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1. DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO

Proponente Universidade Federal Rural da Amazônia

CNPJ MF 05.200.001/0001 -01

Endereço Avenida Presidente Tancredo Neves, Nº
2501, Bairro: Terra Firme CEP.: 66.077-830
Cidade: Belém – Pará – Brasil

Endereço eletrônico www.ufra.edu.br

2. DADOS GERAIS DO CURSO

Denominação Licenciatura Plena em Letras com

Habilitação em Língua Portuguesa

Grau Acadêmico Conferido Licenciatura Plena

Endereço de Funcionamento do Curso Avenida Presidente Tancredo Neves, Nº

2501, Prédio de Letras Libras, Bairro: Terra

Firme CEP.: 66.077-830 Cidade: Belém –

Pará – Brasil

Modalidade de Ensino Presencial

Regime de Matrícula Semestral

Carga Horária Total do curso 3.206

Número de Vagas Anuais 50 vagas

Turno de Funcionamento - Forma de

Ingresso

Matutino - SISU

Período de Integralização 08 semestres – 04 anos

Conceito Preliminar do Curso CPC (quando

houver)



6

3. APRESENTAÇÃO

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Letras/Língua

Portuguesa, com ênfase na Educação do Campo da Universidade Federal Rural da Amazônia

(UFRA) tem como política de ensino a oferta de um curso pautado na qualidade e na

excelência acadêmica. Esse curso está estruturado a partir de componentes curriculares que

permitam o desenvolvimento de estudos linguísticos e literários, em aspectos formativos

reflexivos e críticos, frente às realidades sociais, inclusive das populações do campo na

Amazônia e no Brasil. O Curso surge a partir da necessidade de ressignificação dos

componentes curriculares da Educação básica e Superior, em que a formação do educador

deve ser abrangente e contemplar os processos de docência e gestão, de pesquisa e de

intervenção, o que permitirá aos egressos atuarem em contextos educativos complexos e

diversificados.

A UFRA, como instituição pública federal, tem como objetivo ser referência nacional

e internacional como universidade de excelência na formação de profissionais para atuar na

Amazônia e no Brasil formando profissionais qualificados, compartilhando conhecimentos

com a sociedade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Dessa

forma, visando atender a demanda social e regional foi proposto o curso de Licenciatura Plena

em Letras Língua Portuguesa, com ênfase em Educação do Campo, dentro desta douta

Instituição.

No contexto mais amplo das práticas sociais, este PPC defende o ensino público

gratuito e de qualidade, assim como as políticas inclusivas. Além de considerar, no conjunto

de suas ações, as inovações científicas e tecnológicas e as exigências do mundo do trabalho,

este PPC fundamenta sua política educacional em princípios político-filosóficos coerentes

com a missão da Universidade Federal Rural da Amazônia de promover desenvolvimento e

progresso no âmbito social, cultural e científico.

O Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura Plena em Letras com

Habilitação em Língua Portuguesa é um trabalho coletivo que vem sendo elaborado e

discutido pelos docentes da área que estão inseridos nessa Instituição de ensino, visando

ampliar a contribuição da UFRA para além das ciências agrárias, voltando-se também para a

seara educacional, contribuindo, então, contundentemente para o progresso educativo do

interior do Estado do Pará.

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação em

Letras, modalidade Licenciatura Plena, da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA),



7

e está estruturado com base nas principais disposições legais que norteiam a constituição de

um PPC: Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9.394/1996, que “estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional” e os atos normativos dela originados, em especial, os Pareceres

nº 492/2001-CNE/CES e nº 1363/2001-CNE/CES; a Resolução nº 1/2002-CNE/CP, que

“institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”, a Resolução nº 2/2002-

CNE/CP, que “Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação

plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior”; a Resolução nº

18/2002-CNE/CES, que “estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras”; a

Resolução nº 2/2007-CNE/CES, que “dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade

presencial e a Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 que altera as Leis nos 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20

de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho

- CLT, especificamente exposto no “Art. 62 que aduz que “a formação de docentes para atuar

na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena (grifo nosso),

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos

cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade

normal”. Este PPC está embasado também no Regimento Geral da UFRA, que contém as

disposições básicas que nortearão a vida institucional da UFRA e disciplina os aspectos de

organizações e funcionamento dos vários órgãos e unidades que compõem a sua estrutura

organizacional; o Decreto Federal nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o artigo 18 da Lei nº 10.098/2000 e a

Lei 10.639/2003, que “altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a

obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’, e dá outras providências”,

juntamente com o Parecer nº 3/2004-CNE/CP, que estabelece as “Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura

Afro-Brasileira e Africana" e a Resolução nº 01/2004, que “institui Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura

Afro-Brasileira e Africana”; e a Resolução nº 01/2012, que “estabelece Diretrizes Nacionais

para a Educação em Direitos Humanos”; e a Resolução CNE/CP nº 02, de 01 de julho de

2015 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
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superior e para a formação continuada.

Como todo projeto dinâmico, este também se constitui em um processo contínuo da

formação acadêmica aproximada da necessidade social da região e, por isso mesmo não é um

trabalho fechado. Assim, a função principal deste projeto é contribuir para a minimização dos

problemas que possam comprometer uma educação que se pretende democrática e de

qualidade, reafirmando a responsabilidade pública da Universidade Federal Rural da

Amazônia.

É por essa razão que o Programa de Letras/Língua Portuguesa entende que a cidadania

é melhor exercida mediante a posse do pleno domínio da linguagem. Ao elaborar este projeto

político pedagógico, os professores pensaram na formação de um profissional que exerça na

sua prática o ensino das Línguas e das Literaturas de maneira indissociável, envolvendo as

capacidades reflexivas, analíticas e investigativas nessas áreas, voltadas para o ensino, a

pesquisa e a extensão, de forma ética e profissional.

4. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A UFRA, como sucessora da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará (FCAP), é a

mais antiga Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica na área de

Ciências Agrárias da região, e tem como tema de grande preocupação a preservação da

Região Amazônica, assim como sua exploração racional. A FCAP foi criada em 1951 como

Escola de Agronomia da Amazônia (EAA), e oferecia apenas o Curso de Graduação em

Agronomia. A EAA funcionava anexa ao Instituto Agronômico do Norte (IAN), criado em

1939, em cujas instalações deveriam coexistir, utilizando equipamentos e outros meios

daquela instituição de pesquisa, incluindo as atividades de magistério da escola recém criada

como nova atribuição do pessoal técnico do IAN.

O Conselho Federal de Educação, mediante Parecer nº 802, de 09 de novembro de

1971, aprovou o funcionamento do Curso de Engenharia Florestal, na EAA, o qual foi

autorizado pelo Decreto Presidencial nº 69.786, de 14 de dezembro de 1971. Em 8 de março

de 1972, pelo decreto nº 70.268/1972, passou a denominar-se Faculdade de Ciências Agrárias

do Pará (FCAP), Estabelecimento Federal de Ensino Superior, constituindo-se unidade

isolada, diretamente subordinada ao Departamento de Assuntos Universitários do Ministério

da Educação e Cultura (MEC).
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Posteriormente, através do Decreto nº 70.686, de 07 de junho de 1972, foi

transformada em autarquia de regime especial, com mesmo regime jurídico das universidades

federais, e, portanto, com autonomia didática, disciplinar, financeira e administrativa. Em 16

de março de 1973, o Conselho Federal de Educação aprovou parecer favorável ao projeto de

criação do curso de Medicina Veterinária na FCAP, o qual foi autorizado a funcionar através

do Decreto nº 72.217, de 11 de maio de 1973.

No ano de 1999, foi autorizada a criação do curso de Graduação em Engenharia de

Pesca com 30 vagas anuais, pela portaria MEC nº 1.135, de 20 de julho de 1999 e

reconhecido em 2005 pela Portaria MEC n° 3.098, de 09 de setembro de 2005. No ano de

2000, foi autorizada a criação do curso de Zootecnia com 30 vagas anuais, pela Portaria MEC

nº 854, de 21 de junho de 2000 e reconhecido posteriormente pela Portaria MEC nº 3.101, de

09 de setembro de 2005.

A fase da Pós Graduação iniciou-se em 1976 quando foi implantado o primeiro curso

regular de pós-graduação lato sensu, e formou 17 turmas de especialização em Heveicultura,

num total de 425 especialistas. Em 1984, iniciou o Mestrado em Agropecuária Tropical e

Recursos Hídricos, área de concentração em Manejo de Solos Tropicais, recomendado pela

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o qual foi

reestruturado em 1994, criando-se o Programa de Pós-graduação em Agronomia com duas

áreas de concentração: 1) Solos e Nutrição Mineral de Plantas e 2) Biologia Vegetal Tropical;

e o Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais, com área de concentração em

Silvicultura e Manejo Florestal.

Em março de 2001, numa parceria com a Embrapa Amazônia Oriental, iniciou o

Curso de Doutorado em Ciências Agrárias com área de concentração em Sistemas

Agroflorestais, recomendado pela CAPES em 2000. Em 2001, a CAPES aprovou a criação do

curso de Mestrado em Botânica, em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG),

cuja primeira turma foi selecionada em fevereiro de 2002. Ao longo desse período, a FCAP

ampliou fortemente sua interação com outras instituições como o Museu Paraense Emílio

Goeldi (MPEG), a Universidade Federal do Pará (UFPA), o Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Universidade Estadual do Pará (UEPA)

e o Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará (CEFET-PA), hoje Instituto Federal do

Pará (IFPA).

De 1972 até 1997, a FCAP ofereceu 200 vagas nos concursos vestibulares anuais,

sendo 100 para o curso de Agronomia, 50 para Engenharia Florestal e 50 para Medicina

Veterinária. O total de vagas foi ampliado em 50% no vestibular de 1998, seguindo a política
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do MEC que, em 1994, passara a alocar recursos de custeio e capital (OCC) para as

Instituições de Ensino Superior (IFES) com base no número de alunos matriculados, no

número de professores e no desempenho acadêmico.

Em seus 50 anos de existência, a UFRA, a despeito de ter prestado relevantes serviços

à região amazônica, destacando-se em especial à formação de milhares de profissionais em

Ciências Agrárias, incluindo estrangeiros de mais de 15 países, precisava ampliar sua oferta

no ensino superior. A trajetória do ensino superior em Ciências Agrárias, neste tempo

transcorrido, estimulou a comunidade universitária a apresentar à sociedade uma proposta de

transformação da FCAP em UFRA. O pedido de transformação foi sancionado pelo

Presidente da República através da Lei nº 10.611, de 23 de dezembro de 2002, publicada no

Diário Oficial da União em 24 de dezembro de 2002. Dessa forma, a UFRA avançou em suas

conquistas durante seu processo de transformação de tal maneira, que tem hoje, em

cumprimento ao que exige a legislação Estatuto, Regimento Geral e Plano Estratégico,

concebidos a partir de processos democráticos e participativos, registrando na história desta

Universidade, um modo cidadão de governar.

A UFRA é constituída por quatro Institutos Temáticos, que são as unidades

responsáveis pela execução do ensino, da pesquisa e da extensão e tem caráter inter, multi e

transdisciplinar em áreas do conhecimento. São eles: a) Instituto de Ciências Agrárias (ICA);

b) Instituto de Saúde e Produção Animal (ISPA); c) Instituto Socioambiental e dos Recursos

Hídricos (ISARH), e d) Instituto Ciberespacial (ICIBE). Os institutos são constituídos por

docentes, técnico-administrativos e discentes que neles exercem suas atividades. Cada um dos

Institutos citados atua em funções relacionadas a seus campos do saber e compactuam entre si

o objetivo de ensino, pesquisa e extensão.

A UFRA conta ainda com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e

Ensino em Ciências Agrárias (FUNPEA), pessoa jurídica de direito privado, gozando de

autonomia patrimonial, financeira e administrativa nos termos da lei e que tem como objetivo

apoiar e estimular programas de desenvolvimento sustentado e proteção ao meio ambiente.

Fundada em 20 de março de 1997, com sede e foro na cidade de Belém, capital do Estado do

Pará, podendo por deliberação do Conselho Curador, estabelecer-se em torno do território

nacional.

Seguindo o planejamento de expansão proposto pela UFRA, já foram criados cinco

campi fora de sede que, atualmente, ofertam doze cursos de graduação. São os campi de

Capanema (Cursos de Administração, Agronomia, Biologia, Ciências Contábeis e Engenharia

Ambiental), de Capitão Poço (Curso de Agronomia, Biologia, Computação, Engenharia
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Florestal e Sistemas de Informação), de Paragominas (Cursos de Agronomia, Engenharia

Florestal e Zootecnia), de Parauapebas (Curso de Administração, Agronomia, Engenharia

Florestal, Engenharia de Produção e Zootecnia) e de Tomé Açu (Cursos de Administração,

Licenciatura em Biologia, Ciências Contábeis, Engenharia Agrícola e Língua Portuguesa). No

campus sede começaram a funcionar os Cursos de Licenciatura em Computação, no ano de

2009, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, em 2010, Engenharia Cartográfica e de

Agrimensura, em 2013 e o Curso de Licenciatura em Letras/Libras em 2016.

O Curso Licenciatura em Letras Libras da UFRA amplia dentro da Universidade a

visão para os cursos de formação de professores, em conformidade com o Decreto nº

5.626/2005 e o Decreto nº 7.612/2011, que fortalece a Educação Bilíngue no Brasil, por meio

da criação de cursos de Letras LIBRAS (bacharelado e licenciatura).

Como principal instituição na região a oferecer educação de terceiro grau na área de

Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Engenharia de

Pesca e Zootecnia) e hoje galgando a excelência nos cursos de humanas e educação, a UFRA

tem um papel a desempenhar no que concerne ao desenvolvimento e implementação de

políticas que respondam à demanda da sociedade. Efetivamente, como mão-de-obra

qualificada, os diplomados da UFRA são bem representados nas instituições amazônicas de

agricultura e meio ambiente, incluindo órgãos federais, estaduais, municipais e ONG. Do

momento de sua criação até os dias de hoje, em razão da demanda dos estudantes pelas novas

habilidades e conhecimentos, a Instituição se aprimorou em infraestrutura, em renovação

curricular e em recursos humanos, todavia, ainda precisa alcançar patamares nunca antes

almejados e para isso precisa estar sempre se reformulando.

A localização geográfica da UFRA na Amazônia, com o imenso espaço físico

representado por seus campi, por si só, representa um excelente “marketing” institucional, que,

associado à interiorização que vem ocorrendo e a uma maior interação com seus ex-alunos

permitiriam uma percepção mais abrangente da instituição. Isso poderia resultar numa

ampliação das parcerias com outras entidades e uma maior captação de recursos, formando

um profissional de melhor qualidade para atender às demandas em diversos contextos sociais.

Este atendimento exige uma UFRA fortalecida com um nível elevado de satisfação de seus

funcionários, tanto os docentes quanto os técnicos administrativos. Para garantir a sua atuação

emergente e o seu bem-estar, é preciso continuar se reestruturando e acreditando na força e na

capacidade de se adaptar, inovar e intensificar o seu papel como universidade.

Assim, além de atender a demanda por profissionais na área de ciências agrárias,

atuando para promover o desenvolvimento sustentável na região amazônica, o programa de
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ensino da UFRA está se atualizando para atender, satisfatoriamente, à demanda dos

estudantes pelas novas habilidades e conhecimentos exigidos pelos potenciais empregadores

também nas áreas das ciências humanas e educação.

5. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL

5.1 MISSÃO INSTITUCIONAL

Formar profissionais qualificados, compartilhar conhecimentos com a sociedade e

contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

5.2 VISÃO INSTITUCIONAL

Ser referência nacional e internacional como universidade de excelência na formação

de profissionais para atuar na Amazônia e no Brasil.

5.3 OS VALORES DA UFRA
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a) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão – assegurar a integração sistêmica

entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão como diferencial na formação dos

profissionais, produção e difusão de conhecimentos;

b) Interdisciplinaridade – exercitar a interdisciplinaridade no ensino, pesquisa e extensão,

como processo de construção e desenvolvimento de novos conceitos, conhecimentos e

aprendizados e na formação de cidadãos com visão holística dos problemas a enfrentar na

vida profissional e convívio social;

c) Transparência – tornar transparente as ações da atividade administrativa da instituição,

mediante a divulgação e disponibilização das informações à sociedade;

d) Responsabilidade social e ambiental – produzir conhecimento consciente da importância de

compartilhar os resultados com a sociedade e com a valorização dos serviços ambientais

produzidos pela natureza em benefício do bem-estar social;

e) Dignidade e inclusão – garantir os princípios da dignidade e inclusão na educação superior

aos portadores de necessidades especiais;

f) Ética – respeito, integridade e dignidade aos seres humanos, com o fito de assegurar os

princípios morais aos cidadãos em prol do bem comum;

g) Cidadania – assegurar a liberdade, direitos e responsabilidades individuais e comunitárias;

h) Cooperação – trabalhar para o bem comum da sociedade local, regional, nacional e

internacional.

5.4. OS PRINCÍPIOS DA UFRA

a) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cultural, político, científico e

socioambiental do pensamento reflexivo em ciências agrária, saúde e produção animal,

biológicas, ciências sociais aplicadas, da informação e conhecimento, ciências humanas e da

saúde, engenharias e outras que venham a ser introduzidas;

b) Formar profissionais cidadãos aptos a contribuir com o desenvolvimento e melhorias da

qualidade de vida da sociedade brasileira, em específico do ambiente complexo da Amazônia,

propiciando a formação continuada;

c) Desenvolver pesquisa, tecnologia e inovação dentro do propósito da sustentabilidade por

meio da integração dos sistemas econômicos e ambientais, sob a visão holística das relações

entre o homem e o meio em que atua;

d) Promover a extensão universitária, prestando serviços especializados à comunidade,

sobretudo aos grupos sociais excluídos, e estabelecer um vínculo permanente e dinâmico de
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ações recíprocas para o desenvolvimento humano;

e) Promover de forma permanente o aperfeiçoamento cultural e profissional, possibilitando a

integração das informações e conhecimento adquiridos numa dinâmica própria de ação e

reação com os egressos e os demais grupos de interesse a que está vinculada;

f) Tornar efetivo e ampliado os meios de comunicação e divulgação dos conhecimentos

culturais, políticos, socioeconômicos, ambientais, técnicos e científicos, que formam o

patrimônio da UFRA tem a ofertar para a humanidade, por meio do ensino presencial à

distância, publicações dos resultados de pesquisa e extensão e todas as formas de

comunicação ao alcance da Universidade.

6. POLÍTICAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A atividade de ensino da UFRA compreende a oferta de vagas nas modalidades da

graduação em diversas áreas e pós-graduação em nível de especialização, mestrado e

doutorado. O ensino de graduação dedica-se à formação de profissionais ajustados ao

mercado de trabalho e às demandas da sociedade, primando pela qualidade das atividades que

desenvolvem e estão conscientes de que devem contribuir para o aumento da produtividade

dos sistemas de produção coletivos e privados e para a melhoria da qualidade de vida das

pessoas. Estas ações de política são desenvolvidas pela Pró-reitoria de Ensino (PROEN).

A metodologia de ensino e aprendizagem da UFRA é inovadora, ao exercitar a

interdisciplinaridade por meio dos eixos temáticos que dão a conformidade e dinâmica

pedagógica a todas as matrizes curriculares dos cursos de graduação presenciais e a distância.

Igualmente, incorpora os atributos de qualidades pessoais, ética profissional, economia e

gestão de negócios, tecnologia da informação, formação docente e conhecimento e práticas

profissionalizantes. Além disso, a formação do profissional inclui conteúdo em todos os

cursos para fornecer conhecimento aos estudantes sobre a realidade socioeconômica,

ambiental, cultural e política no âmbito regional e nacional, pensamento crítico, cidadania

ativa, trabalho em equipe, pensamento solidário e justiça social.

A UFRA avança ainda mais na contribuição para atender à demanda pelo ensino de

graduação por meio do ensino à distância, que contribui para aumentar o número de vagas e

tornar mais eficiente a ocupação dos espaços físicos e operar com racionalidade a distribuição

da carga horária dos professores. Avança-se, também, na direção do estabelecimento de uma

cultura midiática, inicialmente aplicada ao ensino e aprendizagem dos cursos de graduação



15

em educação e informática oferecidos pela Universidade.

Em termos de escala, a UFRA é uma universidade pequena que estabeleceu nova

trajetória de expansão para contribuir de forma mais efetiva com as diretrizes e metas do PNE,

por isto convive com diversos cursos em fase de implantação e ainda não reconhecidos.

Todavia, os que foram avaliados pelo MEC, todos receberam o credenciamento pela

qualidade apresentada.

A qualidade do ensino tem melhorado cada vez mais dentro da Instituição com a

implantação da política de avaliação sistemática dos cursos e do programa de capacitação

continuada dos docentes, cujo perfil já reflete elevada qualificação, pois conta com 98% de

mestres e doutores, sendo 55% doutores. Concomitantemente, a UFRA já implantou a política

de parceria e cooperação com as escolas do ensino médio e fundamental para a identificação

de talentos, desenvolvendo assim a prática da iniciação científica e fidelização desses

estudantes à UFRA e, por sua vez, contribui para produzir um efeito de demonstração dos

melhores alunos da escola pública que estão enquadrados na política afirmativa de quotas

estabelecida pelo MEC.

A integração da UFRA ao programa Ciência sem Fronteiras é outro destaque da

Universidade no aprofundamento da formação de profissionais com sólido conhecimento

técnico e científico para atuar e contribuir de forma diferenciada na solução dos problemas

econômicos, sociais e ambientais que envolvem a geopolítica da Amazônia.

Incentivo diferencial também deve alcançar os professores como elemento de

estímulo para a fixação no interior, onde as condições dos serviços de saúde e educação de

qualidade são precárias, assim como as deficiências em comunicação e transporte.

Na pós-graduação, os novos cursos serão focados nas dinâmicas do conhecimento que

estão dando os contornos da formação acadêmica e do desenvolvimento científico,

tecnológico e inovativo necessários aos profissionais que irão atuar nos sistemas produtivos

rurais e empresariais da Amazônia. Nessa perspectiva, a UFRA está ampliando o número de

cursos de pós-graduação.

Com relação a articulação da UFRA junto a Pesquisa e Extensão, os programas de

bolsas de iniciação científica (PIBIC), e os projetos de iniciação científica voluntária (PIVIC)

tem inserido os discentes no âmbito da pesquisa dentro da Universidade e os alunos deste

Curso serão beneficiados com esses incentivos.

As atividades de extensão do Curso de Letras/Português irão ocorrer pela inserção dos

alunos em projetos desenvolvidos pelos docentes do Instituto, ou estágios extracurriculares

em outras instituições.
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O Curso de Letras/Português da UFRA organizará linhas de pesquisa compatíveis com

os interesses locais, regionais e nacionais, identificando as situações-problema na região de

abrangência, procurando solucioná-las; tais atividades devem ainda promover a união entre os

cursos de licenciatura, as pesquisas científicas e os cursos de extensão, em seus diversos

níveis.

Os objetivos da Iniciação Científica dentro da Universidade, dentre outros, são:

 Incorporar a ciência no contexto da graduação.

 Promover conhecimento e adquirir novas metodologias e tecnologias.

 Desenvolver as mentalidades científicas, críticas e investigativas dos alunos.

 Estimular o professor orientador a formar equipes de pesquisas.

 Identificar e estimular os alunos com aptidão para a investigação científica.

 Atender à comunidade, diretamente ou às instituições públicas e particulares.

 Participar das iniciativas de natureza cultural e científica.

 Publicar trabalhos de interesse cultural ou científico.

 Divulgar conhecimentos e técnicas de trabalho em revistas especializadas.

 Estimular a criação literário-científica e à especulação filosófica.

7. CONTEXTO EDUCACIONAL

A UFRA é uma instituição pública federal que tem como objetivo ser referência

nacional e internacional como universidade de excelência na formação de profissionais para

atuar na Amazônia e no Brasil formando profissionais qualificados, compartilhando

conhecimentos com a sociedade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da

Amazônia. Dessa forma, visando atender a demanda social e regional é que propomos o curso

de Licenciatura Plena em Letras Língua Portuguesa, com ênfase em Educação do Campo,

dentro desta douta Instituição.

O projeto pedagógico do curso de Licenciatura Plena em Letras/Língua Portuguesa da

Universidade Federal Rural da Amazônia está estruturado a partir de componentes

curriculares que visam ao desenvolvimento de estudos linguísticos e literários, em aspectos

formativos reflexivos e críticos, frente às realidades sociais, inclusive das populações do

campo na Amazônia e no Brasil. A proposta surge a partir da necessidade de ressignificação

dos componentes curriculares da Educação básica e Superior, em que a formação do educador
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deve ser abrangente e contemplar os processos de docência e gestão, de pesquisa e de

intervenção, o que permitirá aos egressos atuarem em contextos educativos complexos e

diversificados.

No Brasil, a qualidade da educação oferecida às crianças, jovens e adultos requer

melhorias substanciais, em função da infraestrutura limitada e da deficiência na qualificação e

valorização dos docentes, cujas consequências mais imediatas resultam em baixos indicadores

de desempenho dos estudantes em provas do sistema nacional de avaliação da educação.

Indicadores de avaliação do sistema de ensino têm exibido discretas melhorias nos

últimos anos, porém tem evidenciado também a precariedade do sistema educacional

brasileiro, sobretudo do ensino público. Os indicadores relativos à leitura e à escrita, práticas

sociais que se constituem em objetos centrais do ensino de língua portuguesa, têm se

mostrado alarmantes, conforme se pode observar nas pesquisas do INAF (2016), em que

apenas 31% da população brasileira entre 15 e 64 anos compreende efetivamente os textos

que lê:

1. Tabela de Evolução do INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional1)

População de 15 a 64 anos)

1Analfabetos funcionais; Analfabetismo - Corresponde à condição dos que não conseguem realizar tarefas
simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela destes consiga ler números familiares
(números de telefone, preços etc.); Alfabetismo rudimentar - Corresponde à capacidade de localizar uma
informação explícita em textos curtos e familiares (como um anúncio ou pequena carta), ler e escrever números
usuais e realizar operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer
medidas de comprimento usando a fita métrica; Alfabetizados funcionalmente; Alfabetismo básico - As pessoas
classificadas neste nível podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois já lêem e compreendem
textos de média extensão, localizam informações mesmo que seja necessário realizar pequenas inferências, leem
números na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de operações e têm noção
de proporcionalidade. Mostram, no entanto, limitações quando as operações requeridas envolvem maior número
de elementos, etapas ou relações; Alfabetismo pleno (intermediário e proficiente) - Classificadas neste nível
estão as pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para compreender e interpretar elementos usuais
da sociedade letrada: leem textos mais longos, relacionando suas partes, comparam e interpretam informações,
distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. Quanto à matemática, resolvem problemas que
exigem maior planejamento e controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar
tabelas de dupla entrada mapas e gráficos.
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Destarte, percebe-se que o trabalho com poucas habilidades/capacidades e

procedimentos relativos à leitura e à escrita, à fala e à escuta, o trabalho com poucos gêneros

(ou o privilégios dos gêneros escolares ou escolarizados) e a artificialidade de grande parte

das propostas didáticas e de currículo, são elementos que contribuem para a impossibilidade

do aluno atribuir sentido ao que lhe é ensinado, ao que lê e escreve, contribuindo para a

manutenção desse quadro.

Pelo exposto, há uma demanda de formação de um professor Licenciado em Língua

Portuguesa que possa atuar num cenário que pondere a Educação considerando os diferentes

contextos culturais, propiciando a formação de um leitor literário e uma participação mais

efetiva nas várias práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita. Assim, o Curso de

Licenciatura Plena em Letras/Língua Portuguesa tem como objetivo formar professores

capazes de estabelecer vínculos entre língua, linguagem, literatura e a realidade social

amazônica e brasileira. Em função disso, a proposta abrange não somente o conteúdo a ser

ensinado, mas também a compreensão dos diversos aspectos linguísticos, em diálogo com a

cultura.

A premissa fundamental deste curso é o desenvolvimento de competências para

formar um profissional crítico com habilidade para investigar e refletir sobre as situações do

cotidiano e prospectar inovações para o seu contínuo aperfeiçoamento. O futuro professor, ao

fazer uso da linguagem em suas diferentes manifestações, criará possibilidades de

compreender criticamente a realidade que o circunda, a fim de formular problemas, levantar

hipóteses e apontar soluções viáveis para a transformação de seu contexto.

O Curso de Licenciatura Plena em Letras/Língua Portuguesa, com ênfase na Educação

do Campo, deve oportunizar aos alunos da UFRA, de forma crítica, os diversos

conhecimentos relativos ao domínio e uso da língua, o que os tornará capazes de lidar e

estudar as linguagens, em especial, a verbal, na modalidade oral e escrita. O profissional

deverá conceber a estrutura, o funcionamento e, além disso, relacionar tais estudos com as
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questões culturais, levando em consideração as manifestações artísticas e as variações

linguísticas.

Em relação à cidade de Belém, O IDEB, ferramenta que avalia a educação no Brasil

mostrou que nos anos iniciais do Ensino Fundamental, criado pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a cidade se destacou ao atingir a nota

de 4.6, acima da meta projetada pelo MEC que era de 4.4. A partir da Prova Brasil, o

desempenho dos estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental é avaliado em Leitura e

Matemática. Por outro lado, estes números refletem apenas 74,7% das escolas municipais, a

maioria das escolas situadas no Campo esteve abaixo destes índices. A situação se torna ainda

mais preocupante quando avaliamos as escolas do campo situadas em regiões como o Marajó,

o Sudeste e o Sul do Pará.

Os alunos 9º ano, série mais avançada do fundamental, em todo o Estado do Pará, obtiveram

média de 3,8, mas a meta projetada era de 5,3; e alunos da terceira série do ensino médio tiveram

média de 3,1 contra uma projeção de 3,7. Os resultados divulgados pelo Inep revelam que o Pará

apresenta índices abaixo da região Norte e bem inferiores a outras regiões do Brasil. Embora a

situação pareça alarmante, torna-se ainda mais preocupante em relação às escolas do campo. A

melhoria da qualidade da Educação está diretamente relacionada, entre outros fatores, a formação

dos profissionais da Educação e a implementação de políticas públicas específicas na área.

Na relação com a educação do campo, é necessário que o curso possibilite uma melhor

compreensão e inserção dos estudos linguísticos no contexto multicultural, da diversidade

(social e étnico-racial) e dos movimentos dos sujeitos do campo: os assentados da reforma

agrária, os ribeirinhos, entre outros, pensando as mediações e as questões pedagógicas sobre

leitura e aprendizagem. Desse modo, o profissional pode contribuir com uma formação mais

qualificada e o curso atenderá à política de educação voltada para a diversidade das

populações tanto urbanas quanto rurais. Há muitos sistemas e redes de ensino que atendem os

povos da Amazônia, mas as questões culturais pouco aparecem nos cursos de Licenciatura,

que não abrangem todas as necessidades educacionais locais, diante dos aspectos histórico-

sociais das comunidades da Amazônia.

As políticas de Educação do Campo no Brasil iniciam com o Parecer CNE nº 36/2001,

e as diretrizes operacionais para a Educação básica nas Escolas do Campo passam a constituir

uma referência para as políticas da área. A partir deste momento, começam a se estabelecer

um conjunto de princípios e procedimentos para adequação das Diretrizes Curriculares

Nacionais. A aprendizagem, neste sentido, passa a ser vista também no âmbito

familiar/comunitário, atendendo também o tempo destinado às atividades comunitárias, o que
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possibilita inclusive a adaptação de módulos escolares diferentes, articulados a determinados

fatores culturais, ambientais, sociais e econômicos, esta normatização surge no Parecer nº

01/2006.

O curso vai impactar para a formação de jovens agricultores ou não, professores e

Educadores Sociais como profissionais capacitados à docência, à pesquisa e à extensão

multidisciplinares, e, esses concluintes estarão aptos a desenvolver nos municípios nos quais

estão inseridos, o desenvolvimento da economia local, uma vez que a educação afeta

diretamente as atividades econômicas e tem uma forte relação de dependência com a

economia, isto é, a educação está diretamente associada a essas políticas econômicas.

Ao promover uma boa formação dos seres humanos nos mais diversos campos da

atividade econômica, as políticas educacionais do Curso de Letras/Português exercerá um

grande papel no modo de desenvolvimento das sociedades.

De acordo com Caetano e Silva (2016) em seus estudos sobre o desenvolvimento e

educação na Amazônia, em especial no Arquipélago de Marajó, identificaram problemas com

a qualificação dos professores voltados para uma educação do campo, em relação à formação

para atuar no meio rural, apesar de já haver cursos de graduação em Educação do Campo

ainda é uma grande necessidade da nossa região amazônica.

Para os autores, apesar da existência de cursos ofertados na capital, cursos técnicos

oferecidos pelo Instituto Federal do Pará em Educação do Campo e pela Universidade Federal

do Pará, cursos de Graduação em Educação do Campo - que já assinala uma grande

conquista – , é notório que as próprias universidades ainda possuem grande entraves, por

exemplo, em formar profissionais para atuar com classes multisseriadas, uma realidade

presente na Educação do Campo e, acabam assim por negar e desconsiderar a importância

dessas classes, “pois são escassos por demais as pesquisas sobre essa realidade”.

Ademais, os cursos de formação de professores, mesmo aqueles situados nas regiões

interioranas do país, geralmente, ignoram o multisseriamento, não o abordando como temática

pertinente em seu currículo” (SANTOS; MOURA, 2010, p. 37). Dessa forma, os professores

em seu processo de formação não estão devidamente preparados para trabalhar os conteúdos

escolares nem questões que permeiam a educação do meio rural da Amazônia, face às

dificuldades de acesso e comunicação pelas grandes distâncias entre as comunidades locais e

os centros urbanos.

Contudo, para que haja mudanças significativas nesse contexto é necessário investir

em ações que permitam a valorização das Licenciaturas, alterações na organização dos

sistemas de ensino, proposições curriculares que considerem os perfis dos discentes e a



21

transformação do papel da escola, tendo em vista as diferentes (e contraditórias) perspectivas

sociais em jogo, as mudanças na formação inicial e continuada de professores e as várias

dimensões da relação entre a educação e as culturas.

Com vistas a contribuir com a melhoria da qualidade de ensino na Amazônia e no

Brasil, a Universidade Federal Rural da Amazônia, por meio do Curso de Letras-Língua

Portuguesa, com ênfase em Educação do Campo, pretende oferecer à sociedade uma ação

inclusiva voltada para a formação inicial e formação continuada para os professores de Letras

que pretendem trabalhar com a Educação do Campo e contribuir para a melhoria da qualidade

do Ensino Básico na Amazônia, por meio da formação profissional docente, inicial ou

continuada, baseada na docência, na pesquisa, extensão e na intervenção educativa.

O educador do campo formado na Universidade Federal Rural da Amazônia terá uma

sólida base de formação em ciências humanas que o instrumentalize com metodologias de

pesquisa e intervenção no meio social aliada a uma formação em Letras/Língua Portuguesa, a

qual lhe munirá com as teorias de ensino-aprendizagem voltadas para o estudo da língua, da

literatura e a aplicabilidade à realidade social.

Na história da educação do campo, a instituição da Política Nacional de Formação de

Profissionais do Magistério da Educação Básica com o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de

2009, é uma referência para a implementação de mudanças no programas e nos cursos de

Licenciatura em todo o Brasil. O documento também orienta a atuação da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a programas de

formação inicial e continuada com ênfase na Educação do Campo.

Outro importante documento é o Decreto nº 7.352 de 4 de novembro de 2010, que

dispõe sobre a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na

Reforma Agrária – PRONERA. Neste texto, destacam-se o respeito à diversidade, o

desenvolvimento de projetos de formação de profissionais da educação e a participação das

comunidades e dos movimentos sociais do campo na construção das políticas e na

participação de projetos político-pedagógicos para as escolas.

Estas leis são marcos regulatórios decisivos para mudanças nas políticas educacionais

brasileiras em relação à Educação do Campo. Todavia, as Universidades precisam atuar e

assegurar o comprometimento com estas novas concepções na constituição de cursos de

Licenciatura que propiciem a formação de profissionais que atendam tais demandas

socioculturais.

Ações afirmativas, que intervém na estrutura social e formativa das comunidades,

consolidam a criação do Curso de Licenciatura Plena em Letras/Língua Portuguesa,
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justificando-se a sua implementação pelos motivos: carência de profissionais preparados para

um ensino de qualidade para a grande demanda de sujeitos do campo e de escolas situadas no

Campo no estado do Pará; o proeminente papel das instituições federais em promover as

políticas de Educação do Campo, em diálogo com as normatizações e as mudanças

curriculares que visam a promoção de ensino de qualidade às populações rurais, a formação

em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior,

dispostos na legislação e; a predisposição da UFRA em ampliar sua ação sociocultural e de

comprometimento com a área da Educação como projeto ainda em execução pela

Universidade e, principalmente, a necessidade de oferecer cursos de Licenciatura que atendam

as políticas nacionais de desenvolvimento da Educação e formação de professores, levando

em consideração as realidades dos sujeitos do campo da Amazônia paraense.

8. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROJETO PEDAGÓGICO

Os princípios norteadores do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em

Letras/Língua Portuguesa, com ênfase na Educação do Campo, acompanham e reafirmam os

princípios curriculares apontados pela UFRA em seu Projeto Pedagógico Institucional e que

fundamentam os projetos pedagógicos dos cursos desta Instituição.

8.1 CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA

No processo de transformação de faculdade para universidade especializada em

ciências agrárias e saúde animal, a UFRA deslanchou várias frentes de trabalhos estratégicos.

Entre elas, constituiu o grupo de desenvolvimento curricular, que teve como meta realizar

estudos para promover a reestruturação dos cinco cursos de graduação ofertados pela IES.

O grupo de desenvolvimento curricular realizou um detalhado exame dos currículos

dos cursos de graduação vigentes e sugerindo alterações para proporcionar um curso dinâmico

e flexível que oferece ao estudante a possibilidade de ampliar os horizontes do conhecimento

e da aquisição de uma visão crítica que lhe permitisse extrapolar a aptidão específica de seu

campo de atuação profissional. O grupo orientou que o processo de ensino e aprendizagem

fosse composto de articulação entre os diversos programas de ensino, a interdisciplinaridade,

e interação do processo educativo com as demandas sociais estimulando assim o aluno a

exercer sua capacidade de compreensão, estruturação dos problemas e soluções,
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oportunizando a discussão.

Desta forma, o estudo específico da IES resultou em currículo que se configura em um

ambiente de aprendizado centrado no estudante, definindo o ensino por resultados esperados

onde o professor assume a tarefa de orientar, coordenar, estimular e promover condições para

que o aprendizado seja instigante para o estudante.

Assim sendo, espera-se que, ao graduar-se na UFRA, o formando deverá demonstrar:

- Sólida formação técnica e científica;

- Compromisso com a ética e com princípios democráticos;

- Formação humanística;

- Responsabilidade social e ambiental e cidadania;

- Espírito investigativo, crítico e empreendedor;

- Capacidade de aprendizagem autônoma e continuada;

- Saber trabalhar coletivamente.

Para tanto, o Curso de Licenciatura Plena em Letras/Língua Portuguesa assume a

formação de seus estudantes a partir de princípios curriculares que privilegiem:

A interdisciplinaridade como princípio didático – interpretação da realidade tendo

em vista a multiplicidade de leituras, modelo interacional de conhecimento que consiste na

observação dos fatos e fenômenos sob vários olhares.

A flexibilidade na estrutura curricular – compreensão de que o curso é um percurso

que deverá ser construído considerando os saberes, a vivência e a experiência do estudante na

busca ativa pelo conhecimento;

A ética como tema transversal – será considerada como eixo norteador do currículo,

como eixo transversal, estimulando o eterno pensar, refletir, construir.

Compreensão da diversidade cultural e pluralidade dos indivíduos - aceitar a

dimensão singular do homem e sua multiplicidade interior; Sólida preparação do profissional

para o exercício da prática do trabalho, da cidadania e da vida cultural, assim como a

compreensão do multiculturalismo da vida no campo e a identidade dos sujeitos amazônicos.

Compreensão da graduação como etapa inicial no processo de formação continuada, a

ser consolidado através do ensino, da pesquisa e da extensão.

Capacitação Profissional e Avaliação Permanente – o processo de reestruturação

curricular deverá estar associado a um programa de capacitação docente e a um projeto de

autoavaliação institucional.

Inicialmente a construção curricular partiu da ideia de currículo em “espiral”, metáfora
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utilizada por Bruner (1976), que representa a complexidade crescente dos saberes e a ruptura

existente entre o ciclo básico e profissional na graduação. Esta compreensão deverá estar clara

na comunidade acadêmica, destacando-se que o modelo em espiral não significa a

hierarquização do conhecimento, mas a sua integração e abrangência crescentes.

Neste modelo, o ensino deverá estar centrado no estudante, como sujeito da

aprendizagem e no professor, como agente facilitador no processo de construção do

conhecimento; as coordenações de cursos deverão desenvolver ações integradas e a

organização estrutural da instituição deverá estar adequada, permitindo um fluxo contínuo

entre o planejar, o executar e o avaliar e a visão administrativa deverá estar centrada no

pedagógico.

A ênfase do Curso de Letras na Educação do Campo está sustentada na concepção

pedagógica de uma educação popular, capaz de produzir um processo de transformação social,

que reconheça os sujeitos e que construa um aprendizado significativo, relacionando as

práticas educativas à realidade social. Paulo Freire (1987), como representante intelectual

desta noção, trouxe o debate de uma pedagogia revolucionária, que enxerga aquele que está

oprimido, silenciado. Sobretudo, esta é uma concepção de educação libertadora, pois crê que

ao libertar os oprimidos também os opressores se libertam. A mera transmissão e

memorização de conteúdos não são capazes de produzir uma prática educativa significativa

no campo, para isso o docente deve fugir de uma educação bancária e buscar uma relação

mais dialógica com os educandos, em que a realidade rural seja alcançada, compreendida,

analisada e, por isso mesmo, transformada pela educação.

9. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

9.1 MISSÃO DO CURSO

O curso de Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa tem

como missão gerar, difundir e aplicar o conhecimento linguístico e literário nos diversos

campos do saber, visando à melhoria da qualidade de vida do ser humano em geral, e em

especial dos sujeitos da Amazônia, mediante processos integrados de ensino, pesquisa e

extensão, por sua vez sustentados em princípios de responsabilidade, de respeito à ética, à

diversidade biológica, étnica e cultural para garantir a todos o acesso ao conhecimento

produzido e acumulado, de modo a contribuir para o exercício pleno da cidadania, fundada
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em formação humanística, crítica, reflexiva e investigativa e que leve em conta os sujeitos, a

realidade social da educação, seus domínios do uso da língua ou das línguas que sejam objeto

de seus estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além

de ter consciência das variedades lingüísticas e culturais.

9.2 OBJETIVO GERAL DO CURSO

Formar professores de Língua Portuguesa e suas Literaturas capazes de contribuir para

a formação e exercício da docência. Ademais, possibilitar 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, já que a

formação especializada nos campos da linguística e dos estudos literários contribuem, de

sobremaneira, com uma visão mais crítica do leitor do mundo. O curso pretende contribuir na

formação de profissionais aptos a ensinar essas habilidades nos ensinos fundamental e médio

como profissionais críticos, capazes de exercer na docência um papel investigativo,

interpretativo e reflexivo, um profissional capaz de orientar a produção de texto de diferentes

gêneros e registros linguísticos, culturais e estéticos, integrando o conhecimento científico

com a realidade da Amazônia e do mundo, com condição formativa e humanística específicas

que o auxilie na atuação em diferentes contextos educacionais.

9.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO

 Habilitar docentes em língua portuguesa e literaturas, atendendo às exigências da Lei

nº 9394 de 20.12.1996 (LDB);

 Formar profissionais para o exercício da docência, com competência e habilidade de

atuar nos ensinos fundamental e médio ou em aulas particulares e de reforço;

 Formar professores e pesquisadores capazes de estabelecer sentidos entre os estudos

linguísticos e literários e a realidade social;

 Formar profissionais comprometidos com os valores inspirados em uma sociedade

democrática;

 Formar sujeitos interculturalmente competentes e com condições de estabelecer

diálogos entre linguagem e cultura;
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 Formar professores com domínio do conhecimento histórico e teórico da língua e da

literatura.

 Formar egressos capazes de atuar e compreender o contexto das escolas situadas no

meio rural.

9.4. JUSTIFICATIVA DO CURSO

O conhecimento científico ou as práticas sociais emanam da ação dos homens sobre a

natureza e da sociedade pelo trabalho. Por isso, a base de todo conhecimento é o trabalho

humano. O curso de Licenciatura Plena em Letras Língua Portuguesa pretende considerar o

conhecimento na relação com aspectos multiculturais, considerando a organização do trabalho

pedagógico, da estrutura curricular para a formação humanística do docente de Letras e o

reconhecimento teórico e prático voltado para as realidades dos sujeitos do campo e a

melhoria desta educação.

O foco da educação precisa ser nos sujeitos históricos, assim, as problemáticas que o

envolvem devem ser reconhecidas pelos formadores das áreas de Licenciatura. Faz-se

necessário, desse modo, um currículo em Letras que, além da formação voltada à Língua

Portuguesa, às suas respectivas literaturas e à análise linguística, tenha como referência

principal a formação humana e o modo de produção da vida, as relações sócio-históricas,

políticas e culturais locais, com ênfase nas comunidades do campo.

Há muitas questões que tencionam a luta de classes no campo, por isso o

reconhecimento das causas sociais, o aprofundamento do conhecimento e do posicionamento

crítico sobre questões sociais e socioambientais são imprescindíveis para a atuação do docente

na educação rural, ribeirinha, nas escolas de assentamento, nas comunidades, como estratégia

de resistência e de atenção às comunidades do campo e combate à espoliação do ensino, à

invisibilidade que ainda acomete a área, ainda afetada pela realidade das salas multisseriadas,

pela intensa relação desagregadora entre a educação e o trabalho rurais.

Assim, a fundamentação teórica do curso, o enfoque nos estudos culturais sobre

identidade, memória, oralidade, campo, lutas sociais, diversidade social, história de vida,

multiculturalismo, a relação com a Literatura e a Língua Portuguesa, os estudos históricos

sobre o campo significarão um compromisso social, que visa promover reflexões inter/multi e

transdisciplinares que atendam as dimensões do trabalho docente no campo.

Os movimentos sociais populares do campo, que envolvem agricultores familiares,

assentados, ribeirinhos, pescadores, extrativistas lutam ainda por melhorias sociais e resistem

à tirania de fazendeiros e de exploradores e ao descaso dos governos, a Educação do campo é



27

também uma dessas reivindicações destes movimentos. A Universidade hoje deve colaborar

com a diminuição das desigualdades e com novos caminhos para uma educação mais

significativa e transformadora, por estas razões, a Educação do Campo, principalmente em um

estado como o Pará, com centenas de escolas do Campo, deve ser contemplada na formação

dos cursos de Licenciaturas, entre estes os da área da Linguagem, principalmente aqueles que

formam profissionais que atuarão diretamente neste trabalho, que requer diálogo fraterno,

visão crítica e conhecimento especializado.

Os novos profissionais de Letras da Universidade Federal Rural da Amazônia poderão

contribuir significativamente para a construção de uma Amazônia autossustentável, que

respeita a diversidade ambiental, produtiva, energética e, sobretudo, a sociocultural. A

questão do ensino de Língua Portuguesa e Literatura como direito e que padece nas escolas

multisseriadas rurais envolve também a realidade de tantos saberes das ciências das

comunidades, dos caboclos, ribeirinhos, dos remanescentes de quilombos e dos assentados etc.

A luta pela terra e pela vida, empreendida por muitas comunidades no meio rural, também

requer políticas públicas e reestruturação curricular das Universidades e das escolas

brasileiras.

A realidade educacional do meio rural no Estado do Pará, as dificuldades que os

docentes e discentes enfrentam no cotidiano de suas atividades educativas no campo revelam

a necessidade das Universidades da Amazônia assumirem o compromisso de adequação,

reestruturação e inovação na criação de cursos e elaboração de currículos voltados para a

Educação do Campo. Esta urgência significa implementar políticas educacionais que

garantam no espaço rural da Região Amazônica o cumprimento de melhores papéis da escola.

Neste sentido, o Curso de Letras-Língua Portuguesa tendo como ênfase a Educação do

Campo, da Universidade Federal Rural da Amazônia, a partir dos estudos sobre o campo,

poderá influir na problematização, no melhor entendimento e na análise das concepções e

princípios para a educação como um projeto de educação de sujeitos históricos da Amazônia,

com pleno direito à educação de qualidade. Este profissional de Letras poderá entender a

identidade e a multiculturalidade da Amazônia, a territorialidade, os sujeitos, a resistência, e

ainda assim estar apto para entender a história e a produção da Literatura na Amazônia, no

Brasil e em Portugal, os estudos linguísticos e de Língua portuguesa.

Os eixos deste curso compreendem as seguintes estruturas organizacionais:

Instrumentalização da língua I; Literatura, educação e sociedade I; Políticas educacionais e

educação do campo; Instrumentalização da língua II; Literatura, educação e sociedade II;

Educação, sociedade, tecnologias e inclusão social; Instrumentalização da língua III;
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Estudos literários I; Educação ambiental e o ensino de língua portuguesa; Estudos literários II;

Instrumentalização da língua IV; O ensino de língua portuguesa e suas narratologias; Estudos

literários III; Linguagem, letramento e produção dos sentidos do texto I; Estágio

supervisionado I; Linguagem, letramento e produção dos sentidos do texto II; Língua,

memórias e educação do campo; Estudos literários IV; Linguagem e sociedade I; Linguagem

e sociedade II.

A ênfase do currículo na Educação do campo é um diferencial nesta Universidade que

pretende tornar o profissional de Letras também apto a dialogar sobre melhores resoluções

para o ensino no campo e outros diversos contextos e, preparado para questionar as

contradições, as possibilidades das propostas de políticas de escolarização e para entender as

políticas públicas de educação. Desse modo, o profissional poderá atuar com mais dinamismo,

técnica e conhecimento também nas escolas do Campo.

Um dos objetivos deste curso é, então, propiciar a atuação mais significativa dos

profissionais de Letras em diversos contextos educacionais e na Educação do Campo, crendo

na existência de profissionais capazes de compreender as transformações político-pedagógicas

que se colocam à área. Com a implantação deste curso, a Universidade Federal Rural da

Amazônia demonstra atender uma política de Educação e de formação dos Professores do

Campo e respeitar as Constituições Brasileiras e a Legislação Educacional, no cumprimento

ao PARECER nº 36 e das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do

Campo, aprovadas em 2002 pelo Conselho Nacional de Educação. No referido parecer, em

parágrafo único o Ministério da Educação delibera que:

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes

à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória

coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos

movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas

questões à qualidade social da vida coletiva no país. (MEC, 2002, p.22)

A partir da implementação do curso de Letras Língua Portuguesa na Universidade

Federal Rural da Amazônia, campus Belém, poder-se-á constituir um egresso que coadune

com esse perfil profissional que entenda a realidade do homem do campo, suas identidades e

busque agregar à educação no Estado do Pará e na região Amazônica a qualidade social da

vida coletiva no país.
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9.5 PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO DA UFRA

O objetivo do curso de Letras é formar profissionais licenciados interculturalmente

competentes, e capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a verbal,

nos contextos oral e escrito. O profissional em Letras deve ter domínio do uso da língua, em

termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além de ter consciência das

variações linguísticas e culturais. Deve ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem,

de fazer uso de novas tecnologias e de compreender sua formação profissional como processo

contínuo, autônomo e permanente, articulando-se a pesquisa e a extensão. O graduado deve,

ainda, ter domínio ativo e crítico de um repertório representativo de literatura em língua

portuguesa; domínio do conhecimento histórico e teórico necessário para refletir sobre as

condições sob as quais a escrita se torna literatura; domínio do repertório de termos

especializados com os quais se pode discutir e transmitir a fundamentação do conhecimento

da língua e da literatura;

Além disso, o licenciado em Letras deverá: ser um profissional comprometido com os

valores inspiradores da sociedade democrática; desenvolver uma prática educativa que leve

em conta as características dos alunos e de seu meio social, sua relação com o mundo

contemporâneo, estabelecendo reações de parceria e colaboração com os pais de forma a

envolvê-los na valorização e na construção dos conhecimentos, demonstrando, assim,

compreensão do papel social da escola; conhecer não só os conteúdos específicos

relacionados às etapas da educação básica para as quais se preparou, mas também aqueles

relacionados a uma compreensão mais ampla de questões culturais, sociais, econômicas e da

própria docência, levando em conta uma articulação interdisciplinar; utilizar estratégias

diversificadas para formular propostas de intervenção pedagógica ajustadas ao nível e

possibilidades dos alunos, aos objetivos das atividades propostas e às características dos

conteúdos próprios às etapas da educação básica para as quais se preparou; compreender

pesquisa como um processo que possibilita tanto a elaboração de conhecimento próprio,

quanto o aperfeiçoamento da prática pedagógica; gerenciar o próprio desenvolvimento

profissional tanto por meio de formação contínua, quanto pela utilização de diferentes fontes e

veículos de informação; sabe buscar e/ou criar oportunidades de trabalho em sua área de

atuação e condições favoráveis para o bom desempenho de sua profissão.

Didaticamente, esse profissional deverá gerenciar seu conhecimento formal, quer pela

formação continuada, quer pela utilização de pesquisa em variadas fontes (bibliografias
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especializadas, informações on-line, etc.) a fim de manter-se atualizado e preparado para as

múltiplas possibilidades de atuação de sua área.

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Licenciatura

em Letras devem refletir uma dinâmica que atenda aos diferentes perfis de desempenho a

cada momento exigidos pela sociedade, nessa “heterogeneidade das mudanças sociais”

sempre acompanhadas de novas e mais sofisticadas tecnologias, a exigir contínuas revisões do

Projeto Pedagógico de um curso para que ele se constitua a caixa de ressonância dessas

efetivas demandas, através de um profissional adaptável e com a suficiente autonomia

intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre às necessidades emergentes.

Além disso, o profissional egresso do Curso de Licenciatura Plena em Letras Língua

Portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia poderá atuar em diversos contextos

educacionais, inclusive na Educação do Campo, ou seja, em escolas localizadas no meio rural

ou em periferias urbanas e distritos que têm características rurais. Portanto, ao longo do curso,

cada um/a poderá construir habilidades específicas para o ensino do campo desenvolvido em

instituições públicas de ensino (municipais ou estaduais), bem como em Escolas Famílias

Agrícolas. No caso do Pará e em outros estados, também poderão atuar em órgãos centrais de

educação e também em escolas urbanas que atendam alunos advindos do campo.

O curso é voltado para a formação de docentes para atuação na educação infantil e nos

cinco primeiros anos do ensino fundamental, em nível médio, na modalidade normal. O

processo de formação, percorrendo os caminhos do ensino, da pesquisa e da extensão e

complementado pelos estágios curriculares e o TCC, pressupõe a capacitação do aluno para

ser um profissional que se diferencia no mundo do trabalho. Portanto, objetiva a formação de

professores pesquisadores, capazes de observar e analisar a realidade, aptos para propor

alternativas de solução para os problemas detectados em parceria com seus pares e os

diferentes grupos sociais, com habilidade para elaborar textos acadêmicos e científicos que

denunciem as situações-problemas e anunciem as possibilidades e as experiências bem

sucedidas da Educação Básica. Espera-se que esses professores atuem de maneira

comprometida com a inclusão e com o direito de cada ser humano a ter acesso à educação

pública de qualidade mediante percursos respeitosos e desafiadores diminuindo as

desvantagens educacionais em diversas localidades.

Pretende-se, contribuir com a formação de professores que construam, coletivamente,

com a Educação Básica preconizada nos textos históricos dessa área de atuação, nos

documentos oficiais, nas reivindicações das diferentes organizações e, nesse processo, todos

os momentos do Curso – engajados no contexto social, político, econômico e histórico – são
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fundamentais.

9.6. COMPETÊNCIAS E HABILIDADE DO EGRESSO

Fundamentados, nas orientações do Conselho Nacional de Educação (Parecer,

CNE/CES N. 492, de 3 de abril de 2001), no que diz respeito aos princípios estabelecidos

pelas Diretrizes Curriculares do Curso de Letras, como parâmetro norteador da ação

pedagógica, o Projeto do Curso, oferecido pela Universidade Federal Rural da Amazônia,

fundamenta-se nas seguintes competências e habilidades do egresso:

a. domínio do uso da língua portuguesa ou de uma língua estrangeira, nas suas

manifestações oral e escrita, em termos de recepção e produção de textos;

b. reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno psicológico, educacional,

social, histórico, cultural, político e ideológico;

c. visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações linguísticas e literárias,

que fundamentam sua formação profissional;

d. preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do mercado de trabalho;

e. percepção de diferentes contextos interculturais;

f. utilização dos recursos da informática;

g. ·domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos de ensino e aprendizagem

no ensino fundamental e médio;

h. domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos

conhecimentos para os diferentes níveis de ensino.

9.7. CAMPO DE ATUAÇÃO

Tendo por base uma formação que articula ensino, pesquisa e extensão, relativamente

aos conhecimentos linguísticos e literários da língua portuguesa, e em consonância com as

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras, conforme Parecer CNE 492, os

espaços de atuação do licenciado em Letras estão mais diretamente voltados para a atuação

como professor nos ensinos fundamental e médio, nos domínios público e privado. Há ainda a

possibilidade de atuação deste profissional como professores, pesquisadores, críticos literários,
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revisores de textos, roteiristas, secretários, assessores culturais, entre outras atividades que

envolvam a língua/linguagem/discurso, em termos de sua estrutura, funcionamento,

manifestações culturais e sócio-históricas. Este curso, em especial, procura colaborar com a

formação de profissionais aptos também a atuar como docentes em diversos contextos

educacionais.

9.8. PÚBLICO ALVO

Alunos concluintes do Ensino Médio, aprovados em processo seletivo por meio de

Vestibular e/ou Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

9.9. CARACTERIZAÇÃO DO INGRESSO DO ALUNO

O ingresso dos alunos no curso de Licenciatura Plena em Letras Língua Portuguesa

será realizado por meio do Sistema de Seleção Unificada – SISU, a partir do Exame Nacional

do Ensino Médio – (ENEM).

10. ESTRUTURA CURRICULAR

Visando a formação de profissionais capazes de responder aos desafios das novas e

crescentes necessidades do mercado, a UFRA investiu em uma proposta pedagógica

diferenciada para este curso que está estruturado em componentes curriculares que permitem

uma formação reflexiva e crítica frente às realidades das populações do campo na Amazônia e

no Brasil.

Destas reflexões, surge a compreensão de Educação como um processo que liberta o

homem, faz sujeito de sua própria aprendizagem e construtor de conhecimentos, tanto a partir

de suas experiências e valores (humanos, políticos, sociais, éticos e culturais), quanto das

relações estabelecidas no processo educativo.

O Curso nasce da necessidade de ressignificação dos componentes curriculares da

Educação básica e Superior, em que a formação do educador Licenciado Pleno em Letras com

habilitação em Língua Portuguesa deve ser abrangente e contemplar os processos de docência

e gestão, de pesquisa e de intervenção, o que permitirá aos egressos atuarem em contextos

educativos complexos e diversificados.

A partir desta concepção de Educação, o projeto pedagógico passa a ser compreendido
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como um processo que privilegia a formação do homem em sua totalidade, de forma crítica,

reflexiva e integrada no contexto sócio-polítco-econômico e cultural, tornando-o um ser

autônomo, empreendedor, capaz de atuar em uma sociedade em constante transformação.

Desta forma, passa-se a compreender o homem como um ser que ao transformar a

realidade, também se transforma, com capacidade de conhecer a si mesmo e ao modo de ser

dos outros, o que implica estar aberto à diversidade, à novidade; com consciência e atitudes de

respeito universal, expressas na solidariedade aos outros, com conhecimento dos direitos

humanos, na busca de igualdade de acesso aos bens naturais e culturais, em prol da sociedade

mais justa e democrática, respeitando as raças e culturas, assim como a acessibilidade.

Assim, o Curso de Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua

Portuguesa da UFRA, promove o desenvolvimento de competências (conjunto de

conhecimentos, habilidades e atitudes) para a vida em sociedade, oferecendo instrumentos de

compreensão da realidade para que o aluno possa intervir e contribuir para transformá-la.

O ensino parte da realidade profissional do aluno constituindo-se elementos chave

para uma aprendizagem significativa, para que ele possa mobilizar o conhecimento, não

somente para conhecer, mas, sobretudo, para agir e conviver conscientemente.

Buscando atingir este perfil, o aprendizado será conduzido através de eixos de:

Instrumentalização da língua I; Literatura, educação e sociedade I; Políticas educacionais e

educação do campo; Instrumentalização da língua II; Literatura, educação e sociedade II;

Educação, sociedade, tecnologias e inclusão social; Instrumentalização da língua III;

Estudos literários I; Educação ambiental e o ensino de língua portuguesa; Estudos literários II;

Instrumentalização da língua IV; O ensino de língua portuguesa e suas narratologias; Estudos

literários III; Linguagem, letramento e produção dos sentidos do texto I; Estágio

supervisionado I; Linguagem, letramento e produção dos sentidos do texto II; Língua,

memórias e educação do campo; Estudos literários IV; Linguagem e sociedade I; Linguagem

e sociedade II.

O curso será ministrado através de eixos temáticos semestrais, estes, foram criados

para agrupar conteúdos que possam ser tratados em conjunto de modo que, os eixos temáticos

proporcionem uma visão mais completa ao discente, de como conteúdos diferentes podem se

complementar e interagir, proporcionando uma visão mais abrangente acerca da função e da

importância de cada conteúdo na construção do conhecimento e contribuindo para que

aconteça a interdisciplinaridade. A flexibilização curricular se apresenta de maneira vertical e

horizontal. A flexibilização está dividida nos três ciclos de formação apresentados no

currículo do curso. No ciclo de sedimentação profissional são encontrados os conteúdos
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complementares obrigatórios e os conteúdos eletivos como formas de flexibilização e

formação de ênfase profissional. Para integralizar o currículo o discente fará o estágio

supervisionado obrigatório, o trabalho de conclusão de curso e as atividades complementares,

cada um com carga horária obrigatória, conforme especificado na Tabela 1.

Tabela 1- Carga horária por atividades curriculares, total e percentuais em

relação à carga horária total do curso.

De acordo com o grau de complexidade das informações, os eixos temáticos serão

ministrados em três ciclos (Tabela 2): 1° Ciclo – Fundamentação, compreendendo do

primeiro ao segundo semestre; 2° Ciclo – Desenvolvimento Profissional, do terceiro ao sexto

semestre e 3° Ciclo – Sedimentação Profissional, do sétimo ao oitavo semestre da matriz

curricular.

Tabela 2 – Ciclos de desenvolvimento

CICLOS CONTEÚDOS DESCRIÇÃO

Fundamentação
(1o ao 2o semestre)

Fundamentos do curso para a
construção de uma linguagem

comum

Atividades que trabalhem a
linguagem, criticidade,
criatividade, habilidades

formativas.

Desenvolvimento profissional
(3o ao 6o semestre)

Contato com os problemas
reais para integrar aspectos

teóricos e práticos da atividade
profissional

Atividades de baixa e média
complexidade explorando

conteúdos básicos e
profissionais do curso

Sedimentação profissional (7o

ao 8o semestre)

Onde o aluno irá completar o
ciclo de graduação com a
apresentação do TCC

Atividades que completem a
formação profissional

A estrutura curricular a seguir foi implantada para o curso de graduação de

Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa:

ATIVIDADES CH %
Eixos temáticos 1.870
Prática Pedagógica 400
Disciplinas eletivas 136
Trabalho de conclusão de curso 200
Estágio supervisionado obrigatório 400
Atividades complementares 200
Carga horária total do curso 3.206 100%
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11. METODOLOGIA

11.1. EXECUÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS E DAS DISCIPLINAS

Durante a execução de cada semestre, as disciplinas integrantes de um eixo temático

poderão ser ministradas consecutiva ou simultaneamente, de acordo com as necessidades da

construção do conhecimento, segundo plano de aulas elaborado pela comissão do eixo

temático. Essa comissão será composta por todos os docentes que ministram conteúdos nas

disciplinas de cada eixo temático.

As disciplinas eletivas, aquelas a que cabe ao discente a liberdade de escolha, mas com

obrigatoriedade de integralizar 170 (cento e setenta) horas, poderão ser do próprio curso, de

outros cursos da Instituição ou, ainda, de outras instituições de ensino superior, desde que as

mesmas constem no rol de disciplinas eletivas pré-estabelecido semestralmente pela

coordenadoria do curso.

As disciplinas eletivas serão propostas pelos docentes e aprovadas em primeira

instância pelo colegiado do Campus e em segunda, pela Coordenadoria do Curso que,

mediante o resultado de avaliações ou por requerimento dos discentes, poderá propor a

Direção do Campus a criação de algumas dessas disciplinas.

O discente poderá fazer a escolha de disciplinas eletivas, sob orientação da

Coordenação do Curso, a partir do quinto semestre, não podendo integralizar a carga horária

antes do oitavo semestre. As disciplinas eletivas são independentes, portanto, não são

avaliadas como componente de nenhum eixo temático.

DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES NO PPC CH %

Carga horária total do curso 3.206h

Ciclo Básico (1º ao 2º semestre) 612h

Ciclo Profissional (3º ao 6º semestre) 1.554h

Ciclo de Sedimentação Profissional (7º ao 8º semestre) 840h

Disciplinas Eletivas (4º, 6º, 7º e 8º semestres) 170h

Carga horária teórica 1.742h

Carga horária prática/Prática Pedagógica 1.264h

Atividades Complementares (1º ao 8º semestre) 200h

Estágio Supervisionado Obrigatório (5º, 6º, 7º e 8º
semestre)

400h

Trabalho de Conclusão do Curso (7º e 8º semestre) 200h

TOTAL DA CARGA HORÁRIA’ 3.206
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A progressão do discente na matriz curricular será feita de acordo como disposto no

Regulamento de Ensino da UFRA.

O modelo de eixos temáticos dentro da UFRA tem como princípio didático

fundamental a interdisciplinaridade, mediado por este princípio construiu-se uma nova

Estrutura Curricular em 2010, baseado em um Desenho curricular flexível e plural, onde o

processo ensino-aprendizagem é centrado fundamentalmente no aluno. Constitui-se então a

figura dos Eixos Temáticos, como norteador de conteúdos que possuem afinidade, elemento

agregador de duas ou mais disciplinas onde acontece o trabalho interdisciplinar entre os

professores envolvidos naquele Eixo Temático, ou inter-eixos, se possível, permitindo aos

professores mostrar aos alunos as conexões entre os conteúdos aprendidos.

Cada conteúdo é fruto de uma interconexão, formando um profissional que vê a relação

não compartimentalizada dos conteúdos e sim uma relação sistêmica entre os mesmos,

culminando todo o trabalho com uma avaliação interdisciplinar.

O planejamento conjunto do eixo define como ele funcionará. A nova fase trouxe muitos

desafios para sua implantação, para o sucesso da mesma oferta-se Formação Continuada aos

docentes, avaliação permanente do novo modelo e desempenho dos docentes. Todos esses

processos tentam seguir os princípios da interdisciplinaridade no sentido do diálogo,

humildade e cooperação.

Esta prática na Ufra é normatizada pelo Regulamento de Ensino, nos seguintes artigos:

Art. 1º A matriz curricular será composta por eixos temáticos, que agregarão duas ou mais

disciplinas afins, ofertados semestralmente; por disciplinas eletivas; pelo estágio

supervisionado obrigatório (ESO); pelo trabalho de conclusão de curso (TCC); e pelas

atividades complementares.

Art. 2º As disciplinas integrantes de um eixo temático serão ministradas consecutivamente,

simultaneamente ou de forma mista, de acordo com as necessidades da construção do

conhecimento de cada curso:

§1º A forma como os eixos temáticos serão ministrados será definida pelas comissões de eixo

temático, com anuência da Coordenadoria do Curso.

§ 2º A comissão do eixo temático será composta por todos os professores que ministrem

conteúdos nas disciplinas daquele eixo temático.

11.2. MATRIZ CURRICULAR
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1º CICLO – FUNDAMENTAÇÃO

1º SEMESTRE

EIXOS TEMÁTICOS DISCIPLINAS CH
TEORICA

CH
PRÁTICA

INSTRUMENTALIZAÇÃO DA
LÍNGUA I

Metodologia científica 41 10

Linguística I 41 10
Língua Portuguesa I 41 10

LITERATURA, EDUCAÇÃO E
SOCIEDADE I

Fundamentos Históricos e
Filosóficos da Educação

27 07

Teoria Literária 41 10

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E
EDUCAÇÃO DO CAMPO

Políticas Públicas da
Educação

27 07

Educação do Campo 27 07
TOTAL: 245 61

CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE 306

2º CICLO – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

2º SEMESTRE
EIXOS TEMÁTICOS DISCIPLINAS CH

TEORICA
CH

PRÁTICA

INSTRUMENTALIZAÇÃO DA
LÍNGUA II

Língua Portuguesa II 41 10

Linguística II 54 14

LITERATURA, EDUCAÇÃO E
SOCIEDADE II

Literaturas de Língua Portuguesa 54 14
Leitura e Produção de Texto 41 10

EDUCAÇÃO, SOCIEDADE,
TECNOLOGIAS E INCLUSÃO
SOCIAL

Inclusão e Acessibilidade na
Educação Especial

27 07

Psicologia da Educação 27 07
TOTAL: 244 62

CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE 306

3º SEMESTRE
EIXOS TEMÁTICOS DISCIPLINAS CH

TEORICA
CH

PRÁTICA

INSTRUMENTALIZAÇÃO DA
LÍNGUA III

Morfossintaxe 54 14

Aquisição da Linguagem 41 10
Língua Portuguesa III 27 7

ESTUDOS LITERÁRIOS I
Literatura Portuguesa I 41 10
Literatura Brasileira I 41 10

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O
ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA

Educação ambiental 27 7
Didática 41 10
Prática Pedagógica da Língua
Portuguesa I

14 86
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TOTAL: 286 154
CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE 440

4º SEMESTRE
EIXOS TEMÁTICOS DISCIPLINAS CH

TEORICA
CH

PRÁTICA

ESTUDOS LITERÁRIOS II
Literatura Portuguesa II 41 10
Literatura Brasileira II 41 10
Literatura Infantojuvenil 27 7

INSTRUMENTALIZAÇÃO DA
LÍNGUA IV

Linguística III 54 14

Sociolinguística e Educação do
Campo

27 7

O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E SUAS
NARRATOLOGIAS.

Narratologia 27 7

Prática Pedagógica da
Língua Portuguesa II

14 86

ELETIVA I Eletiva I 27 7

TOTAL 258 148

CARGA HORÁRIA DO SEMETRE 406

5º SEMESTRE
EIXOS TEMÁTICOS DISCIPLINAS CH

TEORICA
CH

PRÁTICA

ESTUDOS LITERÁRIOS III
Literatura da Amazônia I 41 10
Literatura e Cultura
afrobrasileira

27 7

LINGUAGEM, LETRAMENTO
E PRODUÇÃO DOS
SENTIDOS DO TEXTO I

Educação e tecnologias da
Informação e da Comunicação

41 10

Multiletramentos 27 7
Laboratório de Prática de
Leitura, Escrita e oralidade

14 86

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I Estágio Supervisionado I 14 86
TOTAL 164 206

CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE 370

6º SEMESTRE
EIXOS TEMÁTICOS DISCIPLINAS CH

TEORICA
CH

PRÁTICA
LINGUAGEM, LETRAMENTO
E PRODUÇÃO DOS
SENTIDOS DO TEXTO II

Análise do Discurso 27 7

Semântica 27 7

LÍNGUA, MEMÓRIAS E
EDUCAÇÃO DO CAMPO

Estudos das Narrativas orais e
História de vida

41 10

Literatura, movimentos
sociais e resistência

27 7

Educação do campo e Direitos
humanos

41 10
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO
II

Estágio Supervisionado II
14 86

ELETIVA II Eletiva II 27 7
TOTAL 204 134

CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE 338

3ºCICLO – SEDIMENTAÇÃO PROFISSIONAL

7º SEMESTRE
EIXOS TEMÁTICOS DISCIPLINAS CH

TEORICA
CH

PRÁTICA

ESTUDOS LITERÁRIOS IV
Literatura da Amazônia II 41 10

Literatura e Educação do
Campo

27 7

LINGUAGEM E SOCIEDADE I

Ecolinguística 27 7
Estudo das Relações Étnico-

Raciais na Sociedade
Brasileira

27 7

LIBRAS 27 7
ELETIVA III Eletiva III 27 7
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
III

Estágio Supervisionado III
14 86

TCC II TCC I 14 86
TOTAL 204 217

CARGA HORÁRIA DO SEMESTRE 421

8º SEMESTRE
EIXOS TEMÁTICOS DISCIPLINAS CH

TEORICA
CH

PRÁTICA

LINGUAGEM E SOCIEDADE II

Biolinguística 27 7
Territorialidade: identidade e

sujeitos do campo
41 10

Prática de Ensino em
Educação do Campo

14 86

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
IV

Estágio Supervisionado IV
14 86

TCCII TCC II 14 86
ELETIVA IV Eletiva IV 27 7

TOTAL 137 282
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE 419

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3206
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11.3 DISCIPLINAS ELETIVAS

As disciplinas eletivas, aquelas a que cabe ao discente a liberdade de escolha, mas com

obrigatoriedade de integralizar 136 (cento e trinta e seis) horas, poderão ser do próprio curso,

de outros cursos da Instituição ou, ainda, de outras instituições de ensino superior, desde que

as mesmas constem no rol de disciplinas eletivas pré-estabelecido semestralmente pela

coordenadoria do curso. As disciplinas eletivas serão propostas pelos docentes e aprovadas

em primeira instância pelo colegiado do Campus e em segunda, pela Coordenadoria do Curso

que, mediante o resultado de avaliações ou por requerimento dos discentes, poderá propor a

Direção do Campus a criação de algumas dessas disciplinas.

O discente poderá fazer a escolha de disciplinas eletivas, sob orientação da

Coordenação do Curso, a partir do quinto semestre, não podendo integralizar a carga horária

antes do oitavo semestre. As disciplinas eletivas são independentes, portanto, não são

avaliadas como componente de nenhum eixo temático.
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11.4. FLUXOGRAMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS

Períodos 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período

D
IS
C
IP
L
IN
A
S

Metodologia
Científica
(51h)

Língua Portuguesa
II

(51h)
Morfossintaxe

(68h)

Literatura
Portuguesa II

(51h)

Literatura da
Amazônia I

(51h)

Análise do Discurso
(34h)

Literatura da
Amazônia II

(51h)

Biolinguística
(34h)

Teoria Literária
(51h)

Linguística II
(68h)

Aquisição da
Linguagem

(51h)

Literatura Brasileira
II

(51h)

Literatura e Cultura
afrobrasileira

(34h)

Semântica
(34h)

Literatura e
Educação do
Campo
(34h)

Territorialidade:
identidade e

sujeitos do campo
(51h)

Linguística I
(51h)

Leitura e Produção
de Texto (51h)

Língua Portuguesa III
(34h)

Literatura
Infantojuvenil

(34h)

Laboratório de
Prática de Leitura,
Escrita e oralidade

(100h)

Estudos das
Narrativas orais e
História de vida

(51h)

Ecolinguística
(34h)

Estágio
Supervisionado IV

(100h)

Língua Portuguesa I
(51h)

Literaturas de
Língua Portuguesa

(68h)

Literatura Portuguesa
I

(51h)

Narratologia
(34h)

Estágio
Supervisionado I

(100h)

Literatura,
movimentos
sociais e
resistência
(34h)

Estudo das
Relações Étnico-

Raciais na
Sociedade
Brasileira
(34h)

Prática de Ensino
em Educação do

Campo
(100h)

Fundamentos
Históricos e
Filosóficos da
Educação
(34h)

Inclusão e
Acessibilidade na
Educação Especial

(34h)

Literatura Brasileira I
(51h)

Linguística III
(68h)

Multiletramentos
(34h)

Educação do campo
e Direitos humanos

(51h)

Língua Brasileira
de Sinais –
LIBRAS

II
(34h)

TCC II
(100h)

Políticas Públicas
da Educação

(34h)

Psicologia da
Educação
(34h)

Educação ambiental
(34h)

Sociolinguística e
Educação do Campo

(34h)

Educação e
tecnologias da
Informação e da
Comunicação

(51h)

Estágio
Supervisionado II

(100h)

Eletiva III
(34h)

Eletiva IV
(34h)

Educação do
Campo
(34h)

-
Didática
(51h)

Prática Pedagógica
da Língua Portuguesa

II
(100h)

Eletiva III
(34h)

Estágio
Supervisionado III

(1O0h)

Prática Pedagógica da
Língua Portuguesa I

(100h)
Eletiva I (34h)

TCC I
(100h)

C. H.
TOTAL

306h 306h 440h 406h 370h 338h 421h 419h



42

11.5 EMENTAS DOS CONTEÚDOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS

1º SEMESTRE:

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA I
PRÉ-REQUISITO: CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Metodologia Científica 51 41 10 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Desenvolver habilidades de leitura, interpretação e compreensão de textos acadêmicos e
técnicos da área da educação através da utilização de estratégias de leitura. Discutir técnicas
formais de pesquisa e elaboração de trabalhos técnico-científicos que possibilitem o apoio
ao desenvolvimento das atividades dos demais professores do curso.
EMENTA:
Fundamentos da metodologia científica. Ciência e conhecimento. A evolução do
conhecimento e do pensamento social. Métodos e técnicas científicas. Tipos de pesquisa.
Características e tipos de pesquisa. Projeto de pesquisa. Pesquisas na área de Língua
Portuguesa, Linguística e Literaturas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BERVIAN, Pedro. A; CERVO, Amado Luiz; SILVA, Roberto da.Metodologia Científica.
6. ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.
LEHFELD, Neide Aparecida de Souza; BARROS, Aidil Jesus Paes de. Fundamentos de
Metodologia Científica: um guia para a Iniciação Científica. 2. ed. São Paulo: Makron,
2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia
científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação científica: normas técnicas
para redação científica. São Paulo: Atlas, 2008.
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EIXOTEMÁTICO: LITERATURA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE I
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática
:

Caráter:
Teoria Literária 51 41 10 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Proporcionar o estudo da teoria, da história e da crítica literária. As convenções do gênero,
refletir sobre as diferentes formas de composição poética, reconhecer a narrativa literária e os
seus elementos constitutivos e compreender a trajetória histórica da teoria e da crítica da
literatura brasileira.

EMENTA:
Fundamentos da Teoria Literária: Platão e Aristóteles. A Literatura: conceito, objeto,
natureza e funções. A Literatura e as outras artes. A Teoria Literária: objeto, natureza e
disciplinas afins. Os Gêneros Literários. Teoria do Texto Poético: literatura, sociedade e
cultura, poesia e verossimilhança, estudo do poema (tradição e modernidade na poesia e
níveis do poema). A literatura Clássica. Teoria do texto Narrativo: conceito de narrativa,
formas narrativas em prosa (romance, conto, crônica, fábula). Elementos da narrativa
(narrador, enredo, personagem, espaço, tempo). História e Crítica Literária no Brasil.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. São
Paulo: Martins Fontes, 2006.
MOISÉS, Massaud. A Criação literária: Poesia. 12.ed. rev. São Pauio: Cuíírix, 1993.
TODOROV, Tzevetan. A literatura em Perigo. Trad. Caio Meira. 3ª ed. Rio de Janeiro,
Difel, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BOSI, Alfredo. (org.). Leitura de poesia. São Paulo: Ática, 1996.
COMPAGNON, A. O demônio da teoria: literatura e senso comum.
Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: UFMG, 1999.
CULLER, Jonathan. Teoria Literária: uma introdução. São Paulo: Beca Produções
Culturais, 1999.
SOUZA, Roberto Acízelo Quelha de, 1949- Teoria da literatura/ Roberto Acízelo Quelha
de Souza. 10. ed. São Paulo : Ática, 2007
ZUNTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. São Paulo, Hucitec-educ, 1997.

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA I
PRÉ-REQUISITO: CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Linguística I 51 41 10 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Levar aos alunos à reflexão e apropriação crítico-analítica sobre as bases epistemológicas
de teorias linguísticas.
EMENTA:
Linguagem, língua e fala. História do Pensamento Linguístico. Saussure. O signo
linguístico: significado e significante; a arbitrariedade do signo. O conceito de valor. A
dupla articulação das línguas. Relações sintagmáticas e correlações paradigmáticas. Os
pontos de vista sincrônico e diacrônico. Fundamentos da linguística gerativa: pressupostos
teóricos, surgimento e desenvolvimento do gerativismo; As noções de Faculdade da
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Linguagem, Gramática Universal e Competência Linguística; Arquitetura da Linguagem
em diferentes modelos gerativistas. As principais correntes atuais e o debate entre
gerativismo e funcionalismo. A linguística cognitiva. Língua em sociedade: fatores de
preservação, de variação e de mudança linguística. Teoria da Variação: pressupostos
teóricos e metodologia de pesquisa. Estudo crítico sobre os fundamentos teóricos da
Linguística Aplicada no que tange ao processo de ensino/aprendizagem de Línguas
Estrangeiras. Os desenvolvimentos atuais dos estudos linguísticos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à lingüística I. Objetos teóricos. São Paulo: Contexto,
2002.
MUSSALIM, F. e BENTES, A. C. (org.) Introdução à lingüística 1 . São Paulo: Contexto,
2000.
SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. 2. Ed. São Paulo: Cultrix, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
LYONS, J. Língua(gem) e lingüística. Rio de Janeiro:Zahar, 1982.
MARTELOTA. M. E.Manual de Linguística. São Paulo: Contexto. 2012.
MATTOSO CÂMARA Jr., J. Princípios de Lingüística Geral. Rio de janeiro: Ao livro
técnico, 1998.
CAVALCANTI, M. A. & MOITA LOPES, L. P. “Implementação de pesquisa na sala de
aula de línguas no contexto brasileiro”. Trabalhos em Lingüística Aplicada , 17, p. 133-
144, 1991.
CELANI, M. A. A. “Afinal o que é lingüística aplicada? In: M. S. Z. P. & M. A. A. Celani
(Org). Lingüística Aplicada: da aplicação de lingüística à lingüística transdisciplinar. São
Paulo: Educ, 1992, p. 15-23.ROJO, Roxane (org.). A prática de linguagem em sala de
aula: praticando os PCN`s.2 ed. São Paulo, Campinas: Mercado de Letras, 2002.

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA I
PRÉ-REQUISITO: CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Língua Portuguesa I 51 41 10 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Situar o aluno histórica e metologicamente acerca da Língua Portuguesa, proporcionando
um entendimento diacrônico em relação aos estudos do Latim e da Filologia Românica.
EMENTA:
Filologia Antiga. Filologia Moderna. O latim e o latim vulgar. História da Língua
Portuguesa. Variantes e Metaplasmos do português. História da Língua Brasileira.
Variantes e Metaplasmos na Língua Brasileira. As gramáticas brasileiras como exercícios
historiográfico-linguístico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ILARI, R. Linguística românica. São Paulo: Ática, 2001.
CARDOSO, Z. de A. Iniciação ao latim. São Paulo: Ática, 1989. Coleção Princípios.
SERAFIM Silva Neto. História da Língua Portuguesa. São Paulo: Presença, 1992

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALI, Said. Gramática Histórica do Português. Brasília: UNB, 1964
COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de Gramática Histórica. São Paulo: Acadêmica,
1980
MAURER JR., T. H. O problema do latim vulgar. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica,
1962.
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VIDOS, B. E.Manual de linguística românica. Rio de Janeiro: EduERJ, 1996.
VASCONCELOS, C. M. de. Lições de filologia portuguesa. Lisboa, Revista, 1946.

EIXOTEMÁTICO: LITERATURA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE I
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática:
Caráter:

Fundamentos Históricos e
Filosóficos Da Educação

34 27 07 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
Analisar criticamente, a partir de um referencial teórico-prático, os fundamentos filosóficos
e históricos que explicam a educação e seus reflexos na sociedade brasileira.
EMENTA:
A concepção de Educação. Conceito de Filosofia da Educação e Historia da Educação. A
Educação na Antiguidade através da influencia greco-romana e na Idade Média sob a
influência da igreja. A educação na Idade Moderna e as contribuições do humanismo. A
reforma liberal e a educação. A contribuição das ideias pedagógicas sob o enfoque das
teorias e correntes filosóficas para a educação. A história da Educação Brasileira: dos
jesuítas aos aspectos contemporâneos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira. 2ª ed. São Paulo:
Editora Manole, 2009.
MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias.
13. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. Historia da Educação no Brasil. 36. ed. São Paulo:
Vozes, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LUCKESI, C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1990.
ARANHA, Mª Lucia Arruda. Historia da Educação e da Pedagogia: Geral e Brasil. 3 ed.
São Paulo: Moderna, 2006.
BRANDAO, Carlo Rodrigues. O que é Educação. 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.
Coleção Primeiros Passos.
PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. História da Educação: de Confúcio a Paulo Freire.
São Paulo: Eco Contexto, 2012.
SOUZA, Neuza Maria Marques de (org.). História da Educação. 2ª edição, São Paulo:
AVERCAMP, 2006

EIXOTEMÁTICO: POLÍTICAS EDUCACIONAIS E EDUCAÇÃO DO CAMPO

PRÉ-REQUISITO: CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Políticas Públicas
Educacionais 34 20 14 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Proporcionar o conhecimento e a análise das políticas educacionais, das reformas do ensino e
dos planos e diretrizes públicas em relação ao sistema escolar em suas dimensões histórica,
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política e econômica. Promover a reflexão crítica sobre o sistema escolar e o trabalho do professor
no contexto das reformas do Estado e das transformações da sociedade contemporânea.
EMENTA:
As políticas educacionais, a legislação e suas implicações para a organização da atividade
escolar. Escolarização. Análise das relações entre educação, estado e sociedade. Estudo da
organização da educação brasileira: dimensões históricas, políticas, sociais, econômicas e
educacionais. Análise da educação na Constituição Federal de 1988 e a nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
OLIVEIRA, Romualdo Portela de (org). Política educacional: impasses e alternativa. 2 ed. São
Paulo: Cortez, 1998.
ROSÁRIO, Maria José Aviz. Políticas Educacionais – 2ªed. São Paulo: Aliança, 2015
TEDESCO, Juan Carlos.Qualidade da Educação e Políticas Educacionais - Col.
Formação e Inovação Educacional na Universidade. São Paulo: Liber, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
LIBANEO,Jose Carlos ; OLIVEIRA,João Ferreira De; TOSCHI,Mirza Seabra. Educação Escolar:
Políticas, Estrutura e Organização São Paulo: Cortez,2015
MENESES, João Gualberto de Carvalho & Outros. Estrutura e Funcionamento da Educação.
São Paulo: Pioneira, 2012.
NEVES, Lúcia Maria Wanderley. Educação e política no Brasil hoje. 2 ed. São Paulo: Cortez,
1999
PEREIRA, Eva W. e TEIXEIRA, Zuleide. A Educação Básica Redimensionada. In:
BRZEZINSKI,Iria. LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez,2015.

EIXOTEMÁTICO: POLÍTICAS EDUCACIONAIS E EDUCAÇÃO DO CAMPO

PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática
:

Caráter:
Educação do Campo 34 27 07 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Estudar os conceitos e práticas da Educação do Campo e conhecer a legislação e a trajetória
da área bem como reconhecer os problemas, os sujeitos multiculturais, o trabalho e as lutas
sociais que envolvem a Educação do campo na Amazônia.

EMENTA:
Concepções, conceitos da Educação do Campo. Educação rural. Educação do Campo na
Amazônia. Trajetória da Educação. Sujeitos do campo na Amazônia. Especificidade da
Educação do Campo: concepções e práticas. Classes Multisseriadas. Educação, trabalho e
lutas sociais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ARROYO, Miguel Gonzaley; CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna. Por
uma educação do Campo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
BRASIL.CNE/CEB. Resolução CEB nº 01, 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a
Educação do campo. Brasília, DF, 03 de Abril de 2002.
HAGE, Salomão Hage (org). Educação do campo na Amazônia: retratos de realidade das
escolas multisseriadas no Pará, Belém: Grafica e Editora Gutemberg Ltda, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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ARROYO, M. A educação básica e o movimento social do campo. In: FERNANDES,
Bernardo MANÇANO, B.; Arroyo, M. Por uma educação básica do campo: a educação
Básica e o movimento social do Campo. V.2.Brasília, 1999.
CALDART, Roseli Salete . A escola do campo em movimento. In Projeto Popular e
Escolas do Campo Brasília, DF: Articulação Nacional por uma Educação Básica do
Campo, v 1. Brasília: CNBB,MST, UNICEF e UNB, 2001.
_________. Pedagogia do Movimento Sem Terra: Escola é mais do que escola.
Petrópolis: Vozes,2000.
LEITE, S. C. Escola Rural: urbanização e políticas educacionais. Ed. Cortez: São Paulo,
2002.
KOLLIING, Edgar, Nery, MOLINA, Monica Castagna (orgs). Por uma educação básica
do Campo. V.1. Brasília, 1999.

2º SEMESTRE:

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA II

PRÉ-REQUISITO: CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Língua Portuguesa II 51 41 10 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Aprimorar o conhecimento do acadêmico acerca dos vários níveis de leitura de um texto,
usando a ampla variedade de textos literários, o conhecimento gramatical e as teorias
relacionadas à textualidade, o que lhe proporcionará mais possibilidades de análise,
interpretação e produção textual.
EMENTA:
A origem etimológica de algumas palavras da língua portuguesa, por meio de radicais gregos e
latinos; Concordância e regência Verbal e nominal. Estudos da Gramática tradicional
(ortografia, pontuação, colocação pronominal, crase).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BEZERRA, Rodrigo. Nova Gramática da Língua Portuguesa oara Concursos – Nova
Ortografia - 8ª Ed. São Paulo: Método,2017
BECHARA, Evanildo. Gramática Fácil da Língua Portuguesa. São Paulo:Nova Fronteira,
2015
CUNHA, C. e CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FAVERO, Leonor Lopes; HOCH, Ingedore G. Villaça. Lingüística textual: introdução. 5. ed.
São Paulo: Cortez, 2000.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São
Paulo: Ática, 1993.
SILVA, Ezequiel Theodoro. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia
da leitura. São Paulo: Cortez, 2000
SPINA, Segismundo (org.). História da língua portuguesa. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008
TANUS, Carlos Antonio K. (org.) O latim e suas estruturas. Rio de Janeiro: UFRJ/
Faculdade de Letras, 1992.

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA II

PRÉ-REQUISITO: CH: 68
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DISCIPLINA: CH
Total

CH
Teórica:

CH
Prática: Caráter:

Linguística II 68 54 14 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Oferecer subsídios para que o aluno passe a reconhecer o sistema fonético e fonológico do
Português e entender as dificuldades de aprendizagem nesse nível de uso da língua materna,
especialmente na sua relação com o sistema ortográfico e as variantes do Português falado no
Brasil.
EMENTA:
Introdução aos princípios gerais da Fonética Articulatória. Análise da relação entre fala e
escrita. Transcrição fonética. Relação entre fonética e fonologia. Introdução às premissas da
descrição e análise fonológica. Processos fonológicos básicos. Estudo da relação entre língua e
sociedade. Variação linguística na sala de aula.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CRISTÓFARO SILVA, Thaïs. Fonética e Fonologia do Português - Roteiro de Estudos e
Guia de Exercícios. 10ª. ed. São Paulo: Editora Contexto. 2010.
CAGLIARI, L. C. Análise fonológica. Introdução à teoria e à prática com especial destaque
para o modelo fonêmico. Campinas: Mercado das Letras, 2002.
TARALLO, F. A pesquisa sociolingüística. São Paulo: Ática, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BORBA, Francisco da Silva. Introdução aos Estudos Linguísticos. Campinas, SP.1991.
MOLLICA, Maria Cecília e BRAGA, Maria Luiza (orgs.). Introdução à sociolingüística: o
tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003.
ABAURRE, M. B. M. Fonologia: a gramática dos sons‖. Letras. Santa Maria: UFSM, 1993,
Vol. 5. 9-24pp.
MASSINI-CAGLIARI, Gladis e CAGLIARI, Luiz Carlos. “Fonética”. IN MUSSALIM,
Fernanda e BENTES, Anna Christina. Introdução à lingüística.- domínios e fronteiras. V. 1,
p. 105 a 146. São Paulo: Cortez, 2001.
CALLOU, D. & LEITE, Y. Iniciação à fonética e à fonologia. Rio de janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1990.

EIXOTEMÁTICO: LITERATURA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE II

PRÉ-REQUISITO: CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Leitura e Produção de Texto 51 41 10 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Propiciar situações que permitam ao aluno distinguir textos pertencentes aos mais diversos
gêneros, bem como determinar as suas características a partir de sua funcionalidade.
Desenvolver competências de leitura e produção de textos a partir do estudo de aspectos que
constituem os diferentes gêneros textuais, oportunizando situações em que o aluno reveja e
reflita sobre seu próprio trabalho, por meio de atividades de análise, crítica e reescritura.
EMENTA:
O ato de ler e a prática leitora; Conhecimento de mundo, textual e linguístico. Texto verbal e
não verbal. Análise e interpretação de texto; Elementos textuais ( coesão, coerência e
progressão temática); Tipos de conhecimentos necessários para a leitura; Esquemas mentais e
processamento da informação; Estratégias de leitura; Tipos e Gêneros Textuais; Elementos de
Textualidade; Textualidade literária; Coesão, coerência, clareza, informatividade e adequação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARNEIRO, Agostinho D. Texto em construção: interpretação de texto. São Paulo:
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Moderna, 1992
KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto.
São Paulo: contexto, 2006.
_______; PAVANI, C. F. Prática textual. 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO,
Ângela Paiva et al. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucena, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CINTRA. Nova gramática do português contemporâneo. 6ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2012.
FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991.
CUNHA, Celso e GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 7 ed. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2007.
KÖCHE, Vanilda. Salton.; BOFF, Odete Maria Benetti; MARINELLO, A. F. Leitura e
produção textual. Petrópolis: Vozes, 2010.
PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1992.

EIXOTEMÁTICO: LITERATURA, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE II
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 68
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literaturas de Língua
Portuguesa

68 54 14 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
Compreender a literatura portuguesa do Trovadorismo ao Arcadismo, a partir da leitura
literária e da crítica especializada na perspectiva dos estudos literários. Entender as
primeiras visões do Brasil, os relatos de viagem e a Literatura catequética no Brasil.
Estudar o movimento Barroco e o Arcadismo no Brasil.
EMENTA:
Primeiras manifestações da Literatura Portuguesa. Literatura medieval. O Trovadorismo:
poesia e prosa. O Humanismo: de Fernão Lopes ao teatro vicentino. Classicismo: o
Renascimento em Portugal. O Barroco lusitano. O Arcadismo e o século das luzes.
Primeiras visões do Brasil: relatos de viagem e literatura catequética, processo de
formação literária e cultural no Brasil Colônia. O movimento da arte e da literatura
Barroca. O Arcadismo no Brasil.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 3 ed. São Paulo: Cultrix, 1993.
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. 16 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003.
MOISÉS, Massud. A Literatura Portuguesa. 33. ed. São Paulo: Cultrix, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
COUTINHO, Afrânio. O processo de descolonização literária. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1983.
GONZAGA, Tomás Antonio. Marilia de Dirceu & Cartas Chilenas. São Paulo, Ática,
1997.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de literatura colonial. São Paulo: Brasiliense,
1991.
MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa através dos textos. 30. ed. São Paulo:
Cultrix, 2006.



50

EIXOTEMÁTICO: EDUCAÇÃO, SOCIEDADE, TECNOLOGIAS E
INCLUSÃO SOCIAL

PRÉ-REQUISITO: CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Inclusão e Acessibilidade na
Educação Especial

34 27 07 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Refletir e analisar as condições de acessibilidade nos espaços das escolas regulares e as
possíveis implicações para a inclusão dos estudantes com deficiência física, sensorial e mental.
Conhecer as tecnologias específicas e formas de desenvolvimento e utilização da alta e baixa
tecnologia que garantam o acesso irrestrito de pessoas com deficiência nas instituições de
ensino e na sociedade.
EMENTA:
Panorama geral do atendimento ao aluno com necessidades educativas especiais. Trajetória da
Educação Especial à Educação Inclusiva: modelos de atendimento, paradigmas: educação
especializada, integração, inclusão. As diversidades culturais e linguísticas na promoção da
Educação Inclusiva. Políticas públicas para Educação Inclusiva – Legislação Internacional e
Nacional. Acessibilidade à escola e ao currículo. Adaptações curriculares.Tecnologia Assistiva.
A construção de práticas educativas que considerem a ciência e a cultura como elementos para
a construção da justiça, da solidariedade e da democracia nas relações sociais e escolares.
evidenciando que os ambientes escolares continuam restritivos, caracterizados pelo desrespeito
às diferenças e pela presença de barreiras físico-arquitetônicas, curriculares, comunicacionais,
atitudinais, dentre outras.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BECKER, Maria Lúcia. Inclusão digital e cidadania: as possibilidades. Ponta Grossa-PR:
UEPG, 2009.
BRANDÃO, Marco. Dimensões da inclusão digital. São Paulo: All Print, 2010.
PACHECO, José (org.). Caminhos para a inclusão. Porto alegre: Artmed, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BAPTISTA, Cláudio R.; CAIADO Katia R. M.; JESUS, Denise M. (Org.). Educação
especial: diálogo e pluralidade. Porto Alegre: Mediação, 2008.
BIANCHETTI, Lucidio; Freire, Ida Mara (Org.). Um olhar sobre a diferença: interação,
trabalho e cidadania. 6. ed. São Paulo: Papirus, 2004.
CARVALHO, Rosita Edler. Removendo barreiras para a aprendizagem: educação
inclusiva. 5. ed. Porto alegre: Mediação, 2006.
MITTLER,P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed Editora, 2003
RODRIGUES, David. Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São
Paulo: Summus, 2006.

EIXOTEMÁTICO: EDUCAÇÃO, SOCIEDADE, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO
SOCIAL

PRÉ-REQUISITO: CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Psicologia da Educação 34 27 07 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Investigar as relações entre a Psicologia e a Educação; Compreender os fundamentos históricos
e epstemologicos da psciologia e suas abordagens teoricas, integrando as suas contribuições
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para os processos de aprendizagem e de desenvolvimento humano e suas implicações à prática
pedagógica.
EMENTA:
Psicologia: objeto de estudo. Visão histórica e atual da Psicologia. Diferentes abordagens da
psicologia. O papel da Psicologia no contexto escolar. As relações entre psicologia, educação e
a sociedade. Importância dos estudos e pesquisas em torno do desenvolvimento cognitivo,
sócio- emocional, da aprendizagem e da motivação. Teorias de aprendizagem e
desenvolvimento humano nas dimensões afetiva, sócio-cultural e cognitiva.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DAVIS, C; OLIVEIRA, Z. Psicologia na Educação. Cortez, 1990.
FONTANA, R; CRUZ, N. Psicologia e trabalho pedagógico. São paulo: Atual, 1997.
PILETTI, Nelson. Psicologia da aprendizagem: da teoria do conhecimento ao construtivismo.
São Paulo: Contexto, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BOCK, A. M; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. Psicologias : uma introdução ao estudo de
Psicologia. Sariva:1999.
CATARINA, A. Charles. Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição. Porto
Alegre: Artmed, 1999.
DEMO, Pedro. Complexidade e aprendizagem: a dinâmica não linear do conhecimento. São
Paulo: Atlas, 2011.
PATTO, M. S. Psicologia e Ideologia: Uma introdução crítica à Psicologia escolar. São Paulo:
T. A. Queiroz, 1987.
PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2007.

3º SEMESTRE:

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA III
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 68
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática:
Caráter:

Morfossintaxe 68 54 14 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
Estudar a estrutura interna da palavra e suas relações formais em diferentes tipos de texto
em língua portuguesa, analisando-os à luz de diferentes princípios de análise mórfica;
Levar o aluno a enfrentar questões decorrentes da formação de palavras e suas implicações
para o ensino de língua nos níveis fundamental e médio.

EMENTA:
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Domínio dos conhecimentos teóricos sobre descrição de línguas naturais. Diferenças
morfossintáticas entre línguas naturais. Morfossintaxe: conceitos básicos de morfologia;
processos morfológicos; as partes do discurso; o nome e suas funções; a predicação;
subordinação e coordenação, ordem dos elementos sintáticos. Estrutura e princípios de
formação de novas palavras em língua portuguesa e suas relações formais em diferentes tipos
de texto em língua portuguesa, analisandos à luz de diferentes princípios de análise mórfica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BASILIO, M. Estruturas lexicais do português: uma abordagem gerativa. Petrópolis:
Vozes, 1980.
BASILIO, M. Teoria lexical. 5 ed. São Paulo: Ática, 1998.
CARONE, F.B.Morfossintaxe. São Paulo: Ática, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BENVENISTE, Emile. Problemas de linguística geral I. Campinas: Pontes, 1988. Capítulos
18-23.
ROSA, Maria Carlota. Introdução à morfologia. São Paulo: Contexto, 2000.
SILVA, M. Cecília P. de Souza & KOCH, Ingedore Vilaça. Linguística aplicada ao
português: morfologia. São Paulo: Cortez, 1983.
CAMARA JR, J.M. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1970.
PERINI, M.A. Para uma nova gramática do português. 5 ed. São Paulo: Ática, 1991.

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA III
PRÉ-REQUISITO: CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Aquisição da Linguagem 51 41 10 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Oferecer ao aluno pressupostos teórico-práticos para a percepção e compreensão do
processo de aquisição da linguagem e da aprendizagem em língua materna. Conhecer as
diversas teorias da aquisição da linguagem e suas implicações sobre o fazer pedagógico do
professor.

EMENTA:
O processamento da linguagem no cérebro humano. Modelos/teorias de aquisição e
desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Modelos/teorias da aquisição e
desenvolvimento de primeira e segunda língua. Relação pensamento/linguagem. Metodologia
em aquisição da linguagem

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
SCARPA, Ester Mirian. Aquisição da linguagem. In. MUSSALIN, Fernanda; BENTES,
Anna Christina (org.). Introdução a linguística: domínios e fronteiras. Vol. 2. São Paulo:
Cortes, 2001
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre:
Artmed, 1999.
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 2001.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
KATO , Mary. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática,
2004.
SMOLKA, Ana Luíza Bustamante. A criança na fase inicial da escrita: a alfabetização
como processo discursivo. 11ª. ed. São Paulo: Cortez, 2003.
RÉ, Alessandra Del (org.). Aquisição da linguagem: uma abordagem psicolinguística. São
Paulo: Contexto, 2006
PIAGET, Jean. A psicogênese do conhecimento. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA III

PRÉ-REQUISITO: CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Língua Portuguesa III 34 27 07 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Introduzir o aluno no universo de estudos lexicais, possibilitando reflexões acerca das
diferentes regras de organização e relação entre itens lexicais, observando o fenômeno da
variação; o uso de nominalizações como recursos para criação de expressões alternativas,
ampliação do repertório lexical para escolha adequada de sinônimos, hiperônimos e hipônimos;
nominalização deverbal ou deadjetival
EMENTA:
Significado lexical e relações lexicais. Lexicologia e lexicografia. Terminologia e
Terminografia (definições, finalidades e conceitos operacionais). Unidades de tratamento
lexicográfico. Léxico e variação. A construção de obras lexicológicas e terminológicas. Léxico
e ensino. Lexicografia e Linguística Aplicada. Dicionários bilíngues e problemas de tradução
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANTUNES, Irandé. Território das palavras: estudo do léxico em sala de aula. São Paulo:
Parábola Editorial, 2012
ISQUERDO, Aparecida Negri e ALVES, Ieda Maria (org.). As ciências do léxico:
Lexicologia, Lexicografia e Terminologia. Campo Grande – MS: Ed. UFMS. São Paulo:
Humanitas, 2007.
KRIEGER, Maria da Graça e FINATTO, Maria José Bocorny. Introdução à Terminologia:
teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ILARI, R. Introdução ao estudo do Léxico – brincando com as palavras. São Paulo:
Contexto, 2002.
RANCHHOD, E. (Org.). Tratamento das Línguas por Computador. Uma Introdução à
Linguística Computacional e suas Aplicações. Lisboa: Caminho, 2001.
PAVEL, S. e NOLET, D. Manual de Terminologia (on-line). Tradução de Enilde Faulstich.
Disponível em
<http://www.translationbureau.gc.ca/pwgsc_internet/en/publications/documents/presport. pdf.>
Acesso em 20 de agosto de 2017.
WELKER, H. A. Dicionários. Uma pequena introdução à Lexicografia. Brasília: Thesaurus,
2004.
XATARA, Cláudia Maria. Os dicionários bilíngües e o problema da tradução. In: Ana Maria
Pinto Pires de Oliveira e Aparecida Negri Isquerdo (org.) As ciências do léxico: lexicologia,
lexicografia, terminologia. Campo Grande, UFMS, 2001.
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EIXOTEMÁTICO: ESTUDOS LITERÁRIOS I
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura Brasileira I 51 41 10 Obrigatório
OBJETIVO GERAL:
Compreender a Literatura Brasileira em seus aspectos históricos e teóricos. Ler e analisar
contos, romances e peças de teatro oitocentistas, apresentar um panorama da prosa e da
poesia no século XIX, de modo a verificar tendências da Literatura Brasileira do
Romantismo, do Realismo, do Naturalismo, do Parnasianismo e do Simbolismo.

EMENTA:
A narrativa e o teatro do século XIX, mediante o estudo de obras e autores tomados menos
por suas singularidades que por seu caráter representativo de tendências da Literatura
Brasileira. Romantismo: perfil da Nova Sociedade. Contexto histórico, análise e
interpretação da produção literária no Brasil. Realismo, naturalismo, parnasianismo e
simbolismo: características.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

EIXOTEMÁTICO: ESTUDOS LITERÁRIOS I
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática:
Caráter:

Literatura Portuguesa I 51 41 10 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
Compreender a literatura portuguesa do Romantismo ao Simbolismo, a partir da leitura
literária, da crítica literária e da produção de textos analítico-interpretativos na perspectiva
do discurso científico.

EMENTA:
O Romantismo português: poesia e prosa de ficção. A Questão Coimbrã e o Realismo em
Portugal: poesia e prosa de ficção. O Simbolismo e os ideais decadentistas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ABDALLA JÚNIOR, Benjamin, PASCHOALIN, Maria Aparecida. História Social da
Literatura Portuguesa. 3. ed. São Paulo: Ática, 1990.
MOISÉS, Massud. A Literatura Portuguesa. 33. ed. São Paulo: Cultrix, 2005.
MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa através dos textos. 30. ed. São Paulo:
Cultrix, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FRANCHETTI, Paulo. Nostalgia, exílio e melancolia: leituras de Camilo Pessanha. São
Paulo: Edusp, 2001.
GARRETT, Almeida. Viagens na minha terra. Porto Alegre: L&PM, 2012.
QUEIRÓS, Eça de. O Primo Basílio. 13. ed. São Paulo: Ática, 1992.
SALES. Germana Maria Araújo. O romance como ponte: o espaço lusófono no Brasil
oitocentista. In: SALES, Germana; DAVID, Sérgio Nazar; FURTADO, Marlí Tereza..
(Org.). Interpretação do Texto / Leitura do Contexto. 1 ed. Rio de Janeiro: 7Letras, 2013,
v. 1, p. 203-216.
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CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 2001.
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. 16 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003.
SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios
do romance brasileiro. 4. ed. São Paulo: Duas cidades, 1992.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1971. 2 v.ALENCAR, José de. Iracema. Cotia: Ateliê, 2007.
ASSIS, Joaquim Maria Machado de. Iaiá Garcia. Editado por. Sálvio Marcelo Soares.
MetaLibri, 5 de dezembro de 2008, v1.0s.
LAJOLO, Marisa. Como e por que ler o romance brasileiro. São Paulo: Objetiva, 2004.
SANT’ANNA, Affonso Romano de. “O guarani”. In: Análise estrutural de romances
brasileiros. São Paulo: Unesp, 2012.
SOUSA, Cruz e, 1861-1898. Obra completa : poesia / João da Cruz e Sousa ; organização
e estudo por Lauro Junkes. – Jaraguá do Sul : Avenida ; 2008.

EIXOTEMÁTICO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA

PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Educação Ambiental 34 27 07 Obrigatório
OBJETIVO GERAL:
Compreender as políticas de educação ambiental no cenário escolar e extraescolar.
Articulação das linguagens (científica , popular, poética) e os projetos de Educação
Ambiental.

EMENTA:
Cenário histórico da Educação Ambiental. Política Nacional para a Educação Ambiental. A
educação ambiental no cenário escolar e extraescolar. Articulação das linguagens (científica ,
popular, poética) e os projetos de Educação Ambienta. O perfil do pesquisador em educação
ambiental. Integração de saberes de Educação Ambiental e a formação de professor. Relações
estabelecidas entre os indivíduos, sociedade e natureza: formação do cidadão. Educação
Ambiental como temas transversais nos materiais didáticos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
TRISTÃO, M. A Educação Ambiental na formação de professores: redes de saberes.
Vitória: Facitec, 2004.
AYRARGUES, P. CASTRO R. S.; LOUREIRO, C.F.B. (orgs.). Educação ambiental:
repensando o espaço da cidadania. São Paulo: Cortez.2000.
Boff L. Saber cuidar: ética do humano compaixão pela terra. Petrópolis (RJ): Vozes; 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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MORAES, M. S. S.; REBECHI JR., A. Concepções e análise do material didático na
perspectiva da diversidade. v. 1. (Coleção Produção de Materiais Didáticos para Diversidade)
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015.
GUIMARÃES, M. Educação ambiental: no consenso um embate? 3ª Ed. Campinas:
Papirus,2005.
________. A formação de educadores ambientais. Campinas: Papirus, 2004.
REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2004.
LOUREIRO, C. F. B. L. Educação ambiental e movimentos sociais na construção da cidadania
ecológica e planetária. In.: LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO, R. S. de.
(Orgs.). Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 3ª Ed. São Paulo: Cortez,
2005.

EIXOTEMÁTICO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA

PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Didática 51 41 10 Obrigatório
OBJETIVO GERAL:
Compreender as várias correntes pedagógicas na educação no decorrer da história e suas
implicações na prática pedagógica para situar o profissional da Educação no cotidiano
escolar a partir da contribuição da Didática. Analisar as situações reais no campo
educacional e especificamente no processo ensino aprendizagem, dentro de um contexto
socioeconômico, histórico político e cultural. Desenvolver atividades pedagógicas de
planejamento, execução e avaliação.

EMENTA:
A Didática no processo ensino-aprendizagem: concepções teóricas. Pressupostos teórico-
metodológicos numa perspectiva histórico-crítica da educação. Professores e alunos como
sujeitos socioculturais. Interdisciplinaridade curricular. Transposição didática. Planejamento
educacional: tipos de plano e seus componentes essenciais. Cotidiano escolar: dimensões e
processos. Problematização e avaliação da prática pedagógica. Ensino-pesquisa no processo de
sala de aula na escola. As relações entre a prática pedagógica, o sucesso e o fracasso escolar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANTUNES, Celso. Como Desenvolver as Competências em sala de aula. Petrópolis: Vozes,
2001.
CANDAU, Vera Maria (org). A didática em questão. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 1996
CANDAU, Vera Maria. Rumo a uma nova didática. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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CANDAU, Vera Maria. (Org.). Reinventar a Escola; Rio de Janeiro: Vozes, 2005.
COSTA, Marisa Vorraber (org). Escola Básica na virada do século. Cultura, política e
currículo. São Paulo: Cortez, 2002.
OLIVEIRA, Maria Rita Sales (Org.). Didática: ruptura, compromisso e pesquisa. 2. Ed.
Campinas, S. P.: Papirus, 1995.
OLIVEIRA, Maria Rita Sales. A reconstrução da didática: elementos teóricos-metodologicos
Campinas: Papirus, 2002.
SEVERINO, A. J. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o saber como
intencionalização da prática. In: FAZENDA, Ivani (org.). Didática e interdisciplinaridade.
Campinas: Papirus, 2005.

EIXOTEMÁTICO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA

PRÉ-REQUISITO: CH: 100
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Prática Pedagógica da Língua
Portuguesa I

100 80 20 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Discutir, a partir de diferentes gêneros textuais, as práticas de leitura e a competência
linguística dos alunos do Ensino Fundamental, assim como as estratégias utilizadas pelos
professores em sala de aula.
EMENTA:
Estudo das principais teorias linguísticas que sustentam a prática da leitura de textos, a
investigação e a discussão das condições de produção, execução e recepção. Leitura, análise e
interpretação de textos. A abordagem orientadora da ação do professor. Texto e textualidade.
Como avaliar a textualidade? Criação de ficha de avaliação. A escolarização da leitura literária.
A análise textual: as relações de produção e recepção. Métodos e avaliação de ensino da
leitura. Discussão sobre as avaliações nacionais e internacionais. Reflexão sobre os dados
observados para identificação de concepções, objetivos e situações-problema. Análise de
estratégias metodológicas e elaboração de material didático visando ao planejamento de um
projeto integrado de ensino-aprendizado para o aprimoramento das habilidades de leitor,
objetivando ampliar a competência pedagógica do acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BRANDÃO, H. N.; MICHELETTI, G. (Coord.). Aprender e ensinar com textos didáticos e
paradidáticos. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
KLEIMAN, Angela B. Oficina de leitura: teoria e pratica. 14. ed. São Paulo: Pontes, 2012.
SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova
pedagogia da leitura. São Paulo: Cortez, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontros &a interação. São Paulo: Parábola
Editorial, 2003. (Série Aula, 1).
________________. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no
caminho. – São Paulo. Editorial, 2007.
BRITTO, Luiz Percival Leme de. Sobre a leitura na escola: 5 equívocos e nenhuma solução.
Texto apresentado no IX COLE. Campinas, julho, 1993.
GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação.
Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1996. (Coleção Leituras
do Brasil).
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VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Para onde vai o professor? Resgate do professor
como sujeito de transformação. São Paulo: Libertad, 1995.Campinas: Papirus, 1995.

4º SEMESTRE:

EIXOTEMÁTICO: ESTUDOS LITERÁRIOS II
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura Portuguesa II 51 41 10 Obrigatório
OBJETIVO GERAL:
Compreender a literatura portuguesa Modernista e as Tendências Contemporâneas a partir
da leitura literária, da crítica especializada e da produção de textos analítico-interpretativos,
na perspectiva do discurso científico.

EMENTA:
As vanguardas europeias e as revoluções artísticas. O Modernismo Português: a Revista
Orpheu, A Revista Presença, o Neorrealismo. Os caminhos das Tendências
Contemporâneas literárias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MOISÉS, Massud. A Literatura Portuguesa. 33. ed. São Paulo: Cultrix, 2005.
PAIS, Amélia Pinto. Para compreender Fernando Pessoa: uma aproximação a Fernando
Pessoa e seus heterônimos .1ª ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012.
REIS, Carlos. Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea. Lisboa: Universidade
Aberta, 1990.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
PESSOA, Fernando. Obra em Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990. SÁ-
CARNEIRO, Mário. A confissão de Lúcio. Porto: Paz e Justiça, 1988.
SARAMAGO, José. O ano da morte de Ricardo Reis. São Paulo: Companhia das Letras,
1989. SARAMAGO, José. Memorial do Convento. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1994.
SILVA, Inoccêncio Francisco. Dicionário Bibliográfico Português. 22 vols., Lisboa:
Imprensa Nacional, 1858-1923.

EIXOTEMÁTICO: ESTUDOS LITERÁRIOS II
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática:
Caráter:

Literatura Brasileira II 51 41 10 Obrigatório
OBJETIVO GERAL:
Compreender o período modernista, suas fases e principais autores e obras, tendo em vista
não só suas propostas de ruptura, mas também suas diversas produções e engajamentos, a
procura de estilo e de uma identidade nacional na arte literária. Estudar autores da literatura
contemporânea.

EMENTA:
Modernismo e ruptura pós-semana de Arte Moderna. Leitura de obras do Modernismo
Brasileiro. Literatura Contemporânea.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 2001.
DALCASTAGNÈ, Regina. Literatura brasileira contemporânea: um território
contestado. Vinhedo/Rio de Janeiro: Horizonte/Editora da Uerj, 2012.
HOLANDA, Sílvio Augusto de Oliveira. (Org.). Imagens, arquivo e ficção em Guimarães
Rosa. 1ª ed., Curitba: CRV, 2011. v. 1. 150 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
Andrade, Carlos Drummond de. A Rosa do Povo. -21 ed.- Rio de Janeiro: Record, 2000.
ANDRADE, M. de. O movimento modernista. In: Aspectos da literatura brasileira. 4.ed.
São Paulo: Martins; Brasília: INL, 1972.
ARAÚJO, E. L.; HOLANDA, Sílvio Augusto de Oliveira. As brumas da crítica: as leituras
esotéricas de Guimarães Rosa. In: III Congresso Internacional de Estudos Lingüísticos e
Literários na Amazônia, 2011, Belém. Anais do III Congresso Internacional de Estudos
Linguísticos e Literários na Amazônia. Curitiba: CRV, 2011. v. 1. p. 333-336.
BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna. São Paulo: EDUSP, 2000.
DALCASTAGNÈ, Regina. Entre silêncios e estereótipos: relações raciais na literatura
brasileira contemporânea. Disponível em: http://www.gelbc.com.br/pdf_revista/3105.pdf

EIXOTEMÁTICO: ESTUDOS LITERÁRIOS II
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura Infantojuvenil 34 27 07 Obrigatório
OBJETIVO GERAL:
Estudar e refletir sobre a literatura infantojuvenil, como um campo a ser privilegiado pelos
estudos literários e compreender suas primeiras manifestações, e antes de tudo, como se
torna um fenômeno criativo de representação do Mundo.

EMENTA:
Literatura Infantil e Juvenil e seus princípios. Critérios de seleção de textos literários
infantis e juvenis. Formação do leitor. Valor da fantasia e do ludismo. O fantástico e o
maravilhoso. Contos infantis brasileiros: análise da tradicional aos mais contemporâneos.
Poesia infantil: características temáticas e a análise de poemas infantis e juvenis.
Emancipação do leitor. Papel de Monteiro Lobato. Polifonia na Literatura Infantojuvenil.
Teatro infantojuvenil. A Literatura infantojuvenil e as artes visuais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LAJOLO, M. Do mundo da escrita para o mundo da leitura. São Paulo: Ática, 2005.
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura Infantil Brasileira – História e
Histórias. 6. ed. São Paulo: Ática, 2010.
ZILBERMAN, Regina. Como e por que ler a literatura infantil brasileira. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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BARRIGA, Heliana.Mala sem fundo. Edição Renovada. Belém: Cromos, 2010.
DOHME, Vânia. Técnicas de contar histórias. São Paulo: Vozes, 2010.
FARIA, Maria Alice. Como Usar a Literatura Infantil na Sala de Aula. São Paulo:
Contexto, 2004.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 2000.
GREGORIN FILHO, José Nicolau. Literatura Infantil.Melhoramentos. 2010.
MACHADO, Ana Maria. Passarinho me contou. São Paulo: Global, 2009.

EIXOTEMÁTICO: O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS
NARRATOLOGIAS.

PRÉ-REQUISITO: CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Narratologia 34 27 07 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Estudar as teorias narratológicas, os elementos, as técnicas e as estruturas das narrativas de
ficção e não-ficção. Entender a dimensão teórica e social que envolve o campo do
narratologia e a relação do processo de Narrar com os aspectos culturais.

EMENTA:
O ficcional e o não ficcional. Narratologia. Narrativa e suas principais categorias. Formas
narrativas em prosa. Elementos da Narrativa. Análise Estrutural das narrativas. O tempo na
Narrativa. A problemática do narrador. O estudo da narrativa no Cinema, no Teatro e na
Literatura. A prática do narrar e o conhecimento cultural.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MOTTA, Luiz Gonzaga. Análise crítica da narrativa. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 2013.
RICOUER, Paul. Tempo e narrativa – Tomo I. Campinas: Papirus, 1994.
RICOUER, Paul. Tempo e narrativa. Tomo II. Campinas: Papirus, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BARTHES, Roland. Introdução à análise estrutural da narrativa. In: BARTHES, Roland e
outros. Análise estrutural da narrativa. Tradução de Maria Zélia Barbosa Pinto. Petrópolis:
Vozes, 1971.
EAGLETON, Terry. Teoria Literária: uma introdução. 3a. Ed. Trad. Waltensir Dutra. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.
GANCHO, Cândido Vilares. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, 2006.
GENETTE, Gérard, Figures III, Paris, Seuil,1972.
ZILBERMAN, Regina. Fim do livro, fim dos leitores? São Paulo: SENAC, 2001.

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA IV

PRÉ-REQUISITO: CH:68
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
LINGUÍSTICA III 68 54 14 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Apresentar e discutir diferentes aspectos teóricos e metodológicos da relação entre linguagem,
cérebro, mente, cognição e questões que interessam à Psicolinguística e Neurolinguística e seu
domínio interdisciplinar. Análise de dados e procedimentos de pesquisa na área.
EMENTA:



61

Histórico do nascimento da Neurolinguística e suas implicações para as relações entre a
Linguística, as Neurociências e outros domínios do estudo da cognição humana; aspectos
biológicos e socioculturais do funcionamento cerebral e da linguagem; relações entre o normal
e o patológico nos estudos da linguagem; teorização linguística das afasias e outras patologias
linguístico-cognitivas; relação entre oralidade e escrita em diferentes contextos. Problemas
epistemológicos da psicologia da linguagem. A Psicolinguística nas suas relações com outras
disciplinas que abordam as relações entre mente e linguagem. Bases biológicas da linguagem.
Cérebro e mente: os debates atuais e suas implicações para o campo. O papel da linguagem nas
atividades mentais: percepção, atenção, memória, solução de problemas, a leitura e escrita. A
organização mental e/ou comportamental do conhecimento linguístico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MORATO, E.M. Neurolinguística. Introdução à Linguística – domínios e fronteiras (Fernanda
Mussalim & Anna Christina Bentes, Orgs).Vol.2. São Paulo:Cortez. p.143-170, 2012.
BALIEIRO JR., A. P. Psicolingüística. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. C. (Org.).
Introdução à Lingüística. v. II. São Paulo: Cortez, 2002. p. 171-201.
MORATO, E.M. Da relação entre linguagem e cognição. RESENDE, B.D. (Org.); LIMA-
HERNANDES, Maria Célia (Org.); PAULA, F. (Org.); MODOLO, M. (Org.); CAETANO, S.
(Org.). (Org.). Linguagem e Cognição - um diálogo interdisciplinar. 1ed.Lecce (Itália): Pensa
Multimedia. Editores, 2015, v. 1.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MORATO, E.M. Metodologia em Neurolinguística. Ciências da Linguagem - O fazer
científico. vol.2. (Adair Vieira Gonçalves e Marcos Lúcio de Sousa Góis, Orgs.). Campinas:
Mercado de Letras, 2013.
VYGOTZKY, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes. 1987.
_________. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes. 1984.
__________ et al. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone Editora.
MORATO, E.M. Contribuições da neurolinguística para a linguística aplicada- e vice-
versa. Revista (Con) Textos Linguísticos (UFES), v. 1, p. 293-314, 2014. Disponível em
<file:///C:/Users/Edwirges/Downloads/87-143-1-SM%20(3).pdf>

EIXOTEMÁTICO: INSTRUMENTALIZAÇÃO DA LÍNGUA IV

PRÉ-REQUISITO: ---- CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Sociolinguística e
Educação do Campo

34 27 07 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
Fornecer aos alunos o instrumental básico para investigar e compreender a relação entre
língua e sociedade. Serão discutidos os principais conceitos da sociolinguística
contemporânea na Educação do Campo, bem como seu desenvolvimento histórico.

EMENTA:
Sociolinguística. Estudo da relação entre língua e sociedade. As noções de erro, norma e
preconceito linguístico. Conceitos básicos e fundamentais para a análise da variação
linguística. Análise variacionista. Desenvolvimento de pesquisas variacionistas. A
sociolinguística no ensino de português e na educação do campo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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TARALLO, F. A pesquisa sociolingüística. São Paulo: Ática, 2007.
BAGNO, M. Português ou Brasileiro. 2ª Ed. São Paulo: Contexto, 2002
PRETTI, Dino. Sociolinguística: Os Níveis da Fala. São Paulo, Nacional, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
POSSENTI, S. Por que (não) Ensinar Gramática na Escola. Campinas: Mercado de Letras,
1996.
SOARES, M. Linguagem e Escola: uma Perspectiva Social. SP: Ática, 2008.
BAGNO, M. Preconceito Linguístico: o que é e como se faz. Edições Loyola, 1999.
BORTONI, S. M. Nós cheguemo na escola e agora? São Paulo: Parábola, 2004.
PERINI, M. Sofrendo a Gramática. São Paulo: Ática, 1997.

EIXOTEMÁTICO: O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS
NARRATOLOGIAS.

PRÉ-REQUISITO: CH: 100
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Prática Pedagógica da Língua
Portuguesa II

100 80 20 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Discutir, a partir de diferentes gêneros textuais, as práticas de leitura e a competência
linguística dos alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos, assim como as
estratégias utilizadas pelos professores em sala de aula.
EMENTA:
Estudo das principais teorias linguísticas que sustentam a prática da leitura de textos, a
investigação e a discussão das condições de produção, execução e recepção. Leitura, análise e
interpretação de textos. A abordagem orientadora da ação do professor. Texto e textualidade.
Como avaliar a textualidade? Criação de ficha de avaliação. A escolarização da leitura literária.
A análise textual: as relações de produção e recepção. Métodos e avaliação de ensino da
leitura. Discussão sobre as avaliações nacionais e internacionais. Reflexão sobre os dados
observados para identificação de concepções, objetivos e situações-problema. Análise de
estratégias metodológicas e elaboração de material didático visando ao planejamento de um
projeto integrado de ensino-aprendizagem para o aprimoramento das habilidades de leitor,
objetivando ampliar a competência pedagógica do acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BRANDÃO, H. N.; MICHELETTI, G. (Coord.). Aprender e ensinar com textos didáticos e
paradidáticos. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
KLEIMAN, Angela B. Oficina de leitura: teoria e pratica. 14. ed. São Paulo: Pontes, 2012.
SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova
pedagogia da leitura. São Paulo: Cortez, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
KRAMER, Sônia. A formação do professor como leitor e construtor do saber. In:
MOREIRA, Antonio Flávio (org.) Conhecimento educacional e formação do professor.
Campinas: Papirus, 1994.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1999.
FONTANA, Roseli Aparecida Cação. Mediação pedagógica na sala de aula. Campinas:
Autores Associados, 1996.
SILVA, Ezequiel Theodoro da. A produção da leitura na escola: pesquisas propostas. 2. ed.
São Paulo: Ática, 2000.
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VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Para onde vai o professor? Resgate do professor
como sujeito de transformação. São Paulo: Libertad, 1995.Campinas: Papirus, 1995.

5º SEMESTRE:

EIXOTEMÁTICO: ESTUDOS LITERÁRIOS III
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura da Amazônia I 51 41 10 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
Conhecer a literatura, a história e a cultura local, a partir de um estudo abrangente sobre a
literatura da Amazônia, seus autores, suas inter-relações com a Cultura Amazônica.

EMENTA:
Literatura de Expressão Amazônica, literatura Amazônica ou Literatura da Amazônia,
conceitos e características. Imaginário e Cultura na Amazônia. Naturalismo de Inglês de
Sousa. As manifestações literárias antecessoras ao modernismo. Os primeiros modernistas
paraenses.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FERNANDES, José Guilherme. Literatura brasileira de expressão amazônica, literatura da
Amazônia ou literatura amazônica?. IN: Graphos. Revista de Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal da Paraíba. Ano VI, n. 2 ∕ 1, João Pessoa, 2004.
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. Os Vândalos do Apocalipse e outras histórias: arte e
literatura no Pará dos anos 20. Belém: IAP, 2012.
MONTEIRO, Benedito. História do Pará. Belém: Editora Amazônia, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BARRETO, Mauro Viana. O Romance da Vida Amazônica: uma leitura socioantropológica
da obra de Inglês de Sousa. Belém: Letras à Margens, 2003.
COELHO, Marinilce. O grupo dos Novos (1946-1952): Memórias literárias de Belém do
Pará. – Belém: EDUFPA: UNAMAZ: 2005.
MONTEIRO, Benedicto. A Terceira Margem. Belém: Cejup, 3ª edição. 1991.
PIZARRO, Ana. Amazônia: as vozes do rio, imaginário e modernização; tradução Rômulo
Monte Alto. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.
ROCQUE, Carlos. História Geral de Belém do Grão-Pará. Belém: Distribel, 2001

EIXOTEMÁTICO: ESTUDOS LITERÁRIOS III
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura e Cultura afro-
brasileira

34 27 07 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
A disciplina objetiva estudar as manifestações literárias de temática afro-brasileiras, dando
ênfase à análise de aspectos culturais e suas implicações à formação de uma identidade
nacional.



64

EMENTA:
Estudo das literaturas africanas em língua portuguesa, sobre colonialismo, pós-colonialismo,
decolonialismo e a produção literária afro-brasileira, abordando os principais autores e
correntes teóricas, além da importância do papel do negro na formação da cultura e da
identidade nacional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BERND, Zilá (org.). Poesia negra brasileira (antologia). Porto Alegre: AGE ∕ IGEL,
1992.
FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas / Frantz Fanon ; tradução de Renato da
Silveira . - Salvador : EDUFBA, 2008.
MUNANGA, Kabenguele. Negritude: usos e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BERND, Zilá..Introdução à literatura negra. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998.
BONNICI, T. Introdução ao estudo das literaturas pós-coloniais. Mimesis, Bauru, v. 19,
n. 1, p. 07-23, 1998.
MENEZES, Bruno de. Obras completas : Bruno de Menezes Belém: Secult,v1,1993.
NASCIMENTO, Giselda Melo do. Representação do negro na literatura brasileira. RJ,
SALLES, Vicente. O Negro no Pará sob o regime da Escravidão. 3ª Edição.
Belém: IAP, 2005.

EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM, LETRAMENTO E PRODUÇÃO DOS
SENTIDOS DO TEXTO I

PRÉ-REQUISITO: CH:100
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Laboratório de Prática de
Leitura, Escrita e oralidade

100 80 20 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Conhecer pressupostos teóricos oriundos de pesquisas relativas ao aprendizado e ensino de
linguagem natural por meio do processamento cognitivo da criança, ou seja, organizados e
apresentados pela linguagem oral e escrita a fim de conceber as plurissignificações no contato
com a linguagem adquirida em ambiente escolar. Identificar as diversas abordagens científicas
que lidam com o aprendizado de linguagem oral e escrita na educação infantil. Perceber que a
linguagem oral e escrita pode ser pesquisada por meio de construto teórico diversificado.
Identificar que a aquisição da linguagem oral e escrita é concebida teoricamente tanto na
perspectiva sociolinguística quanto cognitiva.

EMENTA:
Conhecer e identificar as etapas do desenvolvimento da linguagem oral. Período pré-
linguístico. Aquisição e desenvolvimento do sistema fonológico na criança, das estruturas
sintáticas e da estrutura pragmática. Sistemas de linguagem escrita. Processos cognitivos
básicos referentes ao sistema escrito. Aprendizagem e o sistema de linguagem escrita: teoria de
aquisição e aprendizagem da leitura e escrita. Habilidades básicas de leitura e escrita. A prática
docente e o desenvolvimento das competências linguísticas básicas de falar, escutar, ler e
escrever, às práticas de leitura e de escrita, letramento enquanto processo. As diferentes
contribuições das diversas linhas de pesquisa em língua natural. Práticas de ensino da oralidade
e escrita voltadas para o letramento social. Principais modelos de letramento, estabelecendo a
relação entre oralidade e letramento, entre escrita e letramento, a partir das dicotomias
variacionista e sociointeracionista.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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BRITTO, Luís P. L.. A sombra do caos: ensino de língua x tradição gramatical.
Campinas: Mercado de Letras, 1997.
CASTILHO, A. T. de. A língua falada no ensino de português. São Paulo, Contexto, 1998.
SILVA, Rosa Virgínia Mattos e. Contradições no ensino de português. São Paulo: Contexto;
Salvador, BA: EDUFBA, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Nós cheguemu na escola, e agora? sociolinguística e
educação. São Paulo: Parábola, 2005
FAVERO, Leonor; ANDRADE, M. L. C. V. O.; AQUINO, Z. G. O. Oralidade e escrita:
perspectiva para o ensino de língua materna. São Paulo: Cortez, 1999.
IRANDÉ, Antunes. Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola, 2003.
PERRENOUD. Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre
duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
ROJO, Roxane (org.). A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCN`s.2 ed.
São Paulo, Campinas: Mercado de Letras, 2002.

EIXOTEMÁTICO: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
PRÉ-REQUISITO: CH: 100
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Estágio Supervisionado I 100 80 20 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Teorizar sobre a prática docente e o ensino de língua portuguesa. Refletir criticamente sobre
as questões relativas ao ensino, às relações pedagógicas, às instituições de ensino e à
delimitação de programas de ensino. Elaboração de propostas de intervenção levando em
conta esses parâmetros em turmas de Ensino Fundamental e Médio de escola pública ou
particular exercida sob supervisão docente.

EMENTA:
Iniciação à Prática Docente de língua portuguesa: as diferentes concepções de língua e as
diferentes abordagens da língua em sala de aula. Desenvolvimento de atividades que levem o
licenciando a conhecer a prática escolar do ensino e aprendizagem da língua Portuguesa
através de atividades de pesquisa e/ou intervenção nos âmbitos da língua oral, da leitura, da
produção textual e da análise linguística. Discussão das questões relativas ao ensino, às
relações pedagógicas, às instituições de ensino e à delimitação de programas de ensino.
Elaboração de propostas de intervenção levando em conta esses parâmetros.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola, 2003.
BAGNO, Marcos. Pesquisa na escola: o que é e como se faz. São Paulo, Loyola, 1998.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua portuguesa. Brasília, SEF/MEC, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:



66

DIONÍSIO, Ângela Paiva; BEZERRA, M. A. (orgs.). O livro didático de português:
múltiplos olhares. Rio de Janeiro, Lucerna, 2002.
GERALDI, W. (org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997.
MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles. Leitura, produção de textos e a escola. Campinas,
SP: Mercado de Letras, 1994.
BUNZEN, C.; MENDONÇA, Márcia. (orgs.). Português no ensino médio e
formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.
SUASSUNA. Lívia. Ensaios de pedagogia de língua portuguesa. Recife: EDUFPE, 2006.

EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM, LETRAMENTO E PRODUÇÃO DOS SENTIDOS
DO TEXTO I

PRÉ-REQUISITO: CH: 34
DISCIPLINA: CH Total CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Multiletramentos 34 27 07 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Descrever teoricamente propostas de ensino que visem letramentos múltiplos que abranjam
atividades de leitura crítica, análise e produção de textos multissemioticos em enfoque
multicultural.
EMENTA:
Caracterizar as Novas tecnologias de comunicação e de informação como um trabalho que
parte das culturas de referencia do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, mídias e
linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque critico, pluralista, ético e
democrático – que envolva agencia de textos/ discursos que ampliem o repertorio cultural, na
direção de outros letramentos, valorizados (como o trabalho com hiper e nanocontos) ou
desvalorizados (como o trabalho com picho). Diversidade Cultural. Cibercultura. Contos
multimodais. Hipercontos multissemioticos. Radioblog. Curta metragem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
COSCARELLI, C. V., RIBEIRO, Ana Elisa (Orgs.). Letramento digital: aspectos sociais e
possibilidades pedagógicas. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. SILVA, Tomaz Tadeu da;
LOURO, Guacira Lopes. 7. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
MARCUSCHI, Luís Antônio. A coerência do hipertexto. In: COSCARELLI, Carla Viana;
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Multileramentos na Escola. São Paulo: Parábola
Editorial, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CASTELA, Greice S. A leitura e a didatização do (hiper)texto eletrônico no ensino de
espanhol como língua estrangeira (E/LE). Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2009.
252 páginas. Tese de doutorado Letras Neolatinas (Estudos Lingüísticos Neolatinos).
COPE, Bill; KALANTZIS, Mary (orgs.). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of
Social Futures. New York: Routledge, 2006.
DIAS, Reinildes. Web Quests: Tecnologias, multiletramentos e a formação do professor de
inglês para a era do ciberespaço. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte,
2012.
KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo. Multimodal discourse: the modes and media of
contemporary communication. London; New York: Arnold; Oxford University Press, 2001.
RIBEIRO, Ana Elisa (Org.). Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades
pedagógicas. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 185-208.
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EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM, LETRAMENTO E PRODUÇÃO DOS
SENTIDOS DO TEXTO I

PRÉ-REQUISITO: CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Educação e Tecnologias da
Informação e da Comunicação

51 41 10 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Criar oportunidades para que o aluno posicione-se criticamente em relação ao uso de novas
tecnologias ligados ao ensino de Línguas
EMENTA:
Desenvolvimento e estudo de novas tecnologias no ensino de Educação à distância e Línguas
como recurso de aprendizagem a partir de uma concepção de linguagem como forma de
interação, articulada com a formação do profissional. Ensino tradicional x ensino como
processo; Desenvolvimento de competências: o que é e como fazer. Papel do professor para
motivar os alunos a aprender .
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARVALHO Fabio C. A ; IVANOFF Gregorio Bittar .Tecnologias que Educam. Ensinar e
Aprender com as Tecnologias de Informação e Comunicação. São Paulo: Pearson, 2008.
PAIVA, V. L. M. O. Tecnologia na docência em línguas estrangeiras: convergências e tensões
2010 In: Luciola Lícinio de Castro Paixão Santos. (Org.) Convergências e tensões no campo
de formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
SANCHO; Juan Tecnologias Para Transformar a Educação. São Paulo: Artmed 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AXT, M. Comunidades virtuais de aprendizagem e interacao dialogica: do corpo do rosto e do
olhar. In: Filosofia Unisinos set/dez 2006
http://www.lelic.ufrgs.br/portal/images/stories/comunidadeaxt.pdf Acesso em 16/08/2017.
PAIVA, V. L. M. O outro na aprendizagem de linguas. In: HERMONT, A.B.; ESPIRITO
SANO, R.S.; CAVALCANTE, S.M.S. Linguagem e cognição: diferentes perspectivas, de
cada lugar um outro olhar. Belo Horizonte: Editora PUCMINAS, 2010. p. 203-217.
http://www.veramenezes.com/outro.pdf Acesso em 16/08/2017
MOURA, V.L. O desenvolvimento da habilidade escrita através da Internet – uma experiência
colaborativa. In: 2o Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação – Multimodalidade e
Ensino. Anais eletrônico, 1a edição – 2008 – Universidade Federal de Pernambuco –
Recife/PE http://www.ufpe.br/nehte/simposio2008/anais/Vera-Lucia-Moura.pdf Acesso em
16/08/2017
SALES, J. T. L. (2004). Alunos, professor e computador, o que une esse trio? Revista Virtual
de Estudos da Linguagem – ReVEL. Ano 2, n. 2. [www.revelhp.cjb.net]

6º SEMESTRE:

EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM, LETRAMENTO E PRODUÇÃO DOS SENTIDOS
DO TEXTO II

PRÉ-REQUISITO: CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Análise do Discurso 34 27 07 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
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Refletir criticamente sobre as distintas áreas de atuação da Análise do Discurso, com ênfase
em ensino/aprendizagem da língua portuguesa, gêneros discursivos, sua aplicabilidade em
sala de aula e sua abordagem teórico-metodológica.

EMENTA:
Conceitos recorrentes na Análise do Discurso. Questões metodológicas em Análise do
Discurso. Sujeito e linguagem. Práticas discursivas. Condições de produção e interdiscurso.
Introdução e bases teóricas da Análise do Discurso (AD). Estudo dos meios de produção e
interpretação de textos verbais e não-verbais e de suas estratégias discursivas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BRANDÃO, Maria Helena Nagamine. Introdução à análise do discurso. 2. ed. Campinas,
SP: Editora da Unicamp, 1993.
GREGOLIN, M. F. V. Foucault e Pêcheux na análise do discurso: diálogos & duelos. São
Carlos: Claraluz, 2004.
ORLANDI, Eni P. Análise de discurso. Princípios e procedimentos. SP, Pontes, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. S. Paulo: Martins Fontes, 1992.
FIORIN, J. L. Elementos de análise do discurso. 3.ed. São Paulo: Contexto, 1992.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 8.ed. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. 2.ed. Campinas: Pontes,
1993.
ORLANDI, E. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes, 2001.

EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM, LETRAMENTO E PRODUÇÃO DOS SENTIDOS
DO TEXTO II

PRÉ-REQUISITO: CH: 34
DISCIPLINA: CH Total CH

Teórica
CH

Prática
Caráter:

Semântica 34 27 07 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Refletir sobre os estudos do sentido, sobre os modos de descrição e explicação em
abordagens pragmáticas e semânticas, a partir do tratamento de problemas específicos de
significação e dos usos sociais.

EMENTA:
Estudo do significado nas diferentes abordagens da Semântica e da Pragmática. O significado
e sua relação com a língua, o mundo, o falante, o acontecimento e o uso em contexto.
Significado lexical e relações de sentido (sinomínia, homonímia, polissemia, antonímia e
hiperonímia). Dêixis e subjetividade na linguagem. Significação dos enunciados:
pressuposição, negação, a argumentação e os conectores e operadores argumentativos.
Significação e uso da linguagem: performatividade, atos de fala, implicaturas
conversacionais, princípio da cooperação e implicaturas conversacionais, teoria da polidez,
teoria da relevância, sociopragmática, perspectivas pragmáticas para o estudo da metáfora.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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FIORIN, J. L. A Linguagem em uso. In FIORIN, J. L. (ORG) Introdução à Linguística:
objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2004.
ILARI, Rodolfo; GERALDI, João Wanderley. Semântica. 10ª ed. 7ª impr. Série Princípios.
São Paulo: Ática, 2004.
ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo.
Contexto, 2006

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BREAL, Michel. Ensaio de Semântica. 2ª Ed. Campinas: Editora RG, 2008. DUARTE, Paulo
Mosânio. Iniciação à semântica. Edições UFC, 2000.
GHIRALDELLI JR. O que é pragmatismo? São Paulo: Brasiliense, 2007.
GUIMARÃES, Eduardo. História da semântica: sujeito, sentido e gramática no Brasil.
Campinas, SP: Pontes, 2004.
NÖTH, Winfried. Panorama da semiótica: de Platão a Pierce. 4ª ed. São Paulo:
Annablume, 2003.
TAMBA-MERCZ, Irène. A Semântica. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.

EIXOTEMÁTICO: LÍNGUA, MEMÓRIAS E EDUCAÇÃO DO CAMPO

PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Estudo das narrativas orais e
histórias de vida

51 41 10 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
Estudar as narrativas orais como fonte científica, a literatura oral como memória cultural e
entender a vida cotidiana em sua dimensão histórica, buscando os significados políticos das
diferenças sociais. Analisar modos de viver, de trabalhar ou de se socializar, como dimensões
da vida social e estudar, a história de vida, a memória como textos portadores de sentidos e
significados presentes na dinâmica social.

EMENTA:
Histórias de vida e memórias como processos em formação, campos de disputas, envolvendo
valores, sentimentos, interesses. Memória individual e coletiva. As narrativas orais como
práticas sociais portadoras de significados. As narrativas orais, a literatura oral e mitologia
amazônica.
.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FERREIRA, Marieta de Morais e outros. História Oral: desafios para o século XXI. Rio de
Janeiro: Fiocruz/ CPDOC, 2000.
ELIADE, Mircea.Mito e realidade. Tradução Pola Civelli. São Paulo: Perspectiva, 2010.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução Beatriz Sidou. São Paulo: Vértice,
1990.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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FREITAS, Sônia Maria de. História Oral: Prodecimentos e Possibilidades. Editora
Humanitas, 2006.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução Bernardo Leitão. Campinas: Editora da
UNICAMP,1990.
LOUREIRO, João de Jesus Paes. A etnocenologia poética do mito. Conferência proferida
no V Colóquio Internacional de Etcenologia, realizado em Salvador, Bahia, de 25 a 29 de
agosto de 2007. Extraído de http://paesloureiro.wordpress.com/2007/08/31/a-etnocenologia-
poetica-do-mito/.
SIMÕES, Maria do Socorro Perpétuo. Lendas e mitos da Amazônia. Revista Litteris
Literatura, n. 5, julho de 2010. Disponível em
http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/lendasemito_sMariadosocorro.pdf
TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo:
Perspectiva, 2006.

EIXOTEMÁTICO: LÍNGUA, MEMÓRIAS E EDUCAÇÃO DO CAMPO
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura, Movimentos
sociais e resistência.

34 27 07 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
Estudo da relação entre obras literárias e a história dos movimentos sociais, assim como a
resistência como luta e representação social.

EMENTA:
Atores sociais do campo. Movimentos Sociais, conceitos e definições. A literature como
resistência. A Questão Agrária e as lutas sociais. Narrativas orais. Biografias de homens e
mulheres do campo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BOSI, Alfredo. Literatura e Resistência. São Paulo: Cia da Letras, 2002.
COGGIOLA, Osvaldo (Org.). América Latina. Encruzilhadas da História contemporânea.
São Paulo: XAMA, 2003.
TARROW, S. Poder em movimento: movimentos sociais e confronto político. Petrópolis,
Vozes, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FARES, Josebel Akel. Cartografias Marajoaras: cultura, oralidade, comunicação. Tese
de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica, PUC-SP, São
Paulo, 2003.
IGNOLO, Walter D. Histórias locais/ Projetos Globais: colonialidade, saberes
subalternos e pensamento limitar. Tradução de Solange Ribeiro de Oliveira. Belo
Horizonte: UFMG,2003.
SANTIAGO, Silviano. Uma Literatura nos Trópicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
SALLES, Vicente. Introdução. DOLZANI, Luiz. História de um pescador, cenas da vida
do Amazonas. 2. ed. Belém: Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves; Secretaria de
Estado de Cultura, 1990. (Lendo o Pará, 8).
SOUZA, Márcio. Breve História da Amazônia. São Paulo: Marco Zero, 1994.
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EIXOTEMÁTICO: LÍNGUA, MEMÓRIAS E EDUCAÇÃO DO CAMPO

PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Educação do Campo e
Direitos Humanos

51 41 10 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Propiciar a discussão sobre a educação e os Direitos Humanos, nos aspectos que abrangem a
aplicação na vida cotidiana e cidadã de direitos, com ênfase na Educação do Campo.

EMENTA:
Reflexão sobre a dignidade humana; Igualdade de direitos; reconhecimento e valorização das
diferenças e das diversidades; laicidade do Estado; Democracia na educação; Educação,
direitos humanos no campo. Políticas de Educação do Campo e reforma agrária. Lutas
sociais no campo. História dos direitos humanos e suas implicações para a vida no campo.
Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos humanos; sociedade, violência e
construção de uma cultura da paz; preconceito, discriminação e prática educativa; políticas
curriculares, temas transversais, projetos interdisciplinares com ênfase em educação do
campo e direitos humanos. Direito das mulheres diversidade social.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANTUNES-ROCHA, M. I.; MARTINS, A. A. Educação do Campo: Desafios para a
formação de professores. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011
CANDAU, Vera Maria; ANDRADE, Marcelo; SACAVINO, Susana et alli. Educação em
direitos humanos e formação de professores/as; São Paulo: Cortez, 2013.
PIOVESAN, Flávia. Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e Direitos Civis e Políticos.
São Paulo : Rev. Sur, 2004, vol.1, n.1, 27 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ANDRADE, Marcelo. É a educação um direito humano? Em busca de razões
suficientes para se justificar o direito de formar-se como humano Revista de Educação,
v. 36, p. 21-27; Rio Grande do Sul: PUC-RS, 2013.
BRASIL. Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) – Brasília : SEDH/PR,
2010, 228p. BRASIL. Lei Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010. sobre a política de
educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA.
Brasília, 4 de novembro de 2010.
CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educar em direitos humanos:
construir democracia; Rio de Janeiro: Vozes, 2000. CORTINA, Adela. Cidadãos do
mundo: para uma teoria da cidadania; São Paulo: Loyola, 2005.
PAIVA, Angela Randolpho. (Org.). Direitos Humanos em seus desafios contemporâneos;
Rio de Janeiro: Pallas, 2012.
WOLFF, Cristina Scheibe. Mulheres da Floresta: uma história. Alto Juruá, Acre. São
Paulo: Hucitec. 1999.

EIXOTEMÁTICO: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
PRÉ-REQUISITO: CH: 100
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:

Estágio Supervisionado II 100 80 20 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
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Teorizar e praticar experiências iniciais relativas à prática do ensino/aprendizagem da
literatura em turmas do ensino fundamental e médio de escola pública ou particular exercida
sob supervisão docente, de seus modos de interpretação com base em conhecimentos das
disciplinas Teoria da Literatura e Literaturas de Língua Portuguesa.

EMENTA:

Planejamento e execução de microaulas envolvendo conteúdos previstos na programação da
escola conveniada para estágio para o desenvolvimento de experiências iniciais relativas à
prática do ensino/aprendizagem da literatura e de seus modos de interpretação com base
em conhecimentos, adquiridos no curso de Letras, das disciplinas Teoria da Literatura e
Literaturas de Língua Portuguesa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PICONEZ, Stela C. Bertholo (org). A Prática de Ensino e o Estagio Supervisionado. 10 ed.
Campinas: Papirus, 1991.
CEREJA, William Roberto. Ensino de literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com
literatura. São Paulo: Atual, 2005.
FREITAS, Alice Cunha de; CASTRO, Maria de Fátima F. (Orgs.). Língua e literatura: ensino e
pesquisa. São Paulo: Contexto, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BLOOM, Benjamin et alii. Taxionomia de objetivos educacionais: domínio cognitivo. Trad. de
Flávia Maria Sant’Anna. Porto Alegre: Globo, 1977.
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1993.
LEAHY-DIOS, Cyana. Educação literária como metáfora social: desvios e rumos. Niterói, Eduff,
2000
MAIA, Ângela dos Santos; LIMA, Roberto Sarmento. Poesia é brincar com palavras: leitura do
poema infantil na sala de aula. Maceió: Edufal; Brasília:
Inep, 2002.
TYLER, Ralph W. Princípios básicos de currículo e ensino. Tradução de Leonel Vallandro. Porto
Alegre: Globo, 1974.

7º SEMESTRE:

EIXOTEMÁTICO: ESTUDOS LITERÁRIOS IV

PRÉ-REQUISITO: --- CH: 51h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura da Amazônia II 51 41 10 Obrigatório
OBJETIVO GERAL:
Conhecer autores e obras da literatura da Amazônia, em diálogo com a história dos
intelectuais, com a cultura e com o movimento modernista na Amazônia, em especial no
Pará.
EMENTA:
Literatura e modernismo no Pará; Poesia e Identidade na Amazônia. Regionalidade e
Universalismo. Romancistas na Amazônia. Poetas modernistas e contemporâneos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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JURANDIR, Dalcídio. Chove nos campos de Cachoeira. Ed. crítica de Rosa Assis. Belém:
UNAMA, 1998.
NUNES, Benedito. O amigo Chico: fazedor de poetas. Org. Benedito Nunes. Belém:
SECULT, 2001.
NUNES, Paulo. Aquonarrativa ou o encharcar-se na poética de Dalcídio Jurandir.
Trilhas: Revista do Centro de Ciências Humanas e Educação 3(1): 47-52, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COELHO, Marinilce. O grupo dos Novos (1946-1952): Memórias literárias de Belém do
Pará. – Belém: EDUFPA: UNAMAZ, 2005.
MARTINS, Max. Poemas reunidos. Belém: Ed. da UFPA, 2001. MEDEIROS, Maria Lúcia,
Velas por quem?. Belém: Cejup, 1997.
FAUSTINO, Mário. Melhores poemas de Mário Faustino. Nunes, Benedito (Org.). São
Paulo: Global, 2012.
HATOUM, Milton. Dois irmãos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
VERÍSSIMO, José. Cenas da Vida Amazônica. Org. Silvio Augusto de Oliveira Holanda.
Belém: Editora Estudos Amazônicos, 2013. Coleção Estudos Amazônicos: Literatura.

EIXOTEMÁTICO: ESTUDOS LITERÁRIOS IV
PRÉ-REQUISITO: CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura e Educação do
Campo

34 27 07 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Estudar a formação de professores na Educação no Campo e a especificidade dos Estudos
Literários, entender, através das narrativas orais, da poesia popular, os saberes culturais
ribeirinhos e rurais. O processo de letramento literário nas escolas do Campo.

EMENTA:
Os modos de ser e viver de populações no Campo. A perspectiva político-ideológica do
ensino de literatura no contexto da educação do campo; teoria e prática nos encaminhamentos
metodológicos para a leitura literária no Campo; Leitura e pensamento crítico; Letramento
Literário e Resistência. Gêneros das narrativas orais. Práticas no ensino da literatura na
educação do campo. A realidade empírica da produção literária no Campo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ARROYO, Miguel. Por uma educação do campo. 1 ed. Vozes, 2004.
CALDART, Roseli S. Pedagogia do Movimento Sem Terra. Escola é mais do que escola.
2ªed. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários á pratica educativa. São
Paulo: Paz e Terra,1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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ARAUJO, Sônia Maria da Silva. Educação do campo no Brasil: um discurso para além do
pós- colonial? Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,
Manizales: CINDE, Universidad de Manizales, v.8. n.1, jan./jun. 2010. Disponível em:
http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/RevistaLatinoamericana/article/viewArticle/
5 2.> Acesso em: 01 ago. 2014.
CANDIDO, Antônio. O Direito à Literatura. In: Vários Escritos. Rio de Janeiro/São Paulo:
Ouro sobre Azul/Duas Cidades, 2004, p.169-191.
SARRAF. Agennor. História e Literatura no regime das águas: Práticas Culturais
Afroindígenas na Amazônia Marajoara. Amazônica Revista de Antropologia. V1, N. 2,
Periódicos UFPA, 2009.
SOUZA, Maria Antônia. Educação do campo: políticas, práticas pedagógicas e produção
científica. Educação & Sociedade, Campinas: Unicamp, v.29, n.105, set./dez. 2008.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v29n105/v29n105a08.pdf. Acesso em: 01 ago.
2014.
SOUZA, Maria Antônia. Educação do campo, desigualdades sociais e educacionais.
Educação & Sociedade, Campinas: Unicamp, v.3, n.120, jul./set. 2012. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302012000300006&script=sci_arttext. Acesso
em: 01 ago. 2014.

EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM E SOCIEDADE I
PRÉ-REQUISITO: CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Ecolinguística 34 27 07 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Intervir para a descoberta de uma nova forma do estudo da linguística numa perspectiva
abrangente das relações com meio ambiente.

EMENTA:
Definição da ecolinguística. Estudo das relações entre língua e meio ambiente. A língua e
meio ambiente – fenômeno natural, social e psicológico. As categorias da ecologia biológica
aplicadas à questão da língua. Conceitos: ecossistema, totalidade, inter-relações, diversidade,
adaptação, evolução, porosidade e visão de longo prazo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
COUTO, Hildo Honório. Ecolinguística: estudo das relações entre língua e meio ambiente.
Brasília: Thesaurus Editora, 2007.
COUTO, Hildo Honório do; COUTO, Elza Kioko Nakayama Nenoki do; ATAÚJO, Gilberto
Paulino de; ALBUQUERQUE, Davi Borges de (Orgs). O paradigma ecológico para as
ciências da linguagem: ensaios ecolinguísticos clássicos e contemporâneos..Goiânia/GO:
Editora CEGRAF/UFG, 2016.
SAPIR, Edward. Língua e ambiente. In: _____. Linguística como ciência. Rio de Janeiro:
Livraria Acadêmica. 1969. p. 43-62.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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ALMEIDA, C. A. F. A comunicação entre membros de uma comunidade de surdos e
surdocegos de Prata – MG. 2004. Dissertação (Mestrado em Lingüística) - Programa de Pós-
Graduação em Lingüística, Universidade Nacional de Brasília, Brasília, 2004.
COUTO, Hildo Honório. O que vem a ser ecolinguística, afinal? Cadernos de Linguagem e
Sociedade, v. 14, n. 1, p. 275-313, 2013.
_____. Linguística, ecologia e ecolinguística: contato de línguas. São Paulo: Contexto, 2009.
COUTO, Hildo; Couto, Elza; Borges, Lorena. Análise do discurso ecológica (ADE).
Campinas: Pontes, 2015.
RAMOS, R. O discurso do ambiente na imprensa e na escola: uma abordagem linguística.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian & Fundação Para a Ciência e a Tecnologia, 2009.

EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM E SOCIEDADE I

PRÉ-REQUISITO: CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Estudo das Relações Étnico-
Raciais na Sociedade Brasileira

34 27 07 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Discutir os conceitos de cultura, monocultura, multiculturalismo, interculturalismo e suas
relações com os termos e conceitos de identidade, identidade negra, raça, etnia, racismo,
etnocentrismo, preconceito racial, discriminação racial, democracia racial.

EMENTA:
Discutir a presença da diferença, da diversidade na sociedade, em uma abordagem pluriétnica,
multicultural e multidisciplinar, tomando como desafio possibilidades mais democráticas de
tratar a diferença, o outro no cotidiano e, ainda, favorecer o aprofundamento da temática da
formação cultural brasileira questionando as leituras hegemônicas da nossa cultura e de suas
características, assim como das relações entre os diferentes grupos sociais e étnicos, bem como
as implicações para o trabalho e desenvolvimento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BANDEIRA, Maria de Lourdes. Antropologia. Diversidade e Educação. Fascículos 3º e 4º,
2º ed. rev. Cuiabá, EDUFMT, 2000
CANCLINI, Néstor Garcia.Culturas Híbridas.Edusp: São Paulo, 2003.
MCLAREN, Peter.Multiculturalismo crítico. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AZEVEDO, Thales de. Democracia Racial: Ideologia e realidade. Petrópolis: Vozes, 1995.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil; 1999. 11. Ed. Brasília: Câmara
dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1999.
________Resolução No. 1, de 17 de junho de 2004, do CNE/MEC, que “institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro- Brasileira e Africana”.
________. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília:
Ministério da educação, 2005. 204 p. (número de consulta: 379.260981 S959 2. ed. / 2005).
________. Educação anti-racista: caminhos abertos pela lei federal nº 10.639/03. Brasília:
Ministério da educação, 2005. 236p. (Coleção Educação para todos).

EIXOTEMÁTICO: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
PRÉ-REQUISITO: CH: 100
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DISCIPLINA: CH
Total

CH
Teórica:

CH
Prática: Caráter:

Estágio Supervisionado III 100 80 20 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Teorizar e praticar experiências iniciais relativas à prática do ensino/aprendizagem da prática
docente na educação básica, em turmas de 6º ao 9º ano de escola pública ou particular
exercida sob supervisão docente, como subsídio para o exercício do ensino de língua
portuguesa de acordo com o regulamento de estágio do curso de Letras dessa unidade de
ensino.

EMENTA:
Atividade de observação, análise crítica e planejamento da prática docente na educação básica,
em turmas de 6º ao 9º ano de escola pública ou particular exercida sob supervisão docente,
como subsídio para o exercício do ensino de língua portuguesa de acordo com o regulamento
de estágio do curso de Letras dessa unidade de ensino. Avaliação do processo de execução do
projeto e seus resultados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de
Gramática no 1º e 2º grau. 9. ed. São Paulo: 2003.
COSTA VAL, M. G. Atividades de produção de textos escritos em livros didáticos de 5ª a 8ª
séries do ensino fundamental. In: ROJO, R. H. R.; BATISTA, A. A. (orgs.). Livro didático
de língua portuguesa, letramento escolar e cultura da escrita. Campinas, Mercado de
Letras/EDUC, 2003.
CHIAPPINI, Lígia (coord.). Aprender e ensinar com textos. São Paulo, Cortez, 1997.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora (orgs.). Gêneros textuais e
ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.
DUTRA, Rosália. O falante gramático: introdução à prática de estudo e ensino do
português. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003.
GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes,1995.
TYLER, Ralph W. Princípios básicos de currículo e ensino. Tradução de Leonel Vallandro.
Porto Alegre: Globo, 1974.
HAUY, A. B. Da necessidade de uma gramática padrão da língua portuguesa. São Paulo:
Ática, 1983.

EIXOTEMÁTICO: TCCI
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 100
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Trabalho de Conclusão
de Curso I

100h 80 20 Obrigatório

OBJETIVO GERAL:
Promover as primeiras orientações da pesquisa do trabalho monográfico a partir dos
conhecimentos abordados no curso e aprofundados no campo de interesse do/a aluno/a, que
elaborará seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

EMENTA:
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A pesquisa como um campo interdisciplinar. O TCC na modalidade monografia de acordo
com as normas da ABNT. Elaboração, conclusão e apresentação do TCC que envolve a
pesquisa desenvolvida pelo/a discente

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BERVIAN, Pedro. A; CERVO, Amado Luiz; SILVA, Roberto da. Metodologia Científica.
6. ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.
LEHFELD, Neide Aparecida de Souza; BARROS, Aidil Jesus Paes de. Fundamentos de
Metodologia Científica: um guia para a Iniciação Científica. 2. ed. São Paulo: Makron,
2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BERVIAN, Pedro. A; CERVO, Amando Luiz; SILVA, Roberto da.Metodologia Cientifica.
6. Ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia
científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
FEIXO, Manuel João Vaz. Metodologia Científica: fundamentos, métodos e técnicas. 4ª ed.
Instituto Piaget, 2013.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica.7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SANTOS, João Almeida; FILLHO, Domingos Parra.Metodologia Cientifica. 2ª ed. Editora:
Cengage Universitário, 2012.

EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM E SOCIEDADE
PRÉ-REQUISITO: CH: 34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
LIBRAS 34 27 07 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Introduzir os princípios básicos da Língua Brasileira de Sinais, nos seus aspectos teóricos e
práticos, a fim de que os alunos tenham conhecimento suficiente dessa língua para
comunicarem-se com portadores de surdez. Instrumentalizar e dar subsídios teóricos e práticos
para a aquisição de LIBRAS. Possibilitar condições aos alunos a atuar frente ao mercado de
trabalho. Contribuir para o rompimento de bloqueios de comunicação, geralmente, existentes
entre Surdos e ouvintes. Intensificar a integração entre os Surdos brasileiros.
EMENTA:
Conceito de Libras, Fundamentos históricos da educação de surdos. Legislação específica.
Aspectos Linguísticos, clínicos e educacionais da Língua. Aspectos clínicos, educacionais e
sócio-antropológicos da surdez. O cérebro e a língua de sinais. Processos cognitivos e
linguísticos. Tópicos de linguística aplicados à língua de sinais: fonologia, morfologia e
sintaxe. Uso de expressões faciais gramaticais (declarativas, afirmativas, negativas,
interrogativas e exclamativas). Alfabeto digital e número. Vocabulário (material escolar,
aninais, cores, família, pronomes pessoais, demonstrativos, verbos de locação entre outros).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FERNANDES, Eulália (Org.). Surdez e Bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2005.
KARNOPP e QUADROS. Língua de Sinais Brasileira. Porto Alegre: Artmed, 2004.
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira:
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estudos lingüísticos . Porto Alegre : Artmed, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna. LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro do
Professor. 4. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS, 2005
LACERDA, Cristina B.F. de; GÓES, Maria Cecília R. de; (Orgs.) Surdez: processos
educativos e subjetividade. São Paulo: Lovise, 2000
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Guanabara, RJ: Koogan, 1989.
GOLDFELD, M. A criança surda. São Paulo: Plexus, 1997. KOZLOWSKI, L. A educação
bilíngüe-bicultural do surdo. In: LACERDA, C.B.F.; NAKAMURA, H.; LIMA, M.C. (Org.).
Surdez e abordagem bilíngüe. São Paulo: Plexus, 2000.
PACHECO, José (org.). Caminhos para a inclusão. Porto alegre: Artmed, 2006.

8º SEMESTRE:

EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM E SOCIEDADE II

PRÉ-REQUISITO: CH:34
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Biolinguística 34 27 07 Obrigatória
OBJETIVO GERAL:
Levar o aluno a compreender o papael da linguagem na cognição e na aquisição da língua
materna.
EMENTA:
Caracterização da Biolinguística. Tendências teóricas básicas. Linguagem humana e animal.
Linguagem e processos cognitivos: modelos cognitivos, representação mental, a relação entre
pensamento e linguagem. Etapas do processo de aquisição da linguagem. Processo físico e
mental na aquisição da leitura e da escrita.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHOMSKY, N. Linguagem e Pensamento. Petrópolis: Vozes, 1991.
ROSA, Maria Carlota. Introdução à Biolinguística: linguagem e mente. São Paulo: Contexto,
2010.
VYGOTSKY, L.S.. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CERQUEIRA, Fernanda de Oliveira; MARIANO, Victor Cavalcanti. Algumas considerações
sobre evolução da linguagem: biolinguística e a noção de parâmetro. Inventário. n. 19, p. 1-
15, dez, 2016.
GROLLA, E.; FIGUEIREDO SILVA, M. C. Para conhecer: aquisição da linguagem. São
Paulo: Contexto, 2014.
LYONS, J. Linguagem e Linguística. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
MORATO, E. Neurolinguística. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. (Org.). Introdução à
Linguística: domínios e fronteiras. v. 2. São Paulo: Cortez, 2011. p. 143-170.
SCARPA, E. Aquisição da linguagem. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. (Org.). Introdução à
Linguística: domínios e fronteiras. v. 2. São Paulo: Cortez, 2011. p. 203-232.
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EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM E SOCIEDADE II

PRÉ-REQUISITO: CH:51
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Territorialidade: Identidade e
Sujeitos do Campo

51 41 10 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Discussão teórico-conceitual sobre as categorias território, poder, identidade e territorialidade
vivenciadas e a realidade identitária dos sujeitos do campo e abordagem teórica do conceito de
campo e de camponês, numa perspectiva da construção de uma identidade cultural.
EMENTA:
História da ocupação e uso da terra no espaço rural brasileiro na constituição do mundo
moderno e contemporâneo. A discussão do conceito de campo e de camponês, numa
perspectiva da construção de uma identidade cultural. Discussão teórico-conceitual sobre as
categorias território, poder, identidade e territorialidade vivenciadas e a realidade identitária
dos sujeitos do campo. Análise de processos que influenciaram no sistema de produção e
reprodução do espaço dando uma colaboração riquíssima a todo e qualquer trabalho geográfico
que busque compreender fenômenos de ordem, político, social, econômico e/ou cultural,
levando uma melhor compreensão dos sujeitos do campo, refletido nas relações vividas,
percebidas e concebidas no campo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CASTELLS, M. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999
FERNANDES, O. A questão agrária no Brasil. Belo Horizonte: SINPRO-MG, 1997 74p.

MARTINS, J; S. A militarização da questão agrária no Brasil: (terra e poder: o problema da

terra na crise política). Petrópolis: Vozes, 1984. 134 p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
LATOUR, B. As políticas da natureza. Florianópolis: EDUSC, 2004.
MOREIRA, R. Formação do espaço agrário brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1990. 83p.
REIGOTA, M. Meio ambiente e representação social. São Paulo: Cortez.2000
VEIGA, J. E. A face rural do desenvolvimento: natureza, território e agricultura. Porto Alegre:
Ed. UFRGS, 2000 197 p.
ANTUNES-ROCHA, M. I.; MARTINS, A. A.; MARTINS. M. F. A. (orgs). Territórios
Educativos na Educação do Campo: Escola, Comunidade e Movimentos Sociais. Belo
Horizonte: Autêntica, 2012.

EIXOTEMÁTICO: ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
PRÉ-REQUISITO: CH: 100
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:

Estágio Supervisionado IV 100 80 20 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:

Teorizar e praticar experiências iniciais relativas à prática Prática educativa e formativa junto
às escolas do campo das redes e movimentos sociais do campo.

EMENTA:
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Prática educativa e formativa junto às escolas do campo das redes e movimentos sociais do
campo. Projeto de prática de formação, constituído como espaços de integração teórico -
prática do currículo e instrumento de (re)aproximação do aluno cursista à realidade social,
econômica e pedagógica do trabalho educativo das escolas do campo do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio. Pesquisa diagnóstica: escola – campo – sujeitos. Análise dos documentos
legais e orientadores nacionais, estaduais e municipais que norteiam os níveis de ensino.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CHÖN, Donald A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, António.
(Org.) Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1997.
PEREIRA, Erialdo Augusto. Avaliação formativa e pedagogia da alternância: uma
experiência pedagógica na Escola Família Agrícola de Porto Nacional -TO. Revista da
Formação por Alternância, v. 1.
BRASIL. Conselho nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução CNE/CP 01/2002.
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica,
em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília: 2002. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne>. Acesso em: 15 jul. 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

VENDRAMINI, Célia Regina. Educação e trabalho: reflexões em torno dos movimentos
sociais do campo. Cadernos do CEDES, Campinas. v. 27, n. 72, maio/ago. 2007. p.121-135
ARROYO, M. G. (Org.) Por uma educação básica do campo. Petrópolis, Vozes, 2009.
DIEGUES, A.C. e ARRUDA, R.S.V. Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil.
Brasília: MMA; São Paulo: EDUSP, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
MOLINA, Mônica Castagna/Brasil. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Educação do
Campo e Pesquisa: questões para reflexão. – Brasília: Ministério do Desenvolvimento
Agrário, 2006.

EIXOTEMÁTICO: LINGUAGEM E SOCIEDADE II
PRÉ-REQUISITO: CH: 100
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:

Prática de Ensino em Educação
do Campo

100 80 20 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:

Discutir as Práticas de Ensino na Educação do Campo e o direito à educação.
EMENTA:

Práticas de Ensino. Educação do Campo. O direito à educação. A educação do Campo e no
campo. Classes Multisseriadas. A educação do campo enquanto produção de cultura. A
educação do campo na formação dos sujeitos. Práticas de ensino em Educação do Campo como
formação humana para o desenvolvimento sustentável. A educação do campo e o respeito às
características do campo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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QUEIROZ, João Batista p. de. Construção das Escolas Famílias Agrícolas no Brasil: Ensino Médio
e Educação Profissional. Brasília, Departamento de Sociologia, 2004, 210p. Tese de Doutorado.
SOUZA, M. A. Educação do campo: propostas e práticas pedagógicas do MST. Petrópolis: Vozes,
2006.
BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Operacionais para a Educação das Escolas do Campo:
CNE/MEC, Brasília, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRASIL. Ministério da Educação. Referências para uma política nacional de educação do
campo: Caderno de Subsídios/ Coordenação: Marise Nogueira Ramos, Telama Maria Moreira,
Clarice Aparecida dos Santos - Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, Grupo
Permanente de trabalho de Educação do Campo, 2004.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
GOHN, M. G.Movimentos sociais e educação. São Paulo: Cortez, 1994.
SOUZA, M. A. Educação do campo: propostas e práticas pedagógicas do MST. Petrópolis:
Vozes, 2006.
VEIGA, I. P. A. A prática pedagógica do professor de didática. 3. ed. Campinas: Papirus,
1994.

EIXOTEMÁTICO: TCC II
PRÉ-REQUISITO: TCC II CH: 100
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica
:

CH
Prática: Caráter:

Trabalho de Conclusão 100 80 20 Obrigatória

OBJETIVO GERAL:
Promover a conclusão da pesquisa de caráter interdisciplinar pelo aluno, a partir dos
conhecimentos abordados no curso. Aprofundar os conhecimentos no campo de interesse
do/a aluno/a. Finalização da elaboração, apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC).

EMENTA:
Metodologias e Técnicas Científicas. Elaboração, apresentação e defesa do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BERVIAN, Pedro. A; CERVO, Amado Luiz; SILVA, Roberto da. Metodologia
Científica. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.
LEHFELD, Neide Aparecida de Souza; BARROS, Aidil Jesus Paes de. Fundamentos de
Metodologia Científica: um guia para a Iniciação Científica. 2. ed. São Paulo: Makron,
2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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BERVIAN, Pedro. A; CERVO, Amando Luiz; SILVA, Roberto da. Metodologia
Cientifica. 6. Ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia
científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
FEIXO, Manuel João Vaz. Metodologia Científica: fundamentos, métodos e técnicas.
4ª ed. Instituto Piaget, 2013.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2002. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica.
7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SANTOS, João Almeida; FILLHO, Domingos Parra. Metodologia Cientifica. 2ª ed.
Editora: Cengage Universitário, 2012.

11.6 EMENTAS DOS CONTEÚDOS CURRICULARES ELETIVOS

EIXOTEMÁTICO: ELETIVA
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Cultura e Identidade
Amazônica

34h 27h 07h ELETIVA

OBJETIVO GERAL:
Aprofundar o conhecimento da Cultura e da Identidade da Amazônia a partir de estudos sobre
Cultura, Etnicidade e identidade local, baseados na diversidade social dos sujeitos da Amazônia;
Reconhecer na história e no imaginário a relação entre a sociedade, as populações da floresta, das
cidades-floresta e as representações da e sobre a Amazônia.

EMENTA:
O ser da Amazônia, caboclos, ribeirinhos, seringueiros. A diversidades dos sujeitos sociais, negros,
mulheres, nordestinos e estrangeiros na Amazônia. As confluências e hibridismos. Relatos de viagem
do processo de colonização. A identidade. Invisibiilidade e modernidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ADAMS, C. Sociedades caboclas amazônicas: invisibilidade e modernidade. São Paulo:
Annablume, 2006.
Bauman, Z. Identidade. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores,
2005.
FRAXE, T. J. P. Cultura cabocla/ribeirinha: mito, lendas e transculturalidade. São Paulo:
Annablume, 2004.
GARCÌA-CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad.
Buenos Aires. Paidós, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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GIDDENS, A. As consequências da modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: Editora Unesp,
1991.
GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. São Paulo: Marco Zero, 1994.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
LEITE, Marcus Vinnícius Cavalcante. Cenas da vida Amazônica: ensaio sobre a narrativa de Inglês
de Sousa. Belém: Unama, 2002.
LOUREIRO, João de Jesus Paes. Cultura Amazônica: uma poética do imaginário. Belém: Cejup,
1995.

EIXOTEMÁTICO: ELETIVA
PRÉ-REQUISITO: Teoria CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter
Crítica Literária 34h 27h 07h ELETIVA
OBJETIVO GERAL:
Entender a Crítica Literária em seus aspectos históricos e teóricos. Discutir os conceitos
fundamentais da Crítica Literária. As teorias críticas das ciências sociais e a literatura.

EMENTA:
Exame das teorias de Crítica Literária, com ênfase nas grandes correntes do século XX, do
Formalismo Russo à Estética da Recepção e às Teorias do Comparativismo. História e problemática
da Crítica Literária. Estudo dos principais métodos críticos. O problema da interpretação e do valor
no pensamento crítico contemporâneo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ADORNO, T. Crítica de la Cultura y Sociedad. (Obra Completa, vol. 10) Madrid: Akal, 2008.
EAGLETON, Terry. Teoria Literária: uma introdução. 3a. Ed. Trad. Waltensir Dutra. São Paulo:
Martins Fontes, 1997.
NUNES, Benedito; PINHEIRO, V.S. (Org.). Do Marajó ao arquivo: breve panorama da cultura
no Pará. 1a. ed. Belém: Secult-Pa; Ed.Ufpa, 2012. 496p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALMEIDA, Jorge de. Crítica dialética em Theodor Adorno: música e verdade nos anos vinte.
São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.
BENJAMIN, W. Obras Escolhidas vol. I: Magia e técnica, arte e política. São Paulo, Brasiliense,
1994.
BORDINI, Maria da Glória; REMÈDIOS, Maria Luiza. ZILBERMAN, Regina. Crítica do Tempo
Presente. Porto Alegre. IEL, Nova Prova, 2005.
BRONNER, S. E. Da teoria crítica e seus críticos. Campinas: Papirus, 1997.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: T. A. Queiroz, 2000.
LUKÁCS, Geörgy,Marxismo e teoria da literatura. São Paulo: Expressão Popular, 2010 p. 201
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EIXOTEMÁTICO: ELETIVA
PRÉ-REQUISITO: Teoria Literária CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura Visual 34h 27h 07h ELETIVA
OBJETIVO GERAL:
Conhecer as produções literárias da cultura surda, assim como as formas visual e espacial de
trabalhar essas narrativas para jovens e crianças surdos.

EMENTA:
Diferentes tipos de produção literária em sinais: estórias visualizadas, o conto, as piadas, as poesias.
As diferentes etapas utilizadas pelo contador de estórias para crianças surdas. Exploração visual e
espacial das diferentes narrativas. As narrativas surdas: redescoberta da criação literária surda.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BOSI, Alfredo (org). Leitura de poesia. São Paulo: Ática, 1996.
KARNOPP, L. B. Literatura surda. Florianópolis/SC: UFSC/CCE, 2008. Disponível em:
http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/literaturaVisual/assets/369/L
iteratura_Surda_Texto-Base.pdf. Acesso em: 13 mar. 2016,
PORTO, S. B. N. Análise de poesias em línguas de sinais. In: DORZIAT, A.
(Org.) Estudos surdos: diferentes olhares. Porto Alegre: Mediação, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CASHDAN, S. Os 7 pecados capitais nos contos de fadas: como os contos de fadas influenciam
nossas vidas. Rio de Janeiro:Campus, 2000.

KARNOPP, L. B.; MACHADO, R. N. Literatura surda: ver histórias em língua de sinais. In: 2
Seminário Brasileiro de Estudos Culturais em Educação (CD) – 2SBECE. 2006, Canoas. Anais...
Canoas: ULBRA, 2006.

MOURÃO, Cláudio Henquique Nunes. Literatura surda: produções culturais de surdos em Língua de
Sinais. 2011. 132 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2011. Disponível em:
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/32311/000785443.pdf?sequence=1>. Acesso em:
10 mar. 2016.

PORTO, Shirley; PEIXOTO, Janaína. Literatura Visual. 2011. Disponível em:
<http://biblioteca.virtual.ufpb.br/files/literatura_visual__1330351986.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2016.

WILCOX, S.; WILCOX, P. Aprender a ver. Tradução: Tarcísio Leite. Rio de Janeiro: Arara Azul,
2005.
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EIXOTEMÁTICO: ELETIVA
PRÉ-REQUISITO: ---- CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Letramento Literário 34h 27h 07h ELETIVA
OBJETIVO GERAL:
Entender o letramento literário no processo de formação do leitor contemporâneo, nos aspectos do
desenvolvimento intelectual, cognitivo e social. Reconhecer os usos e funções da leitura e da escrita
literária nas sociedades contemporâneas. Estudar processos de letramento e multiletramentos,
inclusive nos ciberespaços.
EMENTA:
O livro e o leitor. A formação do leitor do texto literário. Relações entre letramento e literatura –
conceito de letramento literário. Multiletramentos. Letramento Midiático. Leitura e Escrita Criativa
na Escola. A hipertextualidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006.
KLEIMAN, A. B. Os significados do Letramento. Campinas/SP: Mercado de Letras, 1995.
ZIBERMAN, R. Letramento literário: não ao texto sim ao livro. In: PAIVA, A. et al. Literatura e
letramento: espaços, suportes e interfaces – o jogo do livro. Belo Horizonte : CEALE; Autêntica,
2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CHARTIER, Roger. A revolução das revoluções? In: . A aventura do livro: do
leitor ao navegador. Tradução de Reginaldo Carmelo Corrêa de Moraes. São Paulo: Editora da
Unesp, 1994, pp 07-19.
COLOMER, Teresa. A formação do leitor literário. São Paulo: Global, 2003.
LAJOLO, Mariza. Literatura: leitores e leitura. São Paulo: Moderna, 2001.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2.ed. Belo Horizonte: Autentica 2001.
KLEIMAN, A. B. Processos identitários na formação profissional: o professor como agente de
letramento. In: CORREIA, Manuel Luiz Gonçalves;
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EIXOTEMÁTICO: ELETIV
APRÉ-REQUISITO: --- CH: 34h

DISCIPLINA: CH
Total

CH
Teórica:

CH
Prática: Caráter:

Literatura Hispano-
americana

34h 27h 07h ELETIVA

OBJETIVO GERAL:
Compreender os movimentos mais representativos da Literatura Hispano Americana do século XX,
seus principais autores e obras.

EMENTA:
A literatura antes do Século XX. Novo Romance Hispano-americano a partir de 1940. O boom
latino-americano. A narrativa fantástica. Literatura e Cultura na América Latina. Outros
movimentos contemporâneos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
AGUIAR, Flavio y VASCONCELOS, Sandra, (Org.) ANGEL RAMA. Literatura y cultura en
América Latina. Sao Paulo: EDUSP, 2001.
OVIEDO, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana, 4. De Borges al presente,
Alianza Editorial, Madrid, 2005.
TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BORGES, Jorge Luis. A morte e a bússola. In: Ficções. 4ª ed. Tradução: Carlos Nejar. Porto
Alegre/ Rio de Janeiro: Globo, 2001.
PIZARRO, Ana (Org). La literatura latinoamericana como proceso. Buenos Aires: Edit. Centro
Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985.
RAMA, A. Literatura e cultura na América latina. São Paulo: EDUSP, 2001.
VARGAS LLOSA, M. ―Prologo‖ in: La verdad de las mentiras. Madrid. Seix Barral 1996.
SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas latino-americanas. Polêmicas, manifestos e textos críticos. São
Paulo: Iluminuras/ Edusp/ FAPESP, 1995.

EIXOTEMÁTICO: ELETIVA
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
Literatura Comparada 34h 27h 07h ELETIVA
OBJETIVO GERAL:
Investigar e refletir, em termos teórico-críticos, sobre as relações interdisciplinares e culturais entre
os campos de estudo de Literatura Comparada e de Tradução. Estudar os diversos conceitos de
Literatura Comparada, bem como as tendências comparatistas, a crítica contemporânea e suas
relações com os Estudos Culturais. Realizar um estudo comparado entre as literaturas universais.

EMENTA:
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Conceitos de Literatura Comparada. Tendências comparatistas. A crítica contemporânea e suas
relações com os Estudos Culturais. O fenômeno da tradução. Tradução literária e não-literária.
Percursos históricos e teóricos. Avaliação da qualidade da tradução. Literatura comparada e
tradução. Tradução e intertextualidade. Tradução e interdisciplinaridade. Tradução e Estudos
Culturais. A tradução literária na produção dos escritores. As relações entre literatura comparada e
tradução literária. Natureza do fenômeno literário: o texto, o percurso histórico, o lugar da literatura
comparada. Interculturalismo e comparativismo: métodos e perspectivas. O local e o universal:
temas, mitos, motivos e relações estéticas e ideológicas no comparativismo europeu, no norte-
americano e no latino-americano. Literatura Comparada no Brasil, sua especificidade como
disciplina universitária.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARVALHAL, Tania. Tradução e Recepção na Prática Comparatista. In:
259. .
OTTONI, Paulo (org,). Tradução: a prática da diferença. Campinas: Editora da
UNICAMP, 1998. p.19-26.
STEINER, G. O Que é Literatura Comparada? In: . Nenhuma paixão desperdiçada. Rio de
Janeiro: Editora Record, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BASSNETT, Susan. From Comparative Literature to Translation Studies. In:
Comparative literature: a critical introduction. Oxford: Blacknell, 1993.
CAMPOS, Haroldo de Campos. Tradução e Reconfiguração do Imaginário: o tradutor como
transfingidor. In: COULTHARD, Malcolm (org.). Tradução: teoria e prática. Florianópolis,
Editora da UFSC, 1991.p.17-31.
CASANOVA, Pascale. A Tradução como Literalização. In: . A
república das letras. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.
PAES, José Paulo. Tradução: A Ponte Necessária - aspectos e problemas da arte de traduzir.
São Paulo: Ática, 1990.
VENUTI, Lawrence. The Translation Studies Reader. London & New York: Routeledge, 2000.

EIXOTEMÁTICO: ELETIVA
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
ANÁLISE DA
CONVERSAÇÃO

34h 27h 07h ELETIVA

OBJETIVO GERAL:
Investigar e refletir os princípios e métodos que sustentam o funcionamento das trocas
comunicativas.

EMENTA:
Estudo dos princípios e métodos, de cunho etnometodológico, que sustentam o funcionamento das
trocas comunicativas. Interpretação dos mecanismos interativos verbais e não verbais engajados na
conversação em
diversas situações cotidianas. Descrição da forma de interações formais e informais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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CASTILHO, Ataliba Teixeira. A língua falada no ensino de português. São Paulo: Contexto, 1998.

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine. Análise da conversação: princípios e métodos. São Paulo:
Parábola.

MARCUSCHI. Luiz Antônio. Análise da conversação. São Paulo: Ática, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BENTES, A.C; LEITE, M. Q.(Orgs) Linguística de texto e análise da conversação: panorama das
perspectivas no Brasil. São Paulo: Cortez, 2010

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Da fala para a escrita – atividades de retextualização. 4 ed. São Paulo:
Cortez, 2003.

SANTOS, Maria Francisca Oliveira et aliae (Org.). Os elementos verbais e nãoverbais no discurso de
sala de aula. Maceió: EDUFAL, 2007.

PRETI, Dino. Estudos da língua falada: variações e confrontos. São Paulo: Humanas, 1998.

______, MELO, Deywid Wagner de. (Org.). Retórica e Analise da Conversação: um encontro
possível. Maceió: EDUFAL, 2011.

EIXOTEMÁTICO: ELETIVA
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM 34h 27h 07h ELETIVA

OBJETIVO GERAL:
Analisar e discutir os processos de aquisição da linguagem e estudar fatores que caracterizam a
aquisição de sistemas linguísticos em desenvolvimento.

EMENTA:
Estudo das relações entre as áreas da Aquisição de Linguagem, da Lingüística e da Psicologia ao
longo do intervalo de tempo que compreende a criação da disciplina Psicolingüística, em 1954, até os
dias de hoje, buscando destacar as concepções de linguagem e de criança subentendidas nas diferentes
abordagens que serão adotadas pelas principais teorias empirista, racionalista e sociointeracionista.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHOMSKY, N. Novos horizontes no estudo da linguagem e da mente. São Paulo: Ed. UNESP, 2005.

ELLIOT, A J. A linguagem da criança. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

LAMPRECHT, R. R. (org.). Aquisição da linguagem. Questões e análises. Porto Alegre: Edi-PUC
RS, 1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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KATO, Mary A. Sintaxe e aquisição na teoria de Princípios e Parâmetros. Letras de Hoje, Porto
Alegre, v. 30, n. 4, p. 57-73, 1995.

PIATELLI-PALMARINI (org.). Teorias da linguagem, teorias da aprendizagem: o debate entre Jean
Piaget e Noam Chomsky. Trad. de Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix/EDUSP. 1983.

SCARPA, Ester. Aquisição de linguagem. In: Mussalin, F e Bentes, Anna C. Introdução à lingüística:
domínios e fronteiras, v.2. São Paulo: Cortez, 2001. p. 203- 232

LEMOS, Maria Tereza G. de. A língua que me falta: uma análise dos estudos em Aquisição de
Linguagem. Campinas, SP: Mercado de Letras; FAPESP: São Paulo,2002.

PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. 4ª ed. revista. Trad. De Manoel Campos. São
Paulo: Martins Fontes, 1986.

EIXOTEMÁTICO: ELETIVA
PRÉ-REQUISITO: --- CH: 34h
DISCIPLINA: CH

Total
CH

Teórica:
CH

Prática: Caráter:
INTRODUÇÃO À
DESCRIÇÃO E ANÁLISE
LINGUÍSTICA

34h 27h 07h ELETIVA

OBJETIVO GERAL:
Discutir métodos de investigação científica da linguagem.

EMENTA:
Visão geral dos métodos de investigação científica da linguagem, a partir das perspectivas mais gerais
de descrição e de explicação dos fenômenos da linguagem, considerando aspectos como: as áreas da
linguística, os níveis de análise, os métodos de coleta e tratamento de dados, as categorias de análise.
Discussão e problematização de fatos relativos às teorias linguísticas. Análise linguística de dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
SAUSSURRE, F. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 1970.

FIORIN, J. L. (Org.) . Introdução à linguística I. Objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2002.

FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à linguística II. Princípios de análise. São Paulo: Contexto, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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BAGNO, Marcos (org.) Linguística da norma. São Paulo: Ed. Loyola, 2002. BAGNO, Marcos. A
Língua de Eulália. Novela SocioLinguística. São Paulo: Contexto, 2000.

BENTES, A.C; LEITE, M. Q.(Orgs) Linguística de texto e análise da conversação: panorama das
perspectivas no Brasil. São Paulo: Cortez, 2010.

MUSSALIM, F. e BENTES, A. C. Introdução à linguística 1. Domínios e fronteiras. São Paulo:
Cortez, 2000.

MUSSALIM, F. e BENTES, A. C. Introdução à lingüística 2. Fundamentos epistemológicos. São
Paulo: Cortez, 2004.

NEVES, Maria Helena de M. Que gramática ensinar na escola? Norma e uso na língua portuguesa.
São Paulo: Contexto, 2003.

12. ATIVIDADES ACADÊMICAS

12.1. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO

O Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO), que tem caráter de disciplina, é uma

atividade cujos objetivos são: proporcionar ao discente a oportunidade de treinamento

específico com a vivência de situações pré-profissionais, nas diferentes áreas de atuação do

administrador; prepará-lo para o pleno exercício profissional através do desenvolvimento de

atividades referentes à área de opção do estágio; proporcionar uma oportunidade de retro-

alimentação aos docentes e às instituições envolvidas, bem como a incorporação de situações-

problemas e experiências profissionais dos discentes no processo de ensino-aprendizagem,

visando a permanente atualização da formação proporcionada pelo curso e; promover o

intercâmbio entre a UFRA e entidades, órgãos e instituições públicas ou privadas.

O Estágio Supervisionado Obrigatório será coordenado pela Comissão de Trabalho de

Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado Obrigatório (CTES), que será instituída e

atuará segundo as normas gerais constantes no Regulamento de Ensino da UFRA.

O ESO terá duração de 400 (quatrocentas horas) horas, podendo ser cumprido em etapas de

no mínimo 100 (cem) horas. Ao final do estágio, o discente apresentará um relatório que será

avaliado pela CTES e será considerado aprovado se receber nota igual ou superior a 6 (seis),

mediante critérios estabelecidos pela Coordenadoria do Curso. Os estágios que forem

desenvolvidos prioritariamente em escolas do campo poderão ser realizados de maneira
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excepcional, de acordo com planejamento específico do calendário semestral para que não

ocorra incompatibilidade entre as atividades do estagiário e as aulas regulares do curso.

Conforme resolução Resolução CNE/CES n.º 6, de 10 de março de 2004 Estágio

Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado para a consolidação dos

desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada

instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente

regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização.

A resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 informa o conhecimento que o

licenciado pleno deverá ter do seu alunado, pois o mesmo deverá saber se relacionar com

crianças, adolescentes, jovens e adultos, incluídas as especificidades dos alunos com

necessidades educacionais especiais e das comunidades locais. Tais competências são

adquiridas com a aquisição de teorias ao longo do curso, e obviamente com a prática em sala

de aula, com profissionais experientes capazes de orientar a prática e a didaticidade dos

conteúdos a serem estudados. Além disso, a referida resolução ainda esclarece e defende a

competência esperada do professor em formação, que irá atuar no ensino no nível

fundamental e médio que poderá ser avaliada de forma: periódicas e sistemáticas, com

procedimentos e processos diversificados, incluindo conteúdos trabalhados, modelo de

organização, desempenho do quadro de formadores e qualidade da vinculação com escolas de

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, conforme o caso. Por isso, o estágio

supervisionado docente é de extrema relevância para o futuro licenciado pleno em Letras -

Língua Portuguesa. Os estágios que forem desenvolvidos em escolas do campo podem ser

realizados de acordo com

Segundo a LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o ensino escolar é de

responsabilidade das esferas municipais, estaduais e federais de governo. Nesse sentido, é de

grande valia que o aluno possa conhecer a realidade de ensino no nível fundamental e médio,

além é claro de também participar de práticas de ensino em instituições particulares para os

referidos níveis de escolaridade. O licenciado pleno ao concluir sua formação acadêmica terá

um conhecimento hábil para atuar nas duas esferas: fundamental e médio.

12.2. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

De acordo com a Resolução nº 02/2002-CNE/CP, de 19 de fevereiro de 2002, que

institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de

formação de professores da Educação Básica em nível superior, o curso de Licenciatura
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deverá contemplar dentre outros aspectos: a concepção e composição das Atividades

Complementares, com carga horária de 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades

acadêmico-científico-culturais.

Como atividade complementar o discente poderá cursar disciplinas optativas, ou seja,

aquelas que não constam na matriz curricular do próprio curso, mas que sejam integrantes da

matriz curricular de outro curso da UFRA ou de outra instituição de ensino superior (IES),

desde que não constem no rol das eletivas, entretanto, após o cumprimento das 200 horas

exigidas para estas, qualquer disciplina cursada do rol das eletivas será tratada como Eletivas.

Qualquer disciplina do rol das eletivas cursada antes do discente se matricular no quinto

semestre da matriz curricular será considerada optativa e, portanto, contabilizada como

atividade complementar.

Também como atividade complementar, o discente poderá participar de projetos de

pesquisa e iniciação científica, monitoria, estágios de extensão (ACI), seminários integrados,

simpósios, congressos e conferências.

Para a contabilização da carga horária das atividades complementares de ensino, o

discente deverá formalizar solicitação na coordenadoria do curso mediante comprovação das

atividades, ao final de cada semestre letivo.

As atividades complementares devem possibilitar o reconhecimento por avaliação de

habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses

em que o aluno alargará o seu currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos

ou externos ao curso, não se confundindo estágio curricular supervisionado com a amplitude e

a rica dinâmica das Atividades Complementares. Deste modo, elas devem estimular a prática

de estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, contextualização e

atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho sendo

estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades

regionais e culturais.

As atividades cujos comprovantes não especificarem a carga horária receberão a

equivalência em horas conforme a tabela 2:
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CH MÁXIMA EM CADA ITEM

Tabela 2 – Equivalência em horas das atividades complementares

12.3. TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é uma atividade de integralização curricular

que consiste na elaboração e apresentação de uma monografia no final do curso, abordando
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temas das áreas de conhecimento do Curso.

Nessa atividade, o discente contará com a orientação de um docente, por ele escolhido e

com a aprovação da CTES.

O TCC será desenvolvido individualmente. O discente só poderá matricular-se no TCC após

ter sido aprovado em todas as disciplinas do Curso até o 7º semestre da matriz curricular.

As demais normas que regerão essas atividades são aquelas constantes no

Regulamento de Ensino da UFRA.

13. APOIO AOS DISCENTES

A UFRA tem um programa de Acompanhamento de Egressos previstos no seu Plano

de Desenvolvimento Institucional (PDI), visando criar um mecanismo de apoio e educação

continuada para os formados. Os acadêmicos egressos tradicionalmente perdem vínculo com

a instituição formadora, permanecendo sem acesso ao intercâmbio com seu professores e

especialistas em suas áreas de trabalho.

A UFRA em apoio a seus egressos pretende mantê-los atualizados, checando suas

inserções no mercado de trabalho e suas vivências e dificuldades profissionais. Usando

modernas tecnologias de informação e comunicação, através do portal universitário, tentará

também auxiliar na resolução de problemas profissionais cotidianos, através de consulta ao

corpo docente do Curso e de outras áreas da faculdade.

São objetivos específicos do programa de acompanhamento de egressos:

• Manter os registros atualizados de outros egressos;

• Avaliar o desempenho da instituição, através da pesquisa de satisfação do formando e do

acompanhamento do desenvolvimento profissional dos Ex-alunos;

• Promover o intercâmbio entre ex-alunos;

• Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras direcionadas a

profissionais formados pela instituição;

• Condecorar os egressos que se destacam nas atividades profissionais;

• Divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho.

13.1 ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO, ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

A orientação acadêmica destina-se a prestar assessoramento técnico, didático e
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pedagógico aos cursos para desenvolvimento do currículo. Representa o desenvolvimento de

ações pedagógicas para a sensibilização e orientação ao corpo docente sobre a necessidade de

dar continuidade ao processo de formação permanente e continuada, através da participação

em programas com esse objetivo e com vista à progressiva atualização, acompanhamento e

operacionalização do currículo e das situações de aprendizagem dos estudantes.

O acompanhamento pedagógico destina-se ao acompanhamento das atividades de

planejamento, execução, avaliação e controle dos projetos pedagógicos e deverá elaborar

plano anual de trabalho, a ser aprovado pela PROEN.

Ao aluno será oportunizado o atendimento psicopedagógico, com vistas a proporcionar

melhores condições de saúde física e mental durante sua permanência na Universidade. Este

setor atuará em conjunto com o acompanhamento pedagógico ao currículo e buscará a

formulação de um diagnóstico psicológico precoce com objetivos centrados para identificar as

dificuldades emocionais dos alunos, situações de conflitos, distúrbios emocionais, realizar

ações para a prevenção do stress e identificar fatores que o potencializam na profissão.

Uma das inovações a serem instituídas no PPC é a tutoria e a monitoria acadêmica,

cujos objetivos são: auxiliar o discente ingressante na transição do ensino secundário para o

ensino superior e acompanhá-lo ao longo do seu percurso acadêmico; orientar e esclarecer

questões relacionadas com a organização da instituição e com seu plano de estudos; e

identificar precocemente situações que poderiam levar ao insucesso acadêmico, orientando o

discente no sentido de corrigi-las, ou encaminhando-os ao setores especializados da

instituição quando necessário.

O programa de tutoria e monitoria acadêmica serão implantados de acordo com

normas constantes no Regulamento de Ensino da UFRA.

A UFRA disponibiliza mecanismos de apoio aos discentes, ofertados por meio de

algumas Pró-Reitorias, em forma de atendimentos e programas específicos, assim como, a

própria representatividade discente, realizada pelos Centros Acadêmicos, de acordo com a

descrição abaixo:

13.2 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES

A democratização do ensino superior aumentou o acesso a universidade,

potencializando alguns entraves (social, pedagógico, econômico, de saúde, psicológico, entre

outros) que dificultam o processo de formação acadêmica. Sendo assim, a PROAES tem

como missão proporcionar igualdade de oportunidades, oferecendo estrutura capaz de

subsidiar a formação acadêmica, pessoal, social, afetiva e profissional do discente.
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Suas ações consistem no planejamento, coordenação, execução e avaliação de programas,

projetos e ações voltados à política de assuntos estudantis. Essas políticas atendem as

demandas sociais, psicológicas, pedagógicas e de saúde, criando alternativas socioeducativas

e culturais de permanência do estudante na universidade, proporcionando assim, a formação

profissional e o pleno desenvolvimento da cidadania.

Os programas, projetos e ações serão geridos pela Superintendência de Assuntos

Estudantis e efetivados por suas três divisões (Psicossocial e Pedagógica; Assistência

Estudantil; Qualificação Acadêmica) e Restaurante Universitário – RU que oferece refeições

diárias gratuitas para os estudantes. A PROAES trabalha com o Plano Nacional de Assistência

Estudantil (PNAES), ofertando por meio de processo seletivo assistência aos estudantes com

índices de vulnerabilidade econômica comprovada, através de vários auxílios financeiros

como, por exemplo, moradia estudantil, saúde, inclusão digital, apoio pedagógico, entre

outros. Com os recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi montada

uma Sala de Informática de Apoio ao Estudante com o propósito de funcionar como um

centro aprendizagem virtual, estudos em grupo, ambientes de acesso à internet e digitação de

trabalhos acadêmicos.

13.3 PRÓ-REITORIA DE ENSINO, PROEN.

A Divisão de Apoio Pedagógico – DAP é um setor vinculado à PROEN, responsável

pelo acompanhamento da política educacional e por sua articulação com o ensino de

graduação, funcionando como apoio técnico-pedagógico para as diversas atividades

relacionadas ao desenvolvimento e aprimoramento dos cursos de graduação. Tem por missão,

“promover, mediar e orientar o desenvolvimento didático-pedagógico dos docentes e

discentes da Ufra”, por meio de atendimentos especializados, mediação de conflitos em sala

de aula envolvendo, docentes e discentes e entre discentes, esclarecimentos a respeito das

Legislações Internas, além da integração e a construção de parcerias com os demais setores da

instituição para encaminhamento aos setores especializados, contribuindo para a formação de

profissionais éticos e competentes para o exercício da cidadania.

14. PROGRAMAS

O curso desenvolve alguns programas institucionalizados na Ufra, conforme as

definições abaixo:
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14.1 Programa de Tutoria Acadêmica

O Programa de Tutoria Acadêmica (PTA), previsto no Regulamento de Ensino de

graduação, visa proporcionar, aos discentes, uma condição de orientação permanente através

de um docente do curso (tutor). O tutor ficará à disposição do discente, desde seu ingresso na

instituição, para orientá-lo na sua formação profissional e humana, facilitar seu acesso aos

diversos setores da Universidade, de modo a permitir que ambos atinjam suas metas e

incentivando inclusive, que não haja retenção e evasão.

Os principais objetivos do PTA são:

1) Acompanhar de forma personalizada a integração dos discentes e facilitar a transição

do ensino secundário para o ensino superior;

2) Acompanhar os discentes ao longo do seu percurso acadêmico;

3) Identificar precocemente situações de insucesso acadêmico;

4) Orientar e esclarecer questões relacionadas com a organização do currículo e a sua

integralização;

5) Contribuir para a melhor qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

O PTA é de caráter complementar e será administrado pela Coordenadoria do curso.

Na prática, cada docente assumirá a tutoria de uma turma por um prazo mínimo de um ano.

Todos os discentes terão direito ao programa de tutoria a ser-lhes proporcionado consoante o

interesse demonstrado por cada um.

14.2 PROGRAMA DE MONITORIA

Conforme a Resolução Nº 317 de 28 de agosto de 2016 o Programa de Monitoria da

UFRA é uma ação institucional direcionada à melhoria do processo de ensino-aprendizagem

dos cursos de graduação, envolvendo professores e alunos na condição de orientadores e

monitores, respectivamente, efetivados por meio de programas de ensino.”

Tem os seguintes objetivos:

1. Complementar a formação acadêmica do aluno, na área de seu maior interesse.

2. Oportunizar ao monitor (a), o repasse de conhecimentos adquiridos a outros alunos.

3. Possibilitar a cooperação do corpo discente, nas atividades de ensino, com vistas à

melhoria das mesmas.

4. Dar oportunidade ao monitor (a) de desenvolver aptidão nas carreiras profissionais, a

exemplo da carreira docente, sendo este objetivo, que mais chama a atenção de um candidato

a monitor (a).
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5. Facilitar o relacionamento entre alunos e professores, especialmente na execução dos

planos de ensino.

4.17.3 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica: Descrever, existe uma

descrição bem sucinta e adequada no site da PROPED

http://www.pibic.ufra.edu.br/index.php/apresentacao.

14.3 INTERCÂMBIO

A UFRA aderiu ao “Programa Ciência sem Fronteiras“ do Governo Federal Brasileiro, que

visa propiciar a formação de recursos humanos altamente qualificados nas melhores

universidades e instituições de pesquisa estrangeiras, com intuito de promover a

internacionalização da ciência e tecnologia nacional, estimulando estudos e pesquisas de

brasileiros no exterior, inclusive com a expansão significativa do intercâmbio e da mobilidade

de graduandos e graduados. Existem oportunidades ofertadas através de editais específicos

para estudantes de graduação (graduação sanduíche).

15. PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO

15.1. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO E DO PROJETO DO CURSO

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em

Língua Portuguesa do Campus Belém será avaliado pelos mecanismos, internos e externos, já

existentes, como os desenvolvidos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), Sistema

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e Plano de Reestruturação e

Expansão das Universidades (REUNI-UFRA), que tem como meta a avaliação e

acompanhamento do processo de implantação da nova proposta de currículo.

A Coordenadoria do Curso de Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em

Língua Portuguesa avaliará as propostas de alterações que porventura sejam dadas a este

projeto e as encaminhará para análise nos Conselhos Superiores.

15.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (CPA E DESEMPENHO DOCENTE)
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A Comissão Própria de Avaliação da Ufra - CPA, por meio do Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado pela Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004,

é responsável pela Autoavaliação Institucional. Aplicando uma nova metodologia,

desenvolvida na Ufra, tem a função de tornar mais eficaz e eficiente a avaliação da gestão das

IES por meio de contribuições para a readequação dos objetivos, metas e ações do

Planejamento Estratégico da instituição. Essa avaliação é mais ampla e abrange todos os

aspectos e atividades desenvolvidas na Instituição.

Outra forma de avaliação que ocorre na Ufra é a Avaliação de desempenho Docente,

realizada ao final de cada semestre letivo. O processo avaliativo e autoavaliativo da docência

foi elaborado para funcionar em estágios, propostos em consonância com a perspectiva de

avaliação adotada pela Divisão de Apoio Pedagógico/Pró-Reitoria de Ensino. Os dados

obtidos se estabelecem como norteadores para a consecução dos objetivos formativos, com a

função de orientar e harmonizar a prática de ensino na Universidade. Uma das finalidades do

diagnóstico é o feedback sobre o desempenho, contudo, a ação se estende para além do papel

de indicador do desenvolvimento profissional, compreende, ainda, a gestão dos resultados e o

levantamento das necessidades de formação/capacitação, no sentido de contribuir para o

aprimoramento pedagógico.

O período de preenchimento dos formulários de avaliação e de autoavaliação é

precedido pela fase de divulgação ao público-alvo (discentes e docentes), por meio de

comunicados compartilhados. Após a análise, é possível identificar, entre outras questões, as

médias abaixo de 05 pontos, o que caracteriza o conceito insuficiente.

Inicia-se, então, o atendimento individual aos docentes com baixo rendimento

(realizado pela equipe pedagógica, com a participação da direção do campus/instituto ao qual

o professor está vinculado) e tem como objetivos: conhecer o ponto de vista do professor

sobre os fatores que prejudicaram sua atuação, analisar pontos específicos desses indicadores,

oferecer apoio pedagógico em questões de metodologia; didática; uso de tecnologias de

informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem (SIGAA), assessoria em fases

de planejamento, execução e avaliação de disciplina.

São elaborados gráficos e relatórios por instituto/campi/curso, cuja finalidade é

oferecer informações (aos diretores, coordenadores de curso e docentes) que possam subsidiar

as ações em prol da qualidade de ensino. Os diretores recebem o relatório juntamente com os

comentários individuais, que deverão ser entregues aos professores. Após um ciclo anual, são
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identificados os docentes que atingiram médias entre 09 e 10 pontos, em uma ou mais turmas

- conceito excelente, e em consideração ao desempenho, a PROEN/DAP realiza o envio de

carta nominal, com o intuito de valorizar e incentivar a notável atuação no magistério superior.

A última fase do processo concentra-se no planejamento e execução de cursos e

treinamentos (principalmente sobre temas que relacionam menores índices na avaliação de

desempenho). A intenção é contribuir para o desenvolvimento do ensino na universidade, a

partir do conhecimento e aplicação de técnicas didático-pedagógicas exitosas.

15.3. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DISCENTE

A avaliação da aprendizagem será feita de acordo com o Regulamento de Ensino da

UFRA (Resolução nº 243/2015-CONSEPE/UFRA, de 11 de fevereiro de 2015), ou seja,

mediante apreciação de provas e/ou tarefas realizadas no decorrer do período letivo, que

deverão estar especificadas no plano de ensino da disciplina e seu resultado expresso em

pontos numa escala numérica de zero a dez.

Destaca-se que a avaliação da aprendizagem será contínua e cumulativa e

compreenderá provas escritas e práticas, trabalhos de campo, leituras programadas,

planejamento, execução e avaliação de pesquisa, estudo de caso, pesquisa bibliográfica e

outras atividades previstas nos planos de ensino elaborados pela comissão do eixo temático e

aprovados pela Coordenadoria do Curso.

Para efeito de registro e controle do desempenho acadêmico serão atribuídas as

seguintes notas por disciplinas ao longo do semestre letivo:

• 02 Notas de Avaliação Parciais (NAP-1 e NAP-2);

• 01 Nota de Prova Substitutiva (PS), quando for o caso, e;

• 01 Nota de Avaliação Final (NAF), quando for o caso.

A 1ª NAP será composta pela soma ou média das notas obtidas nas avaliações

das atividades curriculares de cada uma das disciplinas componentes dos eixos

temáticos.

A 2ª NAP será obtida através de uma avaliação, preferencialmente envolvendo

atividades interdisciplinares dentro do eixo temático, podendo ser individual ou por
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equipe. A nota atribuída será válida para todas as disciplinas do(s) eixo(s) temático(s)

envolvido (s).

A PS e a NAC serão obtidas por avaliação do conteúdo de cada disciplina do

eixo temático na qual o discente não tenha sido aprovado.

No caso de disciplinas eletivas, a 2ª NAP poderá ser obtida mediante uma

atividade envolvendo disciplinas obrigatórias ou outras eletivas afins desenvolvidas no

mesmo semestre letivo. Neste caso, haverá a aceitação antecipada das comissões dos

eixos temáticos envolvidos.

Ressalta-se que será considerado aprovado o discente com frequência mínima de 75%

da carga horária total da disciplina e que alcançar média 6,0 (seis) após a NAF. Caso o aluno,

não atenda esses critérios ele ficará de dependência, sendo que, por semestre letivo, o aluno só

poderá cursar até duas disciplinas nessa condição.

16. COORDENADORIA DO CURSO

A Coordenadoria de Curso de Graduação de Licenciatura Plena em Letras com

Habilitação em Língua Portuguesa é um órgão colegiado integrante da estrutura

organizacional da Universidade Federal Rural da Amazônia, tendo por finalidade articular

mecanismos para interagir ações entre o ensino, a pesquisa, a extensão, coordenar e fazer

cumprir a política de ensino da instituição (Resolução Nº 22/CONSUN de 18/03/2008). Ela é

composta por um Coordenador, um Subcoordenador e um Colegiado de Curso, com função

deliberativa e consultiva em matéria acadêmica, respeitada a competência dos órgãos

superiores e o PDI da instituição.

16.1 COLEGIADO DO CURSO

Segundo o Regimento da UFRA, o Colegiado de Curso tem função deliberativa e

consultiva em matéria acadêmica, respeitando a competência dos órgãos superiores e é

constituído pelo 1) Coordenador, que presidirá com voto de qualidade; 2) quatro docentes,

em atividade, com seus respectivos suplentes, representantes de cada Instituto responsáveis

pelas disciplinas no Curso, escolhidos entre seus pares, para um mandato de quatro anos,

permitida uma recondução; 3) quatro representantes discentes escolhidos entre os alunos do
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Curso, com seus respectivos suplentes, para o mandato de um ano, permitida uma recondução;

4) quatro representantes dos técnico-administrativos, escolhidos entre seus pares, com seus

respectivos suplentes, para um mandato de quatro anos, permitida uma recondução.

16.2 PAPEL DO COORDENADOR

Segundo o regimento da UFRA, compete ao Coordenador de Curso:

a) convocar e presidir os trabalhos do colegiado de Curso;

b) responder, perante o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão pela eficiência do

planejamento e da coordenação das atividades de ensino nos cursos sob a sua

responsabilidade;

c) representar contra medidas ou determinações emanadas dos Diretores ou Colegiados dos

Institutos que interfiram com os objetivos ou normas fixadas para o curso;

d) encaminhar ao Diretor-Geral do Instituto/Campus o programa de ensino para cada período

letivo, após aprovação do colegiado correspondente, solicitando a designação de professores

para execução dos referidos programas;

e) apreciar e julgar solicitações de alunos referentes à justificativa de faltas e a segunda

chamada de avaliação;

f) emitir conteúdo dos programas de ensino, comprovantes de matrícula e demais correlatas;

g) coordenar e supervisionar as atividades de conclusão de curso (TCC) necessárias à

formação profissional dos discentes do curso sob sua coordenação;

h) coordenar, orientar e avaliar a execução dos currículos do respectivo curso propondo aos

órgãos competentes cabíveis para que sejam atingidos os objetivos do curso;

i) analisar e emitir parecer sobre os processos de validação, revalidação de diplomas e

convalidação de estudos;

j) coordenar o programa pedagógico de orientação acadêmica

16.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Letras, com habilitação em Língua

Portuguesa é constituído a partir da Resolução nº 76, de 21 de junho de 2011 que institui as

normas, os aspectos gerais e comuns da estruturação e do funcionamento dos Núcleos

Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Graduação da UFRA. O NDE tem função
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consultiva e de acompanhamento dos trabalhos de natureza acadêmica, sendo parte integrante

da Estrutura de Gestão Acadêmica.

17. INFRAESTRUTURA

17.1 CORPO DOCENTE COM GRAU ACADÊMICO E SUAS RESPECTIVAS
DISCIPLINAS

1º SEMESTRE
DISCIPLINAS

Metodologia Científica

Ms. Aurecílio Guedes

Teoria Literária
Ms. Wanúbya Campelo
Linguística I
Ms. Jany Éric Queirós Ferreira
Língua Portuguesa I
Ms. Renata Lameira
Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação
Dra. Claudia Martins
Políticas Públicas da Educação

Dra.Hilda Freitas

Educação do Campo
Dra. Suzana Romeiro Araújo

2º SEMESTRE
DISCIPLINAS

Língua Portuguesa II
Ms. Renata dos Santos
Linguística II
Ms. Jany Érick
Leitura e Produção de Texto
Ms. Liliane Afonso
Literaturas de Língua Portuguesa
Ms. Wanúbya Campelo
Inclusão e Acessibilidade na Educação Especial
Dra. Andreia Costa de Sousa / ISARH - (especialização em Educação
Inclusiva)

Psicologia da Educação
Dra. Tatiana Pacheco

3º SEMESTRE
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DISCIPLINAS
Morfossintaxe
Ms. Jany Éric Queirós Ferreira
Aquisição da Linguagem
Dr. Ana Guimbal

Língua Portuguesa III
Ms. Renata Lameira
Literatura Portuguesa I
Ms. Wanubya Campelo
Literatura Brasileira I
Ms. Wanubya Campelo
Educação ambiental
Dra. Suzana Romeiro

Didática
Dra. Hilda Freitas
Prática Pedagógica da Língua Portuguesa I
Ms. Liliane Afonso

4º SEMESTRE
DISCIPLINAS

Literatura Portuguesa II
Esp.Leila Cristina Silva da Silva

Literatura Brasileira II
Ms. Wanubya Campelo
Literatura Infantojuvenil
Ms. Wanubya Campelo
Narratologia
Esp. Leila Cristina Silva da Silva

Linguística III
Dra. Ana Guimbal

Libras
Ms. Pâmela Matos
Sociolinguística e Educação do Campo
Ms. Liliane Afonso

Prática Pedagógica da Língua Portuguesa II
Ms. Renata Lameira

5º SEMESTRE
DISCIPLINAS

Literatura da Amazônia I
Ms. Wanúbya Campelo
Literatura e Cultura afro-brasileira
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Ms. Wanúbya Campelo
Laboratório de Prática de Leitura, Escrita e oralidade
Ms. Jany Éric Queirós Ferreira

Estágio Supervisionado I
Ms. Liliane Afonso

Multiletramentos
Ms. Liliane Afonso

Educação e tecnologias da Informação e da Comunicação
Ms. Isadora Santana / Dra. Andrea Miranda

6º SEMESTRE
DISCIPLINAS

Análise do Discurso
Ms. Liliane Afonso
Semântica
Dra. Ana Guimbal

Estudos das Narrativas orais e História de vida
Dra. Ruth Almeida
Literatura, movimentos sociais e resistência
Ms. Wanúbya Campelo
Educação do campo e Direitos humanos
Dra. Flávia Marçal
Estágio Supervisionado II
Ms. Renata Lameira

7º SEMESTRE
DISCIPLINAS

Literatura da Amazônia II
Ms. Wanúbya Campelo
Literatura e Educação do Campo
Ms. Wanúbya Campelo e Dra. Andreia Costa
Ecolinguística
Dra. Ana Guimbal

Estudo das Relações Étnico-Raciais na Sociedade Brasileira
Dra. Ruth Almeida
Estágio Supervisionado III
Ms. Jany Erick

8º SEMESTRE
DISCIPLINAS

Biolinguística
Dra. Ana Guimbal
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17.2 . ESTRUTURA FÍSICA

As atividades do Curso de Licenciatura Plena em Letras/Português ocorrerão no

espaço físico do Prédio de Letras/Libras do Instituto Ciberespacial (ICIBE).

O prédio do curso de Licenciatura em Letras/Português, possui, na planta baixa, duas

salas de aulas para 50 alunos, uma sala de leitura e estudo, dois gabinetes para dois

professores cada, e dois laboratórios, sendo um de multimídia e outro de fonética.

Na planta superior, há três salas de aulas para 50 alunos; a sala da coordenação do

curso juntamente com a secretaria, uma sala para depósito, uma copa e quatro gabinetes para

dois professores cada.

18. IDENTIFICAÇÃO

18.1 DIRIGENTES DA UFRA

REITORIA

REITOR: Marcel do Nascimento Botelho.

VICE-REITOR: Janae Gonçalves

PRÓ-REITORIAS

PRÓ-REITORIA DE ENSINO (PROEN): Dra. Ruth Helena Falesi Bittencourt

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA (PROPED): Dra.Maria de Nazaré Martins Maciel

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX): Dr, Eduardo do Valle Lima

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

(PROPLADI): Dra. Silvana Rossy de Brito

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROAF): Marcelo Robson Silva

Vilela

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGEP): Saulo Luis Pereira Wanzeler

Territorialidade: identidade e sujeitos do campo
Ms. Liliane Afonso
Estágio Supervisionado IV
Ms. Renata Lameira

Prática de Ensino em Educação do Campo
Ms. Leila Cristina Silva da Silva
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PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PROAES): Iris Lettiere Rezende.

INSTITUTOS

Instituto Ciberespacial (ICIBE): Prof. Dr. Pedro Silvestre da Silva Campos.

Instituto de Ciências Agrárias (ICA): Prof. Dr. Antônio José Figueiredo Moreira.

Instituto Social e Recursos Hídricos (ISARH): Prof. Dr. Paulo Jorge de Oliveira Ponte de

Souza.

Instituto da Saúde e Produção Animal (ISPA): Prof. Dr. Cristian Faturi.

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS COM

HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA

Profª. Msc. Wanúbya do Nascimento Moraes Campelo

18.2 COMISSÃO ELABORADORA

Profª Drª Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino

Profª. Msc. Liliane Afonso de Oliveira

Prof. Msc. Geovane Silva Belo

Profª. Msc. Thaís Fernandes de Amorim

Prof. Msc. Wanúbya do Nascimento Moraes Campelo

Colaboradores:

Profª Msc.Cíntia Maria Cardoso
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