Prática Pedagógica: o ensino de morfossintaxe na educação básica. 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; 
análise de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
apreensão dos conteúdos, compreensão 
dos temas debatidos, postura crítica 
diante dos assuntos estudados, 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações de 
seminários, estudos dirigidos, pesquisas bibliográficas, 
relatórios, instrumentos da autoavaliação e atividades 
diversas. 
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capacidade de aplicação do 
conhecimento adquirido em situações 
diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SAUTCHUK, Inez. Prática de Morfossintaxe. 2 ed. Barueri: Manole, 2010. 
LEMOS, José Monteiro. Morfologia portuguesa. 3ª ed., Campinas: Pontes - 1991  
FILHO, Fernando Vieira Peixoto. Morfossintaxe do Português.1 ed. Barra Livros. 2017 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática. 11.ed. 
São Paulo: Cortez, 2006. 
ANTUNES, Irandé. Gramática contextualizada: limpando “o pó das ideias simples”. São Paulo: Pará-
bola, 2014. 158 p.  
MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfo-sintática do português. 2ª ed., São Paulo. Pioneira, 
1974. 
BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia e exclusão social. 4. ed. 
São Paulo: Edições Loyola, 2008. 
SILVA, Maria Cecília Pérez de Souza; KOCH, Ingedore Grunfield Villaça. Linguística aplicada ao por-
tuguês: morfologia.   
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DISCIPLINA: LINGUÍSTICA TEXTUAL 

Código da disciplina: LLP.65 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A contratar 

Período Letivo: 5º período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivo Geral: Conhecer os principais conceitos da linguística textual, reconhecendo os alcances e 
limites dessa área de estudos; adquirir instrumental teórico que subsidie a prática de escrita e leitura de 
diversos gêneros textuais, reconhecendo a língua como sistema heterogêneo. 
Objetivos Específicos: 
Reconhecer a relação entre língua, sujeito, texto e sentido; dominar os principais conceitos teóricos da 
linguística textual; reconhecer a sistematicidade das modalidades oral e escrita nos textos; analisar a 
estrutura composicional de textos de diversos gêneros; adquirir embasamento para a reflexão e a 
prática de escrita e leitura, em diversas tipologias e gêneros textuais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Ementa: O texto: estudo teórico e análise composicional. Conceitos de texto, princípios de 
textualização, condições de produção, organização/tessitura textual, construção do sentido, 
processamento textual, operadores argumentativos, intertextualidade. 

Conteúdo 
Carga 

Horária 

Pressupostos teóricos da Linguística Textual. 10 

Fatores internos e externos da organização textual 10 

Estudo dos principais conceitos da linguística textual 10 

Processamento textual e operadores argumentativos. 15 

Intertextualidade 05 

Análise composicional de textos de gêneros diversos 10 

Prática pedagógica: o ensino da produção e interpretação de textos na educação básica 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; 
análise de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
apreensão dos conteúdos, compreensão 
dos temas debatidos, postura crítica 
diante dos assuntos estudados, 
capacidade de aplicação do 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações de 
seminários, estudos dirigidos, pesquisas bibliográficas, 
relatórios, instrumentos da autoavaliação e  atividades 
diversas. 
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conhecimento adquirido em situações 
diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOCH, Ingedore Villaça. Linguística Textual. São Paulo: Contexto, 2015. 
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2007. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Linguística do Texto: o que é e como se faz?  São Paulo: Parábola: 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. São Paulo: Pará-
bola: 2008. 

CAVALCANTE, Mônica Magalhães; LIMA, Silvana Maria Calixto de. (Org.). Referenciação: teoria e prá-
tica. São Paulo: Cortez, 2013. 

ANTUNES, I. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.  

KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2007. 
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DISCIPLINA: LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA III 

Código da disciplina: LLP.66 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Adrianna Machado Meneguelli 

Período Letivo: 5º Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivo geral: Analisar criticamente as literaturas de língua portuguesa produzidas no século XIX, 
identificando períodos, estilos e autores significativos a partir de uma abordagem comparatista e 
contextual. 
Objetivos específicos: 
Apresentar um painel do século XIX e os períodos literários surgidos na época; identificar estilos dos 
autores mais significativos do século XIX, em Portugal e no Brasil; introduzir os estudos de literatura 
comparada para proceder ao cotejamento desses autores; abordar contexto e textos produzidos em 
língua portuguesa na África pós-colonial; enfocar mais detidamente a obra de Machado de Assis; 
aprofundar o conhecimento sobre a crítica voltada à produção do século XIX, em especial sobre as 
obras realistas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: As literaturas de Brasil e Portugal no século XIX: períodos, estilos e obras significativas; a 
literatura africana e o contexto pós-colonial; introdução aos estudos comparados e abordagem crítica 
sobre os autores mais expressivos desse século. 

Conteúdo 
Carga 

Horária 

Romantismo no Brasil e em Portugal: contexto e textos significativos 10 

Realismo no Brasil: Machado de Assis 20 

O Realismo português: manifestações em verso e prosa. Eça de Queirós 10 

Simbolistas e Parnasianos: diálogos transnacionais 10 

A África pós-colonial e a literatura em língua portuguesa 10 

Introdução à literatura comparada: análises de obras 10 

A crítica e a produção do século XIX 10 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e dialogadas; vídeos instrutivos; apresentação de seminário; desenvolvimento de 
exercícios em grupo ou individualmente, pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Recursos multimídia, quadro branco, material de apoio (livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios: 
Avaliações da assimilação do conteúdo. 
Apresentação de seminário. 
Produções e análises textuais. 
Atividade interdisciplinar. 
 

Instrumentos: 
Avaliação escrita 
Trabalho escrito e apresentação de seminário 
Produções textuais, exercícios e atividades extraclasses. 
Atividade interdisciplinar (a definir) 
Testes 
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OBS: Recuperação: o critério da substituição 
de notas será adotado, a saber: os alunos farão 
a avaliação regular e a de recuperação, ficando 
registrada a maior nota. 
 

OBS: Cada instrumento de avaliação terá um valor 
específico definido previamente com os alunos em sala 
de aula, sendo que o resultado final será a somatória dos 
pontos obtidos nas respectivas atividades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEITE, Ana Mafalda. Literaturas africanas e formulações pós-coloniais. 1.ed. Lisboa: Colibri, 2003. 
SCHWARTZ, Roberto. Machado de Assis: um mestre na periferia do capitalismo. 4.ed. São Paulo: Ed-
itora 34, 2012. 
FANTINI,  Marli (org). Crônicas da Antiga Corte: Literatura e Memória em Machado de Assis. Belo 
Horizonte: UFMG, 2008. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MATANGRANO, Bruno Anselmi; TAVARES, Eneias. O fantástico brasileiro: o insólito literário do 
Romantismo ao Fantasismo. 1.ed. Curitiba: Arte & Letra, 2018. 
PADILHA, Laura. Entre voz e letra - O lugar da ancestralidade na ficção angolana do século XX. Niterói: 
EDUFF, 2007. 
RICUPERO, Bernardo. O Romantismo e a ideia de nação no Brasil (1830 - 1870). São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 
ROCHA, João Cezar de Castro. Machado de Assis: lido e relido. 1.ed. Campinas: Unicamp, 2016. 
GLEDSON, John (Org). 50 contos de Machado de Assis. 1.ed. São Paulo: Companhia das letras, 2007. 
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DISCIPLINA: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR 

Código da disciplina: LLP.67 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A definir 

Período Letivo: 5º Período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Contextualizar conhecimentos teórico-práticos relativos à organização educacional, 
com vistas à compreensão do trabalho escolar e do papel atual da gestão da escolar. 

Objetivos Específicos: Analisar a trajetória histórica da gestão, buscando conhecer origens e evolução; 

Construir o conceito de gestão escolar democrática; Discutir a educação básica no que diz respeito à 

organização e gestão; Elencar instrumentos de democratização da gestão escolar, destacando o Projeto 

Político Pedagógico como essência da organização escolar; Compreender estratégias e mecanismos 

de interação com a comunidade; Problematizar o papel da gestão no direcionamento dos planejamentos 

e ações escolares. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Introdução ao estudo da administração. Evolução histórica da administração escolar. 
Fundamentos da gestão dos sistemas de ensino e das escolas. A organização democrática da escola 
pública: bases legais e os desafios. O papel do gestor escolar na organização dos espaços educativos: 
variáveis comportamentais e ambientais. Pressupostos do projeto político-pedagógico da escola. A 
organização do trabalho escolar: noções gerais de planejamento, coordenação, controle e avaliação do 
trabalho pedagógico. Política educacional no contexto das políticas públicas. A sociedade 
contemporânea e os movimentos de reforma e mudanças da escola. 

Conteúdo Carga Horária 

Contexto histórico das teorias da administração: Taylorismo, Toyotismo, Fordismo, etc. 
04 

Projeto Político Pedagógico: conceito, composição, sustentação legal e processo de 
elaboração. 

06 

Gestão escolar, qualidade de ensino e indicadores dos processos de ensino e de 
aprendizagem. 

 LDB 9394/96 no cotidiano escolar 

 desdobramentos na gestão educacional do PNE e das avaliações de larga 

escala (ENEM, prova Brasil, IDEB, SAEB, PAEB etc.). 

06 

Gestão democrática da educação: 

 concepções, práticas e fundamentos legais; 

 princípios da organização e gestão escolar participativa; 

 conselho de escola; 

 a liderança no contexto da gestão democrática: tipos de líderes e auto 
avaliação; 

 perfil do gestor escolar: autoridade baseada na pessoa e na função. 

06 

Escola e comunidade: 

 o diretor, agente da ligação escola-comunidade; 

 participação da comunidade na escola; 

 alianças: professor, família e comunidade. 

06 
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Planejamento institucional: formas, desdobramentos, elaboração e avaliação: 

 responsabilidade social da escola; 

 eventos escolares e sua organização. 

12 

Gestão econômico-financeira e financiamentos educacionais: 

 recursos diretos e indiretos; 

 orçamento da escola; 

 descentralização de recursos financeiros, 

 execução e controle de recursos. 

08 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

O processo ensino aprendizagem será desenvolvido por meio de uma metodologia interativa em que o 
aluno, juntamente com o grupo, é responsável por sua aprendizagem, e o professor tem papel de mediar 
as múltiplas relações da sala de aula. Priorizará sempre uma abordagem interdisciplinar porque os 
conhecimentos se entrelaçam formando um todo na diversidade. As aulas serão desenvolvidas por 
intermédio de: leituras críticas; debates, dinâmicas de grupo; discussões; produções de texto; 
seminários; visitas técnicas; pesquisas, entrevistas e outros. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Kit multimídia, computador, apostila, revistas, textos, quadro branco, pincéis. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação terá caráter diagnóstico e formativo 
considerando a realização das atividades 
propostas em sala de aula e extraclasse. 

Instrumentos 

Seminários. 

Exercícios avaliativos escritos. 

Provas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, R. E. Educação inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre: Mediação, 2006. 
LUCK, Heloisa. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. Série Cadernos de 
Gestão, vol. II; Petrópolis/RJ: Vozes, 2008. 
PARO, Vitor Henrique. Crítica da Estrutura da Escola. São Paulo: Cortez, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERREIRA, Naura S. Carapeto. Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
GADOTTI, Moacir. Autonomia da escola: princípios e propostas. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
LUCK, Heloisa.  Gestão da cultura e do clima organizacional da escola. Série Cadernos de Gestão. 
Vol. V; Petrópolis/RJ: Vozes, 2010. 
PARO, Vitor. Diretor Escolar: educador ou gerente? São Paulo: Cortez, 2015. 
FERREIRA, Naura S. Capareto (org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos de-
safios. São Paulo: Cortez, 2003. 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Código da disciplina: LLP.68 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A definir 

Período Letivo: 5º Período Carga Horária: 30h 

Objetivo Geral: Refletir acerca dos diferentes momentos da trajetória da EJA, suas concepções, políti-
cas públicas e práticas pedagógicas. 

Objetivos Específicos: Analisar os sentidos, princípios e concepção da EJA como modalidade, e sua 

configuração a partir da diversidade dos sujeitos, no exercício do direito à educação; Destacar a 

educação popular como dimensão constitutiva do campo da EJA e suas relações com as diferentes 

matrizes da formação humana, na perspectiva da formação cidadã; Discutir a especificidade da 

construção do conhecimento dos sujeitos da EJA; Problematizar as questões recorrentes das 

estratégias do processo de ensino e de aprendizagem; Revisar o percurso da educação de jovens e 

adultos no Brasil a partir de elementos que configuram este campo de conhecimento nas perspectivas 

sócio, histórico e filosófica e suas implicações na construção de políticas públicas de Estado; Analisar o 

papel dos programas na perspectiva do fortalecimento da modalidade EJA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Fundamento histórico da educação de jovens e adultos; a política nacional e a fundamentação 
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. 

Conteúdo Carga Horária 

Educação de Jovens e adultos: percurso entre a interdição e a afirmação do direito à 

educação. 
04 

As políticas públicas, programas e projetos para educação de jovens e adultos 04 

Fundamentos Filosóficos Sociológicos e Políticos da EJA: 

- As bases sociais e epistemológicas para a construção do conhecimento escolar. 

- o pensamento de Freire e suas matrizes referenciais. 

06 

Educação de Jovens e adultos, a diversidade dos sujeitos e o processo de juvenilizaç

ão da EJA. 
04 

O movimento social dos Fóruns de EJA. 04 

As alternativas práticas para o ensino-aprendizagem na educação escolar de jovens e 
adultos e as possibilidades de reconstrução do conhecimento. 

08 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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O desenvolvimento da disciplina priorizará sempre uma abordagem interdisciplinar porque os 
conhecimentos se entrelaçam formando um todo na diversidade. As aulas serão desenvolvidas por 
intermédio de: leituras críticas; debates, dinâmicas de grupo; discussões; produções de texto; 
seminários; pesquisas, entrevistas etc. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Datashow; computador; apostilas; revistas; textos. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação terá caráter diagnóstico e formativo 
considerando a realização das atividades 
propostas em sala de aula e extraclasse. 

Instrumentos 

Exercícios avaliativos escritos. 

Provas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 45.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 
GADOTTI, Moacir. ROMÃO, José (orgs). Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 12 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
SOARES, L. (Org.). Aprendendo com a diferença: estudos e pesquisas em educação de jovens e adul-
tos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARCELOS, Valdo. Educação de jovens e adultos: currículo e práticas pedagógicas. 2ed. Rio de 
Janeiro: Petrópolis/Vozes, 2010. 
CORTELLA, Mário S. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. 2. ed. São 
Paulo: Instituto Paulo Freire, 1999. 
TFOUNI, L. V. Adultos não alfabetizados em uma sociedade letrada. São Paulo: Cortez, 2006. 
SILVA, Natalino Neves da. Juventude negra na EJA: o direito à diferença. Belo Horizonte: Mazza, 2010.  
BASEGIO, Leandro Jesus. Educação de Jovens e Adultos: reflexões sobre novas práticas pedagógicas. 
Curitiba: InterSaberes, 2013. 
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DISCIPLINA: TRABALHO E EDUCAÇÃO 

Código da disciplina: LLP.69 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A definir 

Período Letivo: 5º Período Carga Horária: 30h 

Objetivo Geral: Analisar as transformações do mundo do trabalho e suas implicações na educação 
básica e profissionalizante. 

Objetivos Específicos: Estudar os princípios políticos, econômicos, epistemológicos que norteiam os 

estudos e pesquisas sobre o Trabalho e Educação; Compreender o trabalho como princípio educativo; 

Discutir as políticas de formação profissional e tecnológica no contexto atual. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: O mundo do trabalho e a formação humana. As relações históricas entre educação, economia, 
meio ambiente e sociedade. Trabalho, conhecimento e os processos educativos na história brasileira. O 
trabalho e o emprego no contexto da globalização do capital e as dimensões ética, política, ambiental e 
econômica da qualificação da força de trabalho. A educação ambiental. O direito do trabalhador à 
educação e as perspectivas históricas e ontológicas da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. 

Conteúdo Carga Horária 

1 – Fundamentos histórico-ontológicos da relação trabalho-educação: 

 A dupla face do trabalho: a dimensão histórico-ontológica 

 O trabalho como princípio educativo 

 Qual educação: o horizonte pedagógico do capital 

10 

2 – As transformações do mundo do trabalho e a organização social do trabalho na 
contemporaneidade: 

 O trabalho sob o sistema capitalista: a organização do trabalho nos séculos 
XX e XXI 

 Educação e crise do trabalho assalariado – a nova questão social 

 A sociedade do conhecimento e a pedagogia das competências: uma 
perspectiva crítica 

10 

3 – As políticas educacionais atuais para o Ensino Médio e a Educação Profissional 

 Quadro atual do Ensino Médio e da oferta da educação profissional no Brasil 

 A organização da educação profissional desenvolvida pelo MEC e MTb 

 A política da integração da formação técnica e geral: Ensino Médio Integrado; 
PROEJA. 

 A educação ambiental no contexto escolar. 

10 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aula expositiva e dialogada. Leitura e análise de textos e artigos. Discussões/debates. Trabalhos 
individuais e em grupo. Filmes. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Quadro e pincel; projetor multimídia e computador; DVD e TV. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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Critérios 

Capacidade de análise e síntese; 

Clareza, concisão e incisão na elaboração e 

exposição de trabalhos e avaliações; 

Utilização da ABNT na construção de trabalhos; 

Avaliação individual e em grupo. 

Instrumentos 
Provas, seminários e/ou trabalhos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 
MORAIS, F. KULLER, J.A. Currículos Integrados no Ensino Médio e na Educação Profissional. Desafios, 
Experiências e Proposta. 1 ed. São Paulo. SENAC. 2016. 
SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 18. ed. rev. Campinas: Autores 
Associados, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: 
Boitempo, 1999. 
LARA, Chico. Trabalho, educação cidadania. São Paulo: Mauad, 2003. 
BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Tradução: Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2001. 
MANACORDA, Mario A. Marx e a Pedagogia Moderna. Campinas: Alínea, 2010. 
PAIM, Elison Antonio. Industrialização e Educação. Chapecó: Argos, 2003. 
 

 

 

https://www.google.com.br/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj2gaLgm4HdAhWVDpEKHXANBnoYABADGgJjZQ&sig=AOD64_3RABVHm8XM8ykhhFWGcmiagzSQSQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjp4J7gm4HdAhXTqZAKHTceCnAQwzwIEw&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj2gaLgm4HdAhWVDpEKHXANBnoYABADGgJjZQ&sig=AOD64_3RABVHm8XM8ykhhFWGcmiagzSQSQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjp4J7gm4HdAhXTqZAKHTceCnAQwzwIEw&adurl=
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SEXTO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: SEMÂNTICA 

Código da disciplina: LLP.70 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A contratar 

Período Letivo: 6º período Carga Horária: 80h (60 teóricas e 20 práticas) 

Objetivo Geral: Conhecer, de forma panorâmica, os principais problemas relativos aos estudos da 
significação. 
Objetivos Específicos: Desenvolver a capacidade de problematização e definição do significado em 
várias abordagens teóricas; desenvolver a percepção da relação entre linguagem, mundo e sentido; 
definir semântica e delimitar o seu objeto de estudo; distinguir, definir e classificar as diversas 
propriedades semânticas da língua; definir as concepções de sentido e referência; compreender os 
principais tópicos de estudo relativos ao sentido; relacionar os estudos semânticos à prática docente; 
apresentar e desenvolver propostas de abordagens semânticas na prática do professor de língua 
portuguesa e literatura. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Ementa: Conceitos básicos para o estudo da semântica. Signo linguístico referência. Abordagens 
semânticas centradas no léxico e no discurso. Aspectos ideológicos da significação. Principais 
problemas da semântica a partir de diversas abordagens. Semântica e prática docente. 

Conteúdo 
Carga 

Horária 

O objeto da Semântica 05 

Noções básicas: significado, sentido, referência; frase, proposição e enunciado 05 

As diversas abordagens de estudo da semântica 05 

Propriedades semânticas: acarretamento; pressuposição; ambiguidade lexical; 
ambiguidade sintática; ambiguidade de escopo; implicaturas conversacionais. 

10 

Semântica lexical. Relações de sentido por compatibilidade: sinonímia e acarretamento; 
relações de sentido por incompatibilidade: contradição e antonímia; homonímia e 
paronímia. 

10 

Semântica formal. Significação e contexto; implicatura, pressuposição; sentido e 
referência. 

10 

Pragmática linguística. Enunciação: pessoa, tempo, espaço. Dêixis. Semântica e 
Pragmática. Atos de fala. 

10 

Figuras de linguagem. 05 

Prática pedagógica: a semântica e o ensino de língua portuguesa e literatura. 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; 
análise de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 



172 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
apreensão dos conteúdos, compreensão dos 
temas debatidos, postura crítica diante dos 
assuntos estudados, capacidade de 
aplicação do conhecimento adquirido em 
situações diversas. 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações de 
seminários, estudos dirigidos, pesquisas bibliográficas, 
relatórios, instrumentos da autoavaliação e atividades 
diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANÇADO, Márcia. Manual de Semântica: Noções Básicas e Exercício. São Paulo: Contexto, 2012. 
CHIERCHIA, G. Semântica. Tradução de Luis Arthur Pagani, Lígia Negri, Rodolfo Ilari. Campinas: 
Editora da Unicamp; Londrina: EDUEL, 2003. 
GUIMARÃES, Eduardo. História da Semântica: sujeito, sentido e gramática no Brasil. Campinas: 
Pontes, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

OLIVEIRA, Luciano Amaral. Manual de Semântica. Petrópolis: Vozes, 2008, 
MARQUES, Maria Helena Duarte. Iniciação à Semântica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. São Paulo: Pontes, 1987. 
ILARI, Rodolfo. Introdução à Semântica - Brincando Com A Gramática. São Paulo: Contexto, 2001. 
OLIVEIRA, Roberta Pires de. Semântica Formal: Uma Breve Introdução. Campinas: Mercado Aberto, 
2010. 
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DISCIPLINA: TEORIAS DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

Código da disciplina: LLP.71 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: a contratar 

Período Letivo: 6º período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivo Geral: Apreender as teorias dos gêneros e tipologias textuais e aplicá-las na análise dos 
diversos textos que circulam socialmente; adquirir instrumental teórico que subsidie a prática de escrita 
e leitura de diversos gêneros textuais, reconhecendo a língua como sistema heterogêneo. 
Objetivos Específicos: 
Estudar os tipos de textos tradicionalmente catalogados; reconhecer as teorias dos gêneros textuais; 
estabelecer as relações entre tipologia e gênero textual; usar adequadamente os gêneros textuais na 
produção e avaliação de um texto; refletir sobre o uso dos gêneros textuais no processo de ensino e 
aprendizagem; construir experiências de ensino e aprendizagem com base nos gêneros apreendidos; 
reconhecer a sistematicidade das modalidades oral e escrita nos textos; analisar a estrutura 
composicional de textos de diversos gêneros; adquirir embasamento para a reflexão e a prática de 
escrita e leitura, em diversas tipologias e gêneros textuais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Ementa: Gêneros textuais no ensino de língua portuguesa. Definição, configuração e dinamicidade. 
Intergenericidade. Gênero e Suporte. Multimodalidade. 

Conteúdo Carga Horária 

Os componentes da textualidade 10 

Bakhtin e a abordagem sócio-interacionista da linguagem e do gênero. 10 

Diferenças e relações entre tipos textuais e gêneros textuais. 05 

Mecanismos linguísticos constituintes das tipologias textuais 05 

Aspectos constituintes dos gêneros textuais 05 

Análise de gêneros: práticas textuais e discursivas 20 

Análise das Diretrizes Curriculares Nacionais 05 

Prática pedagógica: os gêneros textuais no Ensino Fundamental e Médio 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; 
análise de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações de 
seminários, estudos dirigidos, pesquisas bibliográficas, 
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apreensão dos conteúdos, compreensão 
dos temas debatidos, postura crítica 
diante dos assuntos estudados, 
capacidade de aplicação do 
conhecimento adquirido em situações 
diversas. 

relatórios, instrumentos da autoavaliação e atividades 
diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Orgs.) Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2005. 
BAZERMAN, C; DIONÍSIO, A. P.; HOFFNAGEL, J. C. Gêneros textuais - tipificação interação. São 
Paulo: Cortez, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEZERRA, Benedito Gomes. Gêneros no contexto brasileiro: questões (méta)teóricas e conceituais. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2017.  
DOLZ, J; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado 
de Letras, 2004. 
WACHOWICH, Tereza Cristina. Análise linguística nos gêneros textuais. Curitiba: IBPEX, 2012. 
ROJO, R. H. R.; BARBOSA, J. P. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2015. 
MEURER, J. L; BONINI, A; MOTTA-ROTH, D. (Orgs). Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: 
Parábola, 2005. 
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DISCIPLINA: LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA IV 

Código da disciplina: LLP.72 Co-requisito: não possui 

Professor: Weverson Dadalto 

Período Letivo: 6º período Carga Horária: 80h (60h teóricas e 20h práticas) 

Objetivo geral: Compreender as Literaturas brasileira, portuguesa e africanas de língua portuguesa, 
do final do século XIX e início do século XX, a partir do Simbolismo até o movimento modernista. 
Objetivos específicos: Proporcionar uma visão da Literatura Brasileira moderna em seu 
desdobramento teórico, histórico e crítico; analisar criticamente, utilizando conhecimentos teóricos 
adquiridos, obras de autores simbolistas e modernistas brasileiros e portugueses; estudar as 
manifestações literárias contemporâneas de língua portuguesa através de autores e obras 
representativos do período dos anos 60 aos 90 do século XX; desenvolver formação crítica no exercício 
da análise textual e no estudo histórico e teórico dos períodos abordados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Simbolismo no Brasil e em Portugal. Vanguardas artísticas: séculos XIX e XX. Pré-
Modernismo. A semana de 22. Modernismo nos países de língua portuguesa. Literatura africana do 
início do séc. XX. Gerações modernistas.  

Conteúdo Carga Horária 

O Simbolismo no Brasil e em Portugal 10 

As Vanguardas Artísticas: séculos XIX e XX. 10 

Pré-Modernismo: Brasil e Portugal. 10 

O Modernismo nos países de língua portuguesa 
As fases modernistas no Brasil e em Portugal 
A literatura africana do início do século XX 

20 

A crítica e o Modernismo 
5.1 Literatura, imaginário e identidade social 

10 

Prática pedagógica: o ensino de literatura em língua portuguesa na educação básica 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e dialogadas; apresentação de seminário; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aula prática; laboratório de informática, pesquisas na biblioteca e internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Multimídia, quadro branco, laboratório de informática, material de apoio (livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Avaliações da assimilação do 
conteúdo. 
Apresentação de seminário. 
Produções e análises textuais. 
Atividade interdisciplinar. 

Instrumentos 
Avaliação escrita 
Trabalho escrito e apresentação de seminário 
Produções textuais, exercícios e atividades extraclasses. 
Análise crítica de textos ficcionais e teóricos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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TELES, Gilberto mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro.1.ed. São Paulo: José 
Olympio, 2012. 
CANDIDO, Antônio. Vários escritos. 1.ed. São Paulo: Ouro sobre Azul, 2012. 
BOAVENTURA, Maria Eugênia (Org.). 22 por 22: a Semana de Arte Moderna vista por seus 
contemporâneos 2.ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SARAIVA, Arnaldo. Modernismo brasileiro e Modernismo português: subsídios para o seu estudo e 
para a história de suas relações. São Paulo: Unicamp, 2004. 
BOSI, Alfredo. Céu, inferno. São Paulo: Duas cidades e editora 34, 2003. 
BERARDINELLI, Cleonice (Org.). Fernando Pessoa: antologia poética. 1.ed. Rio de Janeiro: Casa da 
Palavra, 2012. 
ARRIGUCCI JR. Davi. O guardador de segredos. São Paulo: Companhia das letras, 2010. 
GLEDSON, John. Influências e impasses: Drummond e alguns contemporâneos. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2003.  
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DISCIPLINA: DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 

Código da disciplina: LLP.73 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A definir 

Período Letivo: 6º período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Compreender as relações entre cultura, educação e sociedade na perspectiva da edu-
cação para a diversidade e direitos humanos. 

Objetivos Específicos: Discutir o conceito de cultura e relativismo; Perceber a educação como um 

processo sociocultural; Entender a diversidade no Brasil a partir das lutas históricas dos movimentos 

negro, indígena, feminista, LGBT; Identificar as necessidades de inclusão de grupos minoritários como 

afrodescendentes e indígenas, bem como a necessidade da promoção da igualdade de gêneros através 

dos processos educativos; Identificar as temáticas contemporâneas que compõem os direitos humanos 

relacionando-as com as políticas educacionais e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Conceitos de multiculturalismo, diversidade, diferença e identidade e suas relações com a 
educação. Preconceito e discriminação no Brasil: contexto histórico, abordagem conceitual e as lutas e 
conquistas do Movimento Negro. Legislação e Políticas para a educação das Relações Étnico-raciais. 
Desenvolvimento de práticas pedagógicas para a educação das relações étnico-raciais. Conceito e 
relações de gênero como construção social, histórica, cultural e política. Práticas pedagógicas para as 
relações de gênero. Educação e direitos humanos: construção histórica das referências teóricas acerca 
dos direitos humanos e da cidadania. Políticas educacionais em face ao ideal de direitos humanos. 
Práticas educativas como meio de propagação dos direitos humanos. Papel dos professores e da escola 
na consolidação de uma cultura da diversidade e dos direitos humanos. 

Conteúdo Carga Horária 

Introdução à disciplina: 
Conceitos de multiculturalismo, interculturalidade, diversidade, diferença e identidade 
e suas relações com a educação. 

10 

Educação e Relações Étnicorraciais 
Preconceito e discriminação no Brasil: contexto histórico, abordagem conceitual e as 
lutas e conquistas do Movimento Negro. Legislação e Políticas para a educação das 
Relações Étnico-raciais. Desenvolvimento de práticas pedagógicas para a educação 
das relações étnico-raciais, educação quilombola e indígena. 

12 

Educação, Gênero e Diversidade Sexual 
Conceito e relações de gênero como construção social, histórica, cultural e política. 
Práticas pedagógicas para as relações de gênero. 

10 

Educação do Campo 
Processos históricos, legais, políticos e identitários. 
Práticas pedagógicas na escola do campo. 

10 

Educação e Direitos Humanos 
Educação e direitos humanos: construção histórica das referências teóricas acerca dos 
direitos humanos e da cidadania. Políticas educacionais em face ao ideal de direitos 
humanos. Práticas educativas como meio de propagação dos direitos humanos. 

10 

Papel dos professores e da escola na consolidação de uma cultura da 
diversidade e dos direitos humanos. 

08 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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Aulas expositivas dialogadas, seminário, painel de discussão, discussão em pequenos grupos. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Kit multimídia, revistas; textos, quadro branco. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
A avaliação será processual, observando a 
participação ativa dos alunos nas aulas, execução 
das atividades solicitadas, apresentação e 
participação no seminário e painel de discussão; 
contribuições nas discussões ocorridas em 
pequeno grupo e sala de aula; pontualidade na 
entrega das atividades, utilizando como 
parâmetro o objetivo geral e os objetivos 
específicos da disciplina. 

Instrumentos 

Atividades escritas, painel de discussão, 

Seminário 

Provas, seminários e/ou trabalhos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDAU, Vera Maria; MOREIRA, Antônio Flávio. (org.) Multiculturalismo: diferenças culturais e práti-
cas pedagógicas. 7ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2011. 
CAPRINI, Aldieris Braz Amorim (org.). Educação e Diversidade Étnico-racial. Jundiaí: Paco Editorial, 
2016. 
EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABRAMOWICZ, Anete; BARBOSA, Lucia M. de Assunção; SILVÉRIO, Valter Roberto. Educação como 
prática da diferença. São Paulo: Autores Associados, 2006. 
CANDAU, Vera Maria (org). Didática Crítica Intercultural: aproximações. Petropólis, RJ: Ed. Vozes, 
2012. 
FREITAS, Fátima e Silva de. A diversidade cultural como prática na educação. Curitiba: InterSaberes, 
2012. 
LOURO, Guacira. Gênero, sexualidade e educação. Petrópolis: Vozes, 2004. 
SCHILLING, Flávia (Org.). Direitos humanos e educação – outras palavras, outras práticas. São Paulo: 
Cortez, 2005. 
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DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Código da disciplina: LLP.74 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Carmelita Tavares Silva 

Período Letivo: 6º período Carga Horária: 160h 

Objetivo Geral: Exercitar os conhecimentos e habilidades adquiridas no decorrer do curso de 
Pedagogia em situações reais nas escolas de ensino fundamental. 
Objetivos Específicos: Refletir criticamente sobre a realidade do ensino fundamental; vivenciar o 
cotidiano das escolas de ensino fundamental; trocar experiências vivenciadas no ensino superior com 
as escolas de ensino fundamental selecionadas para campo de estágio; identificar situações-problemas 
no campo de estágio relacionadas ao ensino e à aprendizagem; elaborar proposta de intervenção para 
as situações problemas encontrados nas escolas campo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Observação, Planejamento e Intervenção na Realidade Educacional dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental. 
Conteúdo: Conhecimentos relacionados à aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, 
condizentes com as propostas oficiais, legais e curriculares, nas áreas pertinentes a essa faixa do ensino 
fundamental. 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Pesquisa-ação: observação, identificação e intervenção na escola-campo; 
Entrevistas diversas com os vários segmentos da escola, inclusive com alunos; 
Análise dos documentos oficiais e escolares (projetos, planos curriculares, planos de ensino, etc.). 
Participação em reuniões; 
Acompanhamento e recuperação de atividades relacionadas ao processo de ensino e de aprendizagem; 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Planos diversos; 
Materiais concretos que atendam às propostas de intervenção; 
Fichas de acompanhamento e de avaliação. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação será composta pelos seguintes instrumentos: 
1) Atividade avaliativa (sem consulta), utilizando exclusivamente a bibliografia da disciplina (valor: 30,0 
pontos); 
2) Entrega das produções/narrativas de registro de estágio (valor: 50,0 pontos); 
3) Apresentação das produções/narrativas do registro de estágio (valor: 20,0 pontos); 
A apresentação do registro de estágio só ocorrerá mediante a entrega da produção, conforme data 
estipulada no cronograma dessa disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARREIRO, I. M. de F.; GEBRAN, R. A. Prática de ensino e estágio supervisionado na formação de 
professores. São Paulo: Avercamp, 2006. 
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2012. 
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores. São Paulo: Cortez, 1994. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LINHARES, C. F. (ORG). Formação continuada de professores: comunidade científica e poética. Uma 
busca de São Luis do Maranhão. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
CANDAU, V.M.F. Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 1989. 
COSTA, M. V. (ORG). Caminhos investigativos: novos olhares na pesquisa em educação. 2ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 
ECKERT-HOFF, Beatriz M. Escritura de si e identidade: o sujeito-professor em formação. Campinas, 
SP: Mercado de Letras, 2008. 
WEISZ, Telma & SANCHEZ, Ana. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2000.  
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SÉTIMO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: ANÁLISE DO DISCURSO 

Código da disciplina: LLP.75 Pré ou co-requisito: Não possui. 

Professor: a contratar 

Período Letivo: 7º período Carga Horária Semestral: 60h 

Objetivo Geral: Dar conhecimento ao aluno das formas de análise da produção real de um falante de 
uma dada língua e da influência do meio para a produção do enunciado. Promover a prática de análise 
discursiva a partir do reconhecimento da constituição do discurso enquanto prática social. Refletir a 
noção de discurso e a constituição da análise de discurso. 
Objetivos Específicos: Discutir os conceitos fundamentais e os elementos de discursividade; 
identificar vertentes de análise de discurso; instrumentalizar a prática de análise discursiva. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Análise do discurso: história, definição, conceitos e vertentes. Discurso e categorias de 
análise. Análise textual. 

Conteúdo 
Carga 

Horária 

A constituição teórica da Análise do Discurso na França: as três épocas da análise do 
discurso. 

03 

A história da Análise do Discurso no Brasil 02 

A noção de discurso: condições de produção, ideologia, formações imaginárias e efeito de 
sentido. 

10 

A teoria de Foucault. A psicanálise. 10 

Formação discursiva: enunciado, história, interdiscurso e os gêneros do discurso. 15 

Sujeito discursivo: sujeito, polifonia, heterogeneidade discursiva e função-autor. 15 

Discurso e prática social. 05 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; leitura e discussão de textos teóricos e literários; 
análise de corpus linguístico; apresentações de seminários; desenvolvimento de exercícios em grupo 
ou individualmente; aulas práticas; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
apreensão dos conteúdos, compreensão 
dos temas debatidos, postura crítica 
diante dos assuntos estudados, 
capacidade de aplicação do 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações de 
seminários, estudos dirigidos, pesquisas bibliográficas, 
relatórios, instrumentos da autoavaliação e atividades 
diversas. 
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conhecimento adquirido em situações 
diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRANDÃO, Helena Nagamine. Introdução à análise do discurso. Campinas: Unicamp, 2012. 
ORLANDI, Eni P.  Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 2009. 
FAIRCLOUGH, N. Discurso e Mudança Social. Tradução de Izabel Magalhães. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAINGUENEAU, Dominique.  Gênese dos discursos. Curitiba: Criar, 2005. 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de 
dezembro de 1970. São Paulo: Loyola, 1999.  
PÊCHEUX, Michel. Semântica e Discurso – uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: Editora da 
UNICAMP, 1997. 
CHARAUDEAU, P. Linguagem e discurso: modos de organização do discurso. São Paulo: Contexto, 
2008.  
RESENDE, Viviane de M.; RAMALHO, Viviane. Análise do discurso crítica. São Paulo: Contexto, 2001. 
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DISCIPLINA: LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA V 

Código da disciplina: LLP.76 Pré-requisito: não possui 

Professor: Weverson Dadalto 

Período Letivo: 7º período Carga Horária: 60 h 

Objetivo geral: Propiciar condições para o aluno caracterizar o romance, o teatro, o conto e a poesia 
brasileira a partir de 1945 e analisar as obras de autores contemporâneos de língua portuguesa a partir 
de diversos referenciais teóricos. 
Objetivos específicos: Levar o aluno a: estudar a produção literária pós-45; compreender as variadas 
manifestações da literatura, e da arte em geral, contemporânea, em Portugal, no Brasil e em países 
africanos de língua portuguesa; conceituar pós-modernismo, e identificar textos e contextos de sua 
produção; analisar, e comparar, obras de autores contemporâneos significativos nos países de língua 
portuguesa; aprofundar os estudos da crítica contemporânea e da etnodiversidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: O romance e o teatro do pós-guerra. Tendências contemporâneas no romance, no conto e na 
poesia. A literatura contemporânea e as outras artes. Crítica e etnodiversidade. 

Conteúdo Carga Horária 

O concretismo, a poesia práxis, o poema-processo e o tropicalismo 10 

O romance e o teatro do Pós-Guerra: O Pós-Modernismo 
*Transformações históricas e literárias 
*Autores brasileiros: Clarice Lispector , Lygia Fagundes Telles, Guimarães Rosa, 
Autran Dourado, entre outros. 

20 

Tendências contemporâneas no romance, no conto e na poesia: Brasil, Portugal e 
África: 
No Brasil: Rubem Fonseca, Sérgio Sant’Anna, entre outros.    
Além do Atlântico: Saramago, Lobo Antunes e Mia Couto. 

20 

A etnodiversidade, a crítica e o diálogo com as outras artes nas literaturas brasileira, 
portuguesa e africana 

10 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e dialogadas; documentários; apresentação de seminário; análise de textos teóricos 
e ficcionais. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Multimídia, quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio (livros e artigos 
científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Avaliações da 
Assimilação do conteúdo. 
Apresentação de seminário. 
Produções e análises textuais. 
Atividade interdisciplinar. 

Instrumentos 
Avaliação escrita 
Trabalho escrito e apresentação de seminário 
Produções textuais, exercícios e atividades extraclasses. 
Análise crítica de textos ficcionais e teóricos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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DALCASTAGNE, Regina. Literatura brasileira contemporânea. 1.ed. São Paulo: Editora Horizonte, 
2012. 
BARBOSA & GUINSBURG. O pós-modernismo. 1.ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
MELLO & CARNEIRO (Org.). Literatura, memória e história: travessias literárias e culturais. 1.ed. Rio 
de Janeiro: 7 Letras, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, Luis Alberto. Teorias do espaço literário. 1.ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos Vaga-Lumes. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011. 
CARNEIRO, Flávio. No país do presente: ficção brasileira no século XXI. São Paulo: Rocco, 2005. 
MORICONI, Italo. Como e por que ler a Poesia Brasileira do século XX .São Paulo: Objetiva, 2002. 
DALCASTAGNE, Regina; MATA, Anderson Antunes da. Fora do retrato: estudos de literatura brasileira 
contemporânea. Belo Horizonte: Editora Horizonte, 2012. 
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DISCIPLINA: LITERATURA COMPARADA E ESTUDOS CULTURAIS 

Código da disciplina: LLP.77 Pré ou co-requisito: não possui 

Professora: Adrianna Machado Meneguelli 

Período Letivo: 7º Período Carga Horária: 60 h 

Objetivo Geral: Realizar estudos comparados entre literaturas de expressão portuguesa e outras, e 
analisar as relações entre a literatura comparada e os estudos culturais, abordando tanto a sua trajetória 
quanto os seus desdobramentos. 
Objetivos Específicos: Estudar os diversos conceitos de Literatura Comparada, bem como as 
tendências comparatistas, a crítica contemporânea e suas relações com os Estudos Culturais. Estudar 
as teorias da Literatura Comparada, observando a natureza e a função dos discursos literários entre 
mídias impressas e tecnológicas, abordando a interdisciplinaridade e a hipertextualidade. Conhecer a 
trajetória da área dos Estudos Culturais desde seus antecedentes até as características atuais em seus 
desdobramentos em termos de Desconstrução, Estudos de Gênero, Estudos Pós-Coloniais, 
Antropologia Cultural e Multiculturalismo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Conceitos de Literatura Comparada. Tendências comparatistas. A crítica contemporânea e os 
Estudos Culturais. Estudo comparado de literaturas de língua portuguesa e outras literaturas. Pós-
modernidade e pós-colonialismo. 

Conteúdo Carga Horária 

1 Conceitos e atuações comparatistas 

1.1 Conceito de literatura comparada, conforme Tânia Carvalhal. 
1.2 A literatura comparada e a weltanschauung pós-moderna, segundo Eduardo 
Coutinho. 
1.3 As relações entre a literatura comparada e a tradução literária: algumas 
considerações. 
1.4 A natureza do fenômeno literário: o texto, o percurso histórico, o lugar da 
literatura comparada. 
1.5 Aspectos de hipertextualidade nos textos literários. Análise de textos veiculados 
em várias mídias (livro impresso, e-book, blog, facebook etc.). 

24 

2 Os Estudos Culturais e a Literatura 

2.1 Cultura, Sociedade e Política: temas 

2.2 Multiculturalismo crítico 

2.3 Pós-modernidade e pós-colonialismo 

2.4 A leitura e a escrita das Américas. 

36 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

- Aulas expositivas dialogadas; 
- Debates; 
- Apresentação de trabalho – individual e em grupo; 
- Seminários; 
- Pesquisas online; 
- Leitura dos textos e fichamentos; 
-Escrita e reescrita de artigos e ensaios. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
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- Quadro e giz 
- Textos teóricos e críticos 
- Textos literários 
- Datashow/Vídeos 
- Bibliotecas Virtuais, DVD/filmes, CD-Rom 
- Mídias na educação: Internet, weblog. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 

Assiduidade e pontualidade; 

Iniciativa e interesse; 

Leitura dos textos críticos e/ou 
literários e fichamento dos 
mesmos; 

Conhecimento e domínio de 
conteúdos estudados. 

Instrumentos 
Duas avaliações escritas – 50,0 pontos. 
Trabalho escrito e apresentação de seminário – 20,0 pontos. 
Estudo dirigido, pesquisa bibliográfica, resenha – 30,0 
pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABDALA JUNIOR, Benjamin. Literatura comparada e relações comunitárias hoje. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2012.  
CARVALHAL, Tânia & COUTINHO, Eduardo. Literatura comparada. 2.ed. São Paulo: Rocco, 2011. 
SANCHES, Tatiana A. Estudos culturais: uma abordagem prática. São Paulo: Senac, 2011. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre o estudo cultural. São Paulo: Boitempo, 2003. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 2014. 
CANCLINI, Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. México: Grijalbo, 1990.    
BRUNEL, P; PICHÕES, C. L; ROUSSEAU, A. M.; O que é literatura comparada? São Paulo: Perspec-
tiva, 2016. 
CERTEAU, Michel de.  A cultura no plural. Trad. Enid Abreu Dobránszky. 2. ed. Campinas, SP: Pa-
pirus, 2001.   
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DISCIPLINA: ESPANHOL INSTRUMENTAL 

Código da disciplina: LLP.78 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Carmelita Tavares Silva 

Período Letivo: 7° Período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno luso falante, que vivencia um primeiro contato com a língua 
espanhola falada e escrita, os instrumentos lexicais, morfossintáticos e pragmáticos indispensáveis para 
superar interferências e dificuldades comunicativas básicas e alcançar um nível de compreensão leitora 
em nível básico. 
Objetivos Específicos: Traduzir e interpretar textos de diferentes gêneros textuais em língua 
espanhola; desenvolver o conhecimento do vocabulário básico e de estruturas gramaticais do idioma 
espanhol; promover o conhecimento de expressões idiomáticas próprias da língua espanhola; praticar 
as estratégias de leitura; compreender a linguagem verbal e não verbal dos textos; desenvolver e 
orientar o uso do dicionário. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Leitura instrumental em língua espanhola. Introdução à leitura de textos em castelhano. 
Estratégias de leitura. Vocabulário e estruturas básicas abordadas de forma funcional. 

Conteúdo Carga Horária 

Tradução e compreensão leitora de diferentes gêneros textuais 10 

Artigos determinados, indeterminados e neutro 04 

Pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos 04 

Conjunções e preposições 04 

Advérbios; indefinidos 04 

Intensificadores e marcadores discursivos 04 

Heterossemânticos e heterogenéricos 04 

Apócope; perífrases verbais 04 

Pronomes complemento direto e indireto 04 

Verbos pronominais 04 

Verbos regulares e irregulares em pretérito, presente e futuro nos modos indicativo 
e subjuntivo 

06 

Verbos no modo imperativo 04 

Expressões idiomáticas 04 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; apresentação de seminário; desenvolvimento de 
exercícios em grupo ou individualmente; aula prática; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade de 
questionar situações, apreensão dos conteúdos, 
compreensão dos temas debatidos, postura crítica diante 
dos assuntos estudados, capacidade de aplicação do 
conhecimento adquirido em situações diversas. 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, 
apresentações de seminários, estudos 
dirigidos, pesquisas bibliográficas, relatórios, 
instrumentos da autoavaliação e  atividades 
diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MORENO, Concha; ERES FERNANDEZ, G. Gramática contrastiva del español para brasileños. Ma-

drid: SGEL, 2007.  
PALOMINO. M. Ángeles. Dual: pretextos para hablar. Madrid: 1998 
GONZÁLEZ HERMOSO, A. SANCHEZ ALFARO, M. Español lengua extranjera - curso prático. Madrid: 
Edelsa, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENEDETTI, Mario. Primavera con una esquina rota. Buenos Aires: Sudamericana, 1981. 
DUJOVNE  ORTIZ, Alicia. Anita cubierta de arena. Alfaguara: Buenos Aires, 2003. 
MATTE BOM. Gramática comunicativa del español: de la idea a la lengua. Madrid : Edelsa, 1995.  
GARCIA MARQUEZ, Gabriel. Crónica de una muerte anunciada. Rio de Janeiro: Record. 2003. 
FUENTES, Carlos. Aura. São Paulo: Cultura , 2005. 
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DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (PROJETO) 

Código da disciplina: LLP.79 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A contratar 

Período Letivo: 7° Período Carga Horária: 30h 

Objetivo Geral: Fomentar e oportunizar a pesquisa em Letras, a fim de que o aluno possa trabalhar de 
forma investigativa e interdisciplinar, atento às mudanças e à complexidade que caracterizam tanto o 
campo de estudos em Letras quanto a sociedade do século XXI. 
Objetivos Específicos: Aprofundar os conhecimentos sobre investigação científica, realizando estudos 
investigativos nas diversas linguagens; conhecer como deve ser a relação entre orientador e orientando; 
identificar os processos de pesquisas na área de linguagem e quais métodos são empregados; discutir 
e fundamentar a elaboração do projeto de investigação científica, visando à redação de um texto 
científico; exercitar a apresentação de trabalhos de pesquisa; produzir e entregar um projeto de pesquisa 
na área de Letras. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Programas e linhas de pesquisas nas diversas linguagens. Problemas de pesquisa linguística 
e literária. Projeto de trabalho teórico ou experimental na área do ensino de língua ou literatura. 
Integração dos conceitos apreendidos ao longo do curso. 

Conteúdo: Prática de pesquisa sob orientação de um professor. Elaboração de um projeto de 
pesquisa. 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Encontros de orientação com professor orientador da pesquisa; leitura de textos; estudos dirigidos; 
prática de elaboração do projeto; pesquisas de campo e/ou teóricas, em diferentes campos e 
plataformas. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade de questionar situações, 
apreensão dos conteúdos, compreensão dos temas debatidos, postura 
crítica diante dos assuntos estudados, capacidade de aplicação do 
conhecimento adquirido em situações diversas; qualidade do projeto de 
pesquisa; adequação do projeto às normas técnicas. 

Instrumentos Projeto de 
pesquisa; avaliações orais 
escritas, trabalhos escritos, 
estudos dirigidos, pesquisas 
bibliográficas, relatórios, 
instrumentos da autoavaliação 
e atividades diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PESCUMA, Derna; CASTILHO, Antonio Paulo F. De. Projeto de pesquisa - o que e? como fazer?. São 
Paulo: Olho D’Agua, 2005.  
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas.  3.ed. São Paulo: Atlas, 2007.  
BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto (Org.). A Bússola do Escrever: desafios e estraté-
gias na orientação de teses e dissertações. 2.ed. Florianópolis: UFSC; São Paulo: Cortez, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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FLICK,  Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Tradução Joice Elias Costa. Porto Alegre : Ar-
tmed, 2009. 405 p. 
MENDES, Gildasio; TACHIZAWA, Takeshy. Como fazer monografia na prática. 12 ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2008.  
MARQUESI, Sueli C.; ANDRADE, Carlos Augusto B. de. Abordagens da linguística caminhos para 
pesquisa. São Paulo: TERRACOTA, 2010. 
GUSTAVII, Björn. Como escrever e ilustrar um artigo científico. São Paulo: Parábola, 2017. 
TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. Petrópolis: Editora 
Vozes, 2005. 
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DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Código da disciplina: LLP.80 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: Deane Monteiro Vieira Costa  

Período Letivo: 7º período Carga Horária: 120h 

Objetivo Geral: Exercitar os conhecimentos e habilidades adquiridas no decorrer do curso de 
Pedagogia em situações reais nas escolas de ensino médio. 
Objetivos Específicos: refletir criticamente sobre a realidade do ensino médio; vivenciar o cotidiano 
das escolas de ensino médio; trocar experiências vivenciadas no ensino superior com as escolas de 
ensino médio selecionadas para campo de estágio; identificar situações-problemas no campo de estágio 
relacionadas ao ensino e à aprendizagem; elaborar proposta de intervenção para as situações 
problemas encontradas nas escolas campo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Observação, Planejamento e Intervenção na realidade educacional do Ensino Médio. 

Conteúdo: Conhecimentos relacionados à aprendizagem dos alunos do ensino médio, condizentes com 
as propostas oficiais, legais e curriculares, nas áreas pertinentes a essa faixa do ensino médio. 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Pesquisa-ação: observação, identificação e intervenção na escola-campo; 
Entrevistas diversas com os vários segmentos da escola, inclusive com alunos; 
Análise dos documentos oficiais e escolares (projetos, planos curriculares, planos de ensino, etc.). 
Participação em reuniões; 
Acompanhamento e recuperação de atividades relacionadas ao processo de ensino e de aprendizagem; 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Planos diversos; 
Materiais concretos que atendam às propostas de intervenção; 
Fichas de acompanhamento e de avaliação. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação será composta pelos seguintes instrumentos: 
1) Atividade avaliativa (sem consulta), utilizando exclusivamente a bibliografia da disciplina (valor: 30,0 
pontos); 
2) Entrega das produções/narrativas de registro de estágio (valor: 50,0 pontos); 
2) Apresentação das produções/narrativas do registro de estágio (valor: 20,0 pontos); 
A apresentação do registro de estágio só ocorrerá mediante a entrega da produção, conforme data 
estipulada no cronograma dessa disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BUNZEN Jr., Clecio; MENDONÇA, Márcia (Org.). Português no ensino médio e formação do professor. 
São Paulo: Parábola, 2006. 
FARIAS, Isabel M. S. de et al. Didática e docência: aprendendo a profissão. Brasília: Líber Livro, 2009. 
SHIGUNOV NETO, Alexandre; MACIEL, Lizete S. B.  (Org.). Formação de professores: passado, pre-
sente e futuro. São Paulo: Cortez, 2004. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GERALDI, João Wanderley. et al. (orgs.). O texto na sala de aula. 3. ed. São 
Paulo: Ática, 1999. 
BIANCHI, A. C. Manual de Orientação Estágio Supervisionado. São Paulo: Pioneira, 1998.   
ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro e interação. São Paulo: parábola, 2003.  
SOUZA, Antonio Paulino de;  BARZOTTO, Valdir Heitor;  SAMPAIO, Maria Lúcia Pessoa (Orgs.). For-
mação de professor de língua portuguesa: quando a linguagem e o ensino se encontram. São Paulo: 
Editora Paulistana, 2016. 196 p. 
OLIVEIRA, Luciano Amaral. Coisas que todo professor de português precisa saber: a teoria na prática. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 
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OITAVO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: LITERATURA E CINEMA 

Código da disciplina: LLP.81 Pré-requisito: não possui 

Professor: Adrianna Machado Meneguelli 

Período Letivo: 8º período Carga Horária: 60h 

Objetivo geral: 
Discutir as relações entre literatura e cinema como artes narrativas, levando em conta, principalmente, 
as proximidades e distanciamentos entre a obra literária e a adaptação fílmica. 

Objetivos específicos: introduzir (e problematizar) os conceitos de cinema e narrativa fílmica, em suas 
relações com a narrativa literária; discutir o problema das relações entre obra literária e obra 
cinematográfica, enquanto narrativas, levando em conta as proximidades e afastamentos possíveis 
entre elas; perceber as ligações interdisciplinares e o cruzamento de influências na elaboração das 
características específicas dos gêneros narrativos literário e cinematográfico; explorar o 
multiculturalismo e os modelos de “diferença/alteridade” na análise dos livros e filmes propostos para o 
curso; ver as narrativas literárias e fílmicas estudadas durante o curso em relação aos seus contextos 
cultural, intelectual, social e político. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Estudos de cinema e de literatura a partir da narratividade, adaptação e/ou crítica de cinema, 
levando em conta os propósitos da relação literatura versus cinema enquanto transporte da 
suportalidade: a literatura transposta para a produção cinematográfica e a transtextualidade entre obras 
literárias e cinematográficas. 

Conteúdo 
Carga 

horária 

I. A relação entre Literatura e Cinema 10h 

II. Narratologia: a teoria da narrativa e os problemas narrativos. 
1. A estrutura geral e os elementos constitutivos de uma narrativa. 
2. Personagens e caracterização. 
3. Tema, enredo e a estrutura do enredo. 
4. A narrativa cinematográfica. 
a. O roteiro cinematográfico e as convenções da narrativa fílmica. 
b. As teorias da narrativa fílmica e os problemas da adaptação cinematográfica. 

15h 

III Estudo de narrativas literárias e fílmicas: 
a. Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault,, A Companhia de Lobos, de Angela Carter 
e Companhia de Lobos, de Neil Jordan; 
b. O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald (romance) e Jack Clayton (filme); 
c. A Tempestade, de William Shakespeare, e A Última Tempestade de Peter Greenaway. 

15h 

IV Literatura e Cinema: Conjunções, Disjunções, Transmutações 
1. Do roteiro á montagem 
2. Adaptação e transmutação 
3. O sentido do filme 
4. Adaptar, basear, transpor 
5. Estudo de narrativas literárias e fílmicas: 
a. Vidas Secas, de Graciliano Ramos (romance) e Nelson Pereira dos Santos (filme); 
b. Memória Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis (romance) e André Klotzel 
(filme). 
c. Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar (romance), e Luis Fernando Carvalho (filme). 

20h 
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MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas e participativas; 
Leitura e interpretação de textos literários e fílmicos; 
Análise comparativa entre textos literários e os filmes produzidos a partir de adaptações. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Data-show, quadro branco, pincel, DVD player ,TV 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Os estudantes serão avaliados de duas formas: 

* Quantitativamente a partir das produções textuais propostas, e 
da apresentação de seminário; 
* Qualitativamente a partir da assiduidade, pontualidade e 
participação nas discussões em sala de aula. 

A avaliação será contínua e constante, e qualquer atividade solicitada 
pelos professores será levada em consideração na somatória final. 

Instrumentos 
Seminário 
Análises textuais 
Artigo 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AVELLAR, José Carlos. O chão da palavra: Cinema e literatura no Brasil. 1.ed. Rio de Janeiro: Artemí-
dia/Rocco, 2007. 
LÍRIO, Gabriela; COUTINHO, Angélica. Interseções: cinema e literatura. 1.ed. Rio de Janeiro: 7 Letras, 
2010. 
GERBASE, Carlos et al. Literatura e cinema: encontros contemporâneos. 1.ed. Porto Alegre: Dub-
linense, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MITTERAND, Henri. 100 filmes: da literatura para o cinema. 1.ed. São Paulo: Best Seller, 2014. 
XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do cinema. 4.ed. Rio de Janeiro: Graal, Embrafilmes, 2008. 
JAKOBSON, Roman. Linguística. Poética. Cinema. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. Coleção De-
bates. Vol. 22. 
EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. 2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
MULLER, Adalberto; SCAMPARINI, Júlia. Muito além da adaptação: literatura, cinema e outras artes. 
Rio de Janeiro: 7 Letras, 2013. 
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DISCIPLINA: LITERATURA E PSICANÁLISE 

Código da disciplina: LLP.82 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A contratar 

Período Letivo: 8° Período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: desenvolver a reflexão crítica e o senso de pesquisa sobre temas relacionados à 
literatura e aos processos humanos destacados pela psicanálise. 
Objetivos Específicos: oportunizar aos estudantes o desenvolvimento de uma visão crítica de textos 
literários a partir das construções da teoria psicanalítica; possibilitar aos estudantes refletir e pesquisar 
sobre os processos humanos inconscientes nas produções literárias; proporcionar meios para a reflexão 
acerca das configurações da poesia e da prosa brasileiras a partir do diálogo entre teoria, crítica, 
produção literária e psicanálise. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Ementa: Estudo das relações entre psicanálise e literatura. A teoria e a crítica literárias na perspectiva 
psicanalítica. Subjetividade e produção literária. Psicanálise, literatura e educação. 

Conteúdo Carga Horária 

A teoria psicanalítica de Sigmund Freud e desdobramentos 15 

Contribuições da teoria psicanalítica para a compreensão da arte literária 05 

A teoria e a crítica literárias na perspectiva psicanalítica 10 

Psicanálise e educação 10 

Análise crítica de obras literárias selecionadas sob o enfoque da psicanálise 20 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; apresentação de seminário; desenvolvimento de 
exercícios em grupo ou individualmente; aula prática; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade de questionar 
situações, apreensão dos conteúdos, compreensão dos temas 
debatidos, postura crítica diante dos assuntos estudados, 
capacidade de aplicação do conhecimento adquirido em situações 
diversas. 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos 
escritos, apresentações de 
seminários, estudos dirigidos, 
pesquisas bibliográficas, relatórios, 
instrumentos da autoavaliação e 
atividades diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BRANDÃO, R. S. Literatura e Psicanálise. Porto Alegre: UFSC, 1996.  
FREUD, Sigmund. Sigmund Freud obras completas. Vol. 8. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
FARIAS, André B. Et alii. Literatura e psicanálise: encontros contemporâneos. Porto Alegre: Dublinense, 
2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. 22 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.  
SÓFOCLES. A TRILOGIA TEBANA: EDIPO REI, EDIPO EM COLONO, ANTÍGONA. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1990. 
WILLEMART,  Philippe. Além da psicanálise: a literatura e as artes. São  Paulo: Nova Alexandria, 2002. 
SHAKESPEARE, William. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2007.  
FREUD, Sigmund. Sigmund Freud obras completas. Vol. 18. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
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DISCIPLINA: LITERATURA HISPANO-AMERICANA 

Código da disciplina: LLP.83 Pré-requisito: Espanhol instrumental 

Professor: Carmelita Tavares Silva 

Período Letivo: 8° Período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Estudar as obras representativas da literatura hispano-americana em uma perspectiva 
contextualizada e crítica. 
Objetivos Específicos: Apresentar o contexto que propiciou a renovação estética proposta pelas 
vanguardas na América Hispânica; estudar as obras pertencentes ao boom e as características da “nova 
narrativa” hispano-americano; promover a leitura crítica e a discussão teórica sobre as diferentes 
manifestações da literatura contemporânea. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: A literatura hispano-americana e a construção da identidade dos Estados nacionais. Estudo da 
produção literária dos países hispano-americanos, do séc. XIX à atualidade. Reflexão em torno da 
evolução da literatura espanhola. Leitura e análise de textos representativos. 

Conteúdo Carga Horária 

A literatura hispano-americana e a construção da identidade dos Estados 
nacionais 

10 

A renovação estética proposta pelas vanguardas na América Hispânica 10 

O boom latino-americano e as características da “nova narrativa” hispano-
americana 

15 

Produção literária hispano-americana na contemporaneidade 10 

Leitura e análise de textos representativos. 15 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos; apresentação de seminário; desenvolvimento de 
exercícios em grupo ou individualmente; aula prática; pesquisas na biblioteca e na internet. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, 
capacidade de questionar situações, 
apreensão dos conteúdos, compreensão 
dos temas debatidos, postura crítica diante 
dos assuntos estudados, capacidade de 
aplicação do conhecimento adquirido em 
situações diversas. 

Instrumentos 
Avaliações escritas, trabalhos escritos, apresentações de 
seminários, estudos dirigidos, pesquisas bibliográficas, 
relatórios, instrumentos da autoavaliação e atividades 
diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BELLINI, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997.  
JOZEF, Bella. História da literatura hispano-americana. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2005. 
ANDERSON IMBERT, Enrique. História de la literatura hispanoamericana. Mexico: 
Fondo de Cultura Economica, 1954. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FUENTE, Jose Luis de la. La nueva novela hispanoamericana: antología (1940-1970). -. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 1996. 
PERES, Ramon D. Historia de la literatura española e hispanoamericana. -.Barcelona: Ramon So-
pena, 1960. 
PIZARRO, Ana (org.). Palavra, literatura e cultura. Volume 1: a situação colonial. São Paulo: Memorial, 
Unicamp, 1993. 
FUENTE, Jose Luis de la. La nueva novela hispanoamericana: antología (1940-1970). -. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 1996. . 
UNAMUNO, Miguel de. Algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana. 3. ed. - Madrid: 
Espasa-Calpe, 1968. 

 

 



199 

 

 

DISCIPLINA: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

Código da disciplina: LLP.84 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A contratar 

Período Letivo: 8º período Carga Horária: 60h 

Objetivo Geral: Apresentar o uso da Língua Brasileira de Sinais no processo de comunicação. 

Objetivos Específicos: Identificar as bases legais da Língua Brasileira de Sinais e sua história; 

Conhecer os aspectos legais que respaldam o indivíduo surdo quanto aos seus direitos linguísticos e 

educacionais no Brasil; Conhecer a origem da Língua de Sinais e sua importância; Introduzir a prática 

da Língua Brasileira de Sinais no processo de ensino e aprendizagem. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

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 avaliação: 
finalidade e objetivos. Processo histórico-educacional do indivíduo surdo. Os aspectos legais que 
respaldam o indivíduo surdo quanto aos seus direitos linguísticos e educacionais no Brasil. O sujeito 
surdo, sua identidade e cultura. A origem da língua de Sinais e sua importância na constituição do 
indivíduo surdo. Ensino e prática da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS (parâmetros fonológico, léxico 
da morfologia; diálogos contextualizados). 

Conteúdo Carga Horária 

História do Surdo; 
LIBRAS, que língua é essa? 

04 

História da Educação do surdo. 04 

5 parâmetros LIBRAS. 
O sujeito surdo e suas características: identidade e cultura. 
A Lei 10.436 e o Decreto nº 5.626. 

08 

Ação pedagógica junto aos alunos surdos. 08 

Implicações da diversidade para a prática pedagógica: definições e respostas 06 

A importância da avaliação: finalidade e objetivos; concepções e paradigmas do trato 
à surdez; 

06 

Desenvolver competência Linguística em Língua Brasileira de Sinais em: 
Alfabeto manual ou datilológico, Soletração rítmica: parâmetros da LIBRAS; 
apresentação pessoal, cumprimento, advérbio de tempo e condições climáticas, 
calendário, atividades de vida diária; pronomes: pessoais, demonstrativos, 
possessivos, interrogativos, indefinidos; verbo; profissões; sinais de ambiente escolar; 
meios de comunicação, números ordinais /cardinais/quantidade, família, estado civil, 
cores; compreender construir diálogos e estórias em LIBRAS e interpretar pequenas 
narrativas. 

24 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Aulas teóricas e práticas de forma dialogada, usando dinâmica de grupo, tendo por base o 
interacionismo que prioriza o desenvolvimento do ser em todas as suas dimensões. Para buscar uma 
associação da teoria com a prática, por meio da visualização de experiências, faremos visitas 
pedagógicas a instituições de ensino que trabalham com a inclusão. 
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No desenvolvimento das aulas ainda serão feitos: 
Estudos dirigidos e trabalhos em grupo; oficinas; estudo de caso; debates sobre a diversidade na 
educação; relato de experiência; aula de campo; exposição dialogada; aulas práticas – LIBRAS; 
atividades em grupo: diálogos, pesquisas, encenações; interpretação de texto - português para Língua 
de Sinais; apresentação de filmes em LIBRAS e filmes relacionados à educação de surdos. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Datashow; computador; apostilas; VDS – Educação de Surdos; revistas; textos; CD. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação ativa nas aulas, execução das 
tarefas solicitadas, apresentação de trabalhos no 
prazo, frequências. 

Instrumentos 
Relatos de experiências; relatórios; observação diária 
em aula; atividades práticas em sala de aula; provas 
práticas e escritas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
LOPES, Maura Corcini. Surdez e Educação. Belo Horizonte. Autêntica. 2007. 
GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e 
da realidade surda. São Paulo; Parábola Editorial 2009. 
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte (ED.). Dicionário enciclopédico ilustrado 
Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. 3. Ed. Reimpr. São Paulo EDUSP, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. 
Brasília: MEC/SEF/SEESP, 2001. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf 
MEC, Secretaria de Educação Especial. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 
portuguesa. Programa nacional de apoio à educação de surdos. Brasília: MEC/SEESP, 2004. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=860&catid=192%3Aseesp-esducacao-
especial&id=12677%3Ao-tradutor-e-interprete-de-lingua-brasileira-de-sinais-e-lingua-
portuguesa&option=com_content&view=article 
BEYER, Hugo Otto. Inclusão e avaliação na escola: de alunos com necessidades educacionais 
especiais. 3 ed. Porto Alegre: Mediação, 2010. 
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Atendimento educacional especializado. Pessoa com surdez. 
Brasília: SEESP/SEED/MEC, 2007. Disponível 
em :http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/pvol2.pdf. 
MEC, Secretaria de Educação Especial: Saberes e Práticas da Inclusão: estratégias para a educação 
de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília: MEC/SEESP, 2003. V 4. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunossurdos.pdf.  

 
 
 
 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=860&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&id=12677%3Ao-tradutor-e-interprete-de-lingua-brasileira-de-sinais-e-lingua-portuguesa&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=860&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&id=12677%3Ao-tradutor-e-interprete-de-lingua-brasileira-de-sinais-e-lingua-portuguesa&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=860&catid=192%3Aseesp-esducacao-especial&id=12677%3Ao-tradutor-e-interprete-de-lingua-brasileira-de-sinais-e-lingua-portuguesa&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/pvol2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/alunossurdos.pdf
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DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (MONOGRAFIA) 

Código da disciplina: LLP.85 
Pré-requisito: Trabalho de conclusão de curso: 
projeto 

Professor: A contratar 

Período Letivo: 8° Período Carga Horária: 30h 

Objetivo Geral: Fomentar e oportunizar a pesquisa em Letras, a fim de que o aluno possa trabalhar de 
forma investigativa e interdisciplinar, atento às mudanças e à complexidade que caracterizam tanto o 
campo de estudos em Letras quanto a sociedade do século XXI. 
Objetivos Específicos: Aprofundar os conhecimentos sobre investigação científica, realizando estudos 
investigativos nas diversas linguagens; conhecer como deve ser a relação entre orientador e orientando; 
identificar os processos de pesquisas na área de linguagem e quais métodos são empregados; aplicar 
o projeto de investigação científica, visando à redação de uma monografia; exercitar a apresentação de 
trabalhos de pesquisa; produzir e entregar uma monografia resultante de pesquisa na área de Letras. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Prática de pesquisa na área de Letras. Elaboração de uma monografia. 

Conteúdo: Prática de pesquisa sob orientação de um professor. Elaboração de uma monografia. 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Encontros de orientação com professor orientador da pesquisa; leitura de textos; estudos dirigidos; 
prática de elaboração do projeto; pesquisas de campo e/ou teóricas, em diferentes campos e 
plataformas. 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Projetor multimídia (data show), quadro branco, laboratório de informática, filmes, material de apoio 
(apostilas, livros, artigos científicos). 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Critérios 
Participação, domínio de técnicas, capacidade 
de questionar situações, apreensão dos 
conteúdos, compreensão dos temas debatidos, 
postura crítica diante dos assuntos estudados, 
capacidade de aplicação do conhecimento 
adquirido em situações diversas; qualidade da 
monografia; adequação da monografia às 
normas técnicas. 

Instrumentos Projeto de pesquisa; avaliações orais 
escritas, trabalhos escritos, estudos dirigidos, pesquisas 
bibliográficas, relatórios, instrumentos da autoavaliação 
e atividades diversas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIGUEIREDO, Antônio Macena; SOUZA, Sorais Riva Goudinho de. Como elaborar projetos, monogra-
fias, dissertações e tese: da redação científica à apresentação do texto final. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2005.  
PERROTTA, Cláudia. Um texto para chamar de seu: preliminares sobre a produção do texto acadêmico. 
São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Tradução de Gilson Cesar Cardoso de uza. 21. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. 
BIANCHETTI, Lucídio (org.). Trama & Texto: Leitura crítica escrita criativa.São Paulo: Plexus, 1996. 
LUDKE, Menga & ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo, 
Editora Pedagógica e Universitária, 1986. 99p.  
MACEDO, N. D. Iniciação à pesquisa bibliográfica: um guia do estudante para a fundamentação de 
pesquisa. São Paulo: Loyola, 1994. 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.   
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DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Código da disciplina: LLP.86 Pré ou co-requisito: não possui 

Professor: A contratar 

Período Letivo: 8º período Carga Horária: 120h 

Objetivo Geral: Exercitar os conhecimentos e habilidades adquiridas no decorrer do curso de 
Pedagogia em situações reais nas escolas de ensino fundamental e médio. 
Objetivos Específicos: refletir criticamente sobre a realidade do ensino fundamental; vivenciar o 
cotidiano das escolas de ensino fundamental e médio; trocar experiências vivenciadas no ensino 
superior com as escolas de ensino fundamental e médio selecionadas para campo de estágio; identificar 
situações-problemas no campo de estágio relacionadas ao ensino e à aprendizagem; elaborar proposta 
de intervenção para as situações problemas encontradas nas escolas campo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ementa: Observação, Planejamento e Intervenção na realidade educacional do Ensino Fundamental e 
Médio. 
Conteúdo: Conhecimentos relacionados à aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e médio, 
condizentes com as propostas oficiais, legais e curriculares, nas áreas pertinentes à educação básica. 

MÉTODOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Pesquisa-ação: observação, identificação e intervenção na escola-campo; 
Entrevistas diversas com os vários segmentos da escola, inclusive com alunos; 
Análise dos documentos oficiais e escolares (projetos, planos curriculares, planos de ensino, etc.). 
Participação em reuniões; 
Acompanhamento e recuperação de atividades relacionadas ao processo de ensino e de aprendizagem; 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Planos diversos; 
Materiais concretos que atendam às propostas de intervenção; 
Fichas de acompanhamento e de avaliação. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação será composta pelos seguintes instrumentos: 
1) Atividade avaliativa (sem consulta), utilizando exclusivamente a bibliografia da disciplina (valor: 30,0 
pontos); 
2) Entrega das produções/narrativas de registro de estágio (valor: 50,0 pontos); 
3) Apresentação das produções/narrativas do registro de estágio (valor: 20,0 pontos); 
A apresentação do registro de estágio só ocorrerá mediante a entrega da produção, conforme data 
estipulada no cronograma dessa disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEAHY-DIOS, Cyana. Educação literária como metáfora social: desvios e rumos. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004.  
MARTINS, Lígia Marcia; DUARTE, Newton (Orgs.). Formação de professores: limites contemporâneos 
e alternativas necessárias [online]. São Paulo: Editora Unesp; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 
MORAES, Maria Célia Marcondes de; PACHECO, José Augusto; EVANGELISTA, Olinda (Orgs.). 
Formação de professores: perspectivas educacionais e curriculares. Porto: Porto Editora, 2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SAVIANI, D. Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação: significado, controvérsias 
e perspectivas. Campinas, SP: Autores Associados, 2014. 
DAHLET, V.B (org.). Ciências da Linguagem e Didática das Línguas. São Paulo, Humanitas: FAPESP, 
2011. 
SORRENTI, Neusa. A poesia vai à escola: reflexões, comentários e dicas de atividades. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. 
PIMENTA, Selma G.; GHEDIN, E. (Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 
São Paulo: Cortez, 1999.  
ARROYO, Miguel. Ofício de Mestre. Petrópolis: Vozes. 2000. 
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ANEXO III – PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFESSORES  

 

Além dos docentes que já trabalham no campus atualmente, será necessário contratar 

ao menos mais cinco (05) novos professores nas áreas de Letras Português e 

Educação. Destes, é preciso que pelo menos dois (02) docentes sejam contratados 

antes do início das atividades do curso. 

 

Docente 
Titulação 
Mínima 

Regime 
de 

Trabalho 
Disciplina(s) 

A contratar I Mestre DE 
Estudos Gramaticais, Estudos de Língua e 

Literatura Latinas 

A contratar II Mestre DE 
Didática, Instrumentação para o Ensino, Política 

e Organização da Educação Brasileira 

A contratar III Mestre DE 
Leitura e produção de Textos, Sintaxe da Língua 

Portuguesa, Morfossintaxe da Língua 
Portuguesa, Estágio Supervisionado III 

A contratar IV Mestre DE 
Semântica da Língua Portuguesa, Teorias dos 

Gêneros Textuais 

A contratar V Mestre DE 
Linguagem Brasileira de Sinais, 

Sociolinguística, Linguística Textual 

 

 

CONSTRUÇÕES E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS 

 

A construção de novos espaços físicos e a aquisição de novos equipamentos não 

serão necessárias. Será utilizada apenas a infraestrutura já disponível no Campus 

Venda Nova do Imigrante. 
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ANEXO IV – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-
CULTURAIS 

 

A exigência das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) se fundamenta na 

flexibilização curricular que a LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) prevê: 

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico 
e do pensamento reflexivo; 

 II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 
do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

A resolução CNE/CP nº 02, de 1º de julho de 2015, no inciso III do Art. 12, assim 

orienta a realização das AACC: 

 

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, 
compreendendo a participação em: 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação 
científica, iniciação à docência, residência docente, monitoria e 
extensão, entre outros, definidos no projeto institucional da instituição 
de educação superior e diretamente orientados pelo corpo docente da 
mesma instituição; 
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b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e 
instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes 
áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e 
diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos 
pedagógicos; 

c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no 
PPC; 

d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à 
apropriação de recursos de linguagem capazes de comunicar, 
interpretar a realidade estudada e criar conexões com a vida social. 

 

Esse componente curricular constitui ações que devem ser desenvolvidas ao 

longo do curso e tem como objetivo incentivar a participação dos graduandos nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovidas dentro e fora do ambiente 

escolar. Dentre as atividades é importante destacar a participação em monitorias, 

projetos de extensão, de treinamento profissional, iniciação científica, palestras, 

congressos, vivência profissional complementar, dentre outras. Busca-se também 

estimular o aluno a participar de atividades culturais e assistencialistas, favorecendo 

o seu contato com a sociedade e o seu desenvolvimento como cidadão. 

 A realização de atividades acadêmico-científico-culturais irá proporcionar aos 

graduandos a oportunidade de trabalhar a interdisciplinaridade e de aprofundar os 

conhecimentos acadêmicos adquiridos, além de estimular o desenvolvimento de 

habilidades técnicas, o senso crítico, a capacidade de solução de problemas e de 

trabalhar em equipe, contribuindo assim, para formar profissionais mais capacitados 

para o mercado de trabalho. 

As atividades acadêmico-científico-culturais são obrigatórias (Quadro 4), 

devendo ser cumpridas em um total de 500 horas, no decorrer do curso, como 

requisito para a colação de grau, e o registro no histórico escolar do estudante será 

na forma de conceito “S” (Satisfatório) ou “N” (Não satisfatório). 

Ao final do curso, o estudante entregará a documentação para o registro em 

formulário próprio. A coordenação do curso poderá agendar períodos entregas 

parciais ao longo do curso, para melhor atendimento ao estudante; a carga horária 

total será avaliada e registrada, contudo, apenas quando estiver completa. Após 

avaliação da documentação, feita pelo coordenador do curso ou por comissão de 

docentes constituída exclusivamente para esse fim, o Núcleo Docente Estruturante 
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(NDE) do curso emitirá o parecer, deferindo ou indeferindo o pedido do estudante, que 

será enviado à secretaria para devido registro. Os casos omissos serão levados ao 

Colegiado do Curso, que tomará as decisões cabíveis. Os graduandos deverão seguir 

as seguintes observações: 

1. Todos os comprovantes só terão validade se apresentarem data, assinatura 

e/ou carimbo do responsável ou da Instituição. Serão aceitos certificados on 

line. Em casos de dúvidas sobre a veracidade do documento comprobatório ou 

de ausência de informações importantes, a atividade será indeferida. 

2. O Coordenador do Curso ou a comissão avaliadora verificará se a atividade 

desenvolvida é compatível com o perfil do egresso do curso de Licenciatura em 

Letras Português, se é relevante para a formação geral do docente de Língua 

Portuguesa e Literatura e se está diretamente relacionada aos componentes 

curriculares do curso; a atividade será contabilizada na carga horária de AACC 

apenas quando esses critérios forem atendidos. 

3. Ao ingressar no curso de Letras, cabe ao aluno guardar os comprovantes 

(certificados, declarações etc.) que deverão ser apresentados para registro 

como atividade acadêmico-científico-culturais. 

4. As atividades serão válidas apenas no período em que o aluno estiver 

regularmente matriculado no curso. Atividades acadêmico-científico-culturais 

realizadas antes do início do curso não terão validade. 

5. O Estágio Supervisionado curricular e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

não poderão ser pontuados em atividades acadêmico-científico-culturais, por 

já possuírem cargas horárias e registros próprios. 

6. Não serão aceitas atividades desenvolvidas em outro curso superior regular ou 

em outro nível de ensino (disciplinas isoladas em cursos de pós-graduação, 

cursos técnicos ou outra licenciatura, por exemplo). 

7. As normas específicas que regulamentarão as atividades acadêmico-científico-

culturais poderão ser alteradas a qualquer tempo, conforme necessidades, pelo 

NDE, ouvido o Colegiado de Curso. 

 

Quadro 1. Relação das atividades acadêmico-científico-culturais e suas respectivas 

cargas horárias computadas. 
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Atividade 
Carga horária 

computada 
Comprovação 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Carga horária mínima: 50 horas 

EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

Participação em eventos 
culturais ou esportivos. 

2 horas por evento Declaração emitida pelo coordenador do evento 

Participação em 
minicursos, oficinas e 
atividades culturais 

Carga horária da 
certificação 

Declaração emitida pelo coordenador do evento 

TRABALHO VOLUNTÁRIO 

Atuação como voluntário 2 horas por evento ou 
carga horária da 

certificação 

Declaração emitida pelo coordenador do evento ou 
instituição beneficiada 

ENSINO/PESQUISA 
Carga horária mínima: 100 horas 

ATIVIDADE DE PESQUISA NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

Participação como 
bolsista ou voluntário em 
projetos de pesquisa. 

40 horas por semestre ou 
carga horária da 

certificação 

Declaração de participação emitida pelo coordenador 
do projeto ou pela Diretoria de Pesquisa e Extensão 

EVENTOS CIENTÍFICOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

Participação como 
ouvinte em eventos 
científicos (congressos, 
jornadas, simpósios, 
mesas redondas, dentre 
outros). 

Carga horária da 
certificação 

Certificado de participação 

Apresentação de 
trabalhos acadêmicos em 
eventos internacionais e 
nacionais 

10 horas por trabalho Certificado de participação 

Apresentação de 
trabalhos acadêmicos em 
eventos regionais e locais 

5 horas por trabalho Certificado de participação 

Premiação por trabalho 
apresentado em evento 
científico 

10 horas por trabalho 

Premiado 
Certificado de participação 

ATIVIDADES ACADÊMICAS E/OU ESTUDANTIS NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

Participação como 
representante estudantil 
(membro em ligas 
acadêmicas reconhecidas 
pela Instituição, em 
colegiados e outros 
Órgãos Institucionais) 

10 horas por semestre 
Comprovante de participação emitido pelo 

responsável pela atividade 
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Realização de estágio 
extracurricular. 

30% da carga horária 
certificada 

Comprovante de participação emitido pelo 
responsável pela atividade 

Participação em cursos 
de treinamento ou 
formação complementar 
na área de formação 

Carga horária certificada 
Comprovante de participação emitido pelo 

responsável pela atividade 

Participação como 
monitor/tutor 20 horas por semestre 

Comprovante de participação emitido pelo 
responsável pela atividade 

Participação em feiras, 
mostras, exposições 

2 horas por evento ou 
carga horária certificada 

Comprovante de participação emitido pelo 
responsável pela atividade 

Participação como 
expositor em exposições 
técnico-científicas. 

3 horas por exposição 
Comprovante de participação emitido pelo 

responsável pela atividade 

Participação como 
ouvinte em 
apresentações de 
trabalho de conclusão de 
curso, dissertações e 
teses. 

1 hora por defesa 
Comprovante de participação emitido pelo 

responsável pela atividade 

Experiência profissional 
na área de formação do 
curso. 20 horas por semestre 

Declaração, em papel timbrado da instituição, 
carimbada e assinada pelo responsável, 

especificando as atividades e a carga horária do 
trabalho. 

Trabalho voluntário na 
área de formação do 
curso. (O trabalho deve 
estar ligado a uma 
instituição registrada) 

10 horas por semestre 

Declaração, em papel timbrado da instituição, 
carimbada e assinada pelo responsável, 

especificando as atividades e a carga horária do 
trabalho. 

Participação em curso 
livre de idiomas Carga horária certificada 

Certificado ou declaração, em papel timbrado da 
instituição, carimbada e assinada pelo responsável, 

especificando as ementas e a carga horária do curso 

PUBLICAÇÕES NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

Carta de aceite ou 
publicações em 
periódicos técnico-
científicos trabalhos, 
completos indexados. 

40 horas por publicação Publicação ou certificado 

Carta de aceite ou 
publicações em 
periódicos técnico-
científicos ou trabalhos 
completos não indexados. 

10 horas por publicação Publicação ou certificado 

Publicações em anais de 
eventos técnico-
científicos de resumo 
expandido. 

5 horas por publicação Publicação ou certificado 

Publicações em anais de 
eventos técnico-
científicos resumo. 

5 horas por publicação Publicação ou certificado 
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Participação na 
publicação de material 
jornalístico (matéria, 
documentação, 
reportagem, colunas, 
notícias e outros) em 
qualquer mídia: impressa, 
TV, rádio ou on-line. 

5 horas por publicação Declaração ou cópia da publicação 

EXTENSÃO 
Carga horária mínima: 350 horas 

AÇÕES SOCIAIS E EXTENSIONISTAS NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

Participação em 
atividades de extensão 
regulamentadas: ministrar 
e/ou participar de curso; 
organizar e/ou participar 
de eventos científicos, 
culturais ou esportivos; ou 
outras atividades de 
extensão aprovadas pela 
instituição. 

Carga horária certificada 
Declaração ou certificado de participação emitida 

pelo coordenador da atividade ou pela Diretoria de 
Pesquisa e Extensão 

Participação em projeto 
de extensão Carga horária certificada 

Declaração ou certificado de participação emitida 
pelo Coordenador da atividade ou pela Diretoria de 

Pesquisa e Extensão 

Participação efetiva em 
atividades beneficentes e 
comunitárias (o simples 
ato de “doação” não 
caracteriza ação 
comunitária). 

05 horas por atividade 
Declaração ou certificado de participação emitida 

pelo Coordenador da atividade ou pela Diretoria de 
Pesquisa e Extensão 

 


