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1 - IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL


INSTITUIÇÃO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro. - IFTM



CNPJ: 10.695.891/0001-00



MANTENEDORA: Ministério da Educação (MEC).



SUPERVISORA: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC).



LOCALIZAÇÃO DA REITORIA: Av. Barão do Rio Branco, 770 – Bairro São
Benedito – Uberaba/MG.



FONE: (34) 3326 1116



FAX: (34) 3326 1101



E-MAIL: uab@iftm.edu.br



SITE: www.iftm.edu.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
a) DENOMINAÇÃO DO CURSO: Licenciatura em Letras com habilitação em
Português e suas Literaturas.
b) MODALIDADE: Educação a Distância.
c) HABILITAÇÃO: Licenciado em Língua Portuguesa e suas Literaturas.
d) REGIME DE MATRÍCULA: por período.
e) FORMAS DE INGRESSO: processo seletivo.
f) NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas por polo.
g) NUMERO DE POLOS: 5 polos.
h) REGIME ACADÊMICO: crédito na modalidade de educação a distância, com
atividades presenciais.
i) CARGA HORÁRIA TOTAL: 3082 horas/aula.
j) DURAÇÃO DO CURSO: mínimo de 4 anos (8 semestres)
máximo de 6 anos (12 semestres)
k) ANO E SEMESTRE DE INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO: 2013 primeiro semestre.
l) ORGANIZAÇÃO: O curso terá organização semestral desenvolvido na
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modalidade de educação a distância com momentos presenciais. A carga horária
será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 3.082 horas/aula, nas quais
a articulação teoria-prática garanta 2.482 horas/aula para os conteúdos curriculares,
sendo 400 horas/aula de prática como componente curricular (PCC).

Para o

estágio supervisionado tem-se 400 horas/aula, além das atividades curriculares
regulares, estão previstas 200 horas/aula de atividades chamadas “de formação”,
atividades de caráter científico-cultural.

3 - HISTÓRICO INSTITUCIONAL
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro IFTM, criado em 29 de dezembro de 2008, pela Lei n. 11.892, é uma Instituição de
Educação Superior, Básica e Profissional, pluricurricular e multicampi, especializada
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as
suas práticas pedagógicas.
No seu processo instituinte estão presentes na composição de sua estrutura
organizacional: uma Reitoria localizada em Uberaba, o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Uberaba, a Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia e as Unidades
de Educação Descentralizadas de Paracatu e de Ituiutaba que, por força da Lei,
passaram de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à
condição de campus da nova instituição, passando a denominar-se respectivamente:
Campus Uberaba, Campus Uberlândia, Campus Paracatu e Campus Ituiutaba. No
imaginário das comunidades que compõem a nova instituição e nas práticas de seu
cotidiano, estes componentes instituintes estão postos. Implica então, reconhecer
que, como em toda organização, instituído e instituinte são aspectos de uma mesma
realidade que, permanentemente, fazem trocas e assim, alteram e (re)configuram a
Instituição numa totalidade em processo.
A Instituição recém criada responde a uma nova missão na sociedade e aos
horizontes de seus profissionais que, ao crescer em função do processo de
formação continuada que o sistema educacional lhes proporcionou, busca integrar o
coletivo da escola nesse processo de mudança efetiva buscando transformar os
sonhos em ações que, concretizadas, possam conduzir o IFTM a excelência em
todos os níveis e áreas de atuação. Essas Instituições consolidarão seu papel social
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visceralmente vinculado à oferta do ato educativo que elege como princípio a
primazia do bem social.
Pretendemos avançar na oferta da Educação a Distância, acreditando que
estaremos otimizando a educação, no sentido de beneficiar uma gama muito maior
de pessoas, que por falta de tempo, ou necessidades diversas, não conseguem
manter-se em curso de graduação ou especialização na modalidade presencial.
Dentro deste contexto, o IFTM busca ofertar cursos de Licenciatura a
distância, elencando entre eles o curso de Português, propondo a formação de
profissionais com competência intercultural, capazes de refletir criticamente sobre
temas e questões relativas aos estudos linguísticos e literários, a fazer uso de novas
tecnologias e a compreender sua formação profissional como processo contínuo,
autônomo e permanente, preservando a cidadania ética do futuro educador.

4 - JUSTIFICATIVA
A educação a distância (EaD) constitui-se como um dos mais importantes
instrumentos de difusão do conhecimento, sendo, portanto uma estratégia de
ampliação das possibilidades de democratização do acesso à educação. Assim, tem
sido apontada como uma ferramenta alternativa para enfrentar o desafio da
formação docente, meta consubstanciada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBEN (Lei 9394/96) que exige que todos os professores da Educação
Básica tenham formação superior. Para garantir a consecução dessa meta, a EaD
ganha relevância, principalmente nesse momento em que constitui ação prioritária
da política pública brasileira a ampliação dos programas de formação – inicial e
continuada – dos professores, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação
no país.
Há que se considerar ainda, a pertinência e importância da EaD na formação
de professores, por ser uma modalidade flexível de educação, possibilitando, por um
lado, atenuar as dificuldades que os formandos enfrentam para participar de
programas de formação em decorrência da extensão territorial e da densidade
populacional do país e, por outro lado, atender o direito de professores e estudantes
ao acesso e domínio dos recursos tecnológicos que marcam o mundo
contemporâneo.
A educação a distância, mediada pelas diferentes tecnologias, principalmente
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pelas tecnologias digitais, permite a professores e estudantes se envolverem em
situações de ensino/aprendizagem, em espaços e tempos que não compartilham
fisicamente, mas que atendam às suas necessidades e possibilidades, contribuindo
assim, para a garantia do direito à educação e ao exercício da cidadania.
Nesse sentido, o IFTM, consoante a sua missão e compromisso com o
desenvolvimento da Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e parte da
Mesorregião Noroeste de Minas e do país, almeja contribuir para a melhoria da
Educação Básica e, para isso, vem adotando alternativas para potencializar suas
ações no sentido de ampliar o acesso dos professores à educação superior.
Sendo assim, elege como uma de suas ações prioritárias a formação de
professores utilizando a modalidade a distância, ferramenta alternativa que
possibilita vencer as barreiras do tempo/espaço e interligar contextos, sujeitos,
saberes e práticas pedagógicas. Portanto, se propõe a criar e implantar o Curso de
Licenciatura em Português, colaborando para a diminuição do déficit de profissionais
habilitados nessa área, na região de atuação do IFTM (o que contribui para a
melhoria da qualidade do ensino) e auxiliar na promoção do desenvolvimento dessa
região, sabendo-se que a educação tem um papel primordial no processo de
desenvolvimento econômico, social, cultural.
O IFTM acredita que com a oferta desses cursos, contribuirá para a
ampliação das oportunidades de educação, permitindo o desenvolvimento das
capacidades individuais, como também a igualdade de oportunidade de acesso ao
mercado de trabalho e ao exercício da cidadania plena e responsável.
A criação e a implantação do Curso de Licenciatura em Português, na
modalidade EaD, fundamenta-se na concepção de formação, pautada não somente
na apropriação e utilização das tecnologias da informação e comunicação, mas,
sobretudo, na formação de sujeitos construtores de conhecimento que reflitam sobre
sua prática pedagógica, num mundo de rápidas mudanças e avanços tecnológicos.
Neste contexto, o objetivo primordial deste curso é formar um profissional
autônomo e pesquisador para o exercício da docência na área de Português,
proporcionando condições de relacionar as linguagens, códigos e tecnologias,
pensando em um perfil profissional autônomo, multicultural e generalista.
A formação deve estar centrada no estudante, sujeito ativo de sua
aprendizagem. Na formação a distância, deve-se priorizar a utilização de recursos
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tecnológicos mais interativos, como mediadores do trabalho colaborativo de
construção do conhecimento, cuja base deve assentar-se na perspectiva reflexivoinvestigativa e na resolução de problemas.
Os ambientes de ensino-aprendizagem devem se constituir em espaços que
estimulem o aprender a aprender e possibilitem aos estudantes trabalhar em equipe,
partilhar experiências, solucionar questões, readequar ações, dominar diferentes
formas de acesso às informações, desenvolver a capacidade crítica de avaliar,
reunir e organizar as informações mais relevantes para construir e reconstruir o
cotidiano de sua prática.
Assim, a formação a distância que se pretende desenvolver, vincula-se à
autoformação compartilhada, ao desenvolvimento do pensamento crítico e da
autonomia

intelectual

numa

perspectiva

reflexivo-investigativa.

Portanto,

fundamenta-se em uma proposta de educação mais aberta e flexível, que leve em
consideração o contexto sócio-cultural e as diversidades dos estudantes, concebidos
como agentes do processo de aprendizagem e da construção do conhecimento.

5 - O PROJETO PEDAGÓGICO
5.1 - CONCEPÇÃO GERAL
Parte-se, aqui, do pressuposto que conceber um curso de licenciatura a
distância é essencialmente diferente de concebê-lo em sua modalidade presencial.
A educação a distância tem características próprias, que a faz particular e distinta,
tanto no seu enfoque, quanto nos seus objetivos, meios, métodos e estratégias. Em
princípio é importante destacar a definição de educação a distância que vai ser
utilizada aqui: “A educação a distância se baseia em um diálogo didático mediado
entre o professor (instituição) e o estudante que, localizado em espaço diferente
daquele, aprende de forma independente (cooperativa)” (GARCIA ARETIO, 2001,
p.41)1. Nesta definição, o autor resume o que considera características principais
desta modalidade de ensino:
a) a quase permanente separação do professor e estudante no espaço e no
tempo, salvaguardando-se que nesta última variável pode produzir-se
também interação síncrona.
b) o estudo independente no qual o estudante controla o tempo, espaço,
determinados ritmos de estudo e, em alguns casos, itinerários, atividades,
tempo de avaliação, etc.
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Aspectos que podem complementar-se – ainda que não necessariamente –
com as possibilidades de interação em encontros presenciais ou eletrônicos
que fornecem oportunidades para a socialização e a aprendizagem
colaborativa.
c) a comunicação mediada de via dupla entre professor e estudante e, em
alguns casos, destes entre si através de diferentes recursos.
d) o suporte de uma instituição que planeja, projeta, produz materiais, avalia
e realiza o seguimento e motivação do processo de aprendizagem através
da tutoria. (GARCIA ARETIO, 2001, p. 40).

Assim, por suas características, a educação a distância, supõe um tipo de
ensino em que o foco está no estudante e não na turma. Este estudante deve ser
considerado como um sujeito do seu aprendizado, desenvolvendo autonomia e
independência em relação ao professor, que o orienta no sentido do “aprender a
aprender e aprender a fazer”.
A separação física entre os sujeitos faz ressaltar a importância dos meios de
aprendizagem. Os materiais didáticos devem ser pensados e produzidos dentro das
especificidades da educação a distância e da realidade do estudante para o qual o
material está sendo elaborado. Da mesma maneira, os meios onde esses materiais
serão disponibilizados. Não se pode deixar de ter em conta o avanço dos meios
informáticos e digitais, sobretudo como uma tecnologia que facilita em grande
medida a comunicação, a troca e a aquisição de informação. É neste sentido que,
mesmo investindo preferencialmente na elaboração de materiais para web, ou a
utilização de mídias digitais, como o CD-ROM, não se pode abrir mão de projetar
também materiais impressos.
Apesar da característica de estudo autônomo da EaD, as teorias de
aprendizagem apontam para a eficácia da construção coletiva do conhecimento, da
necessidade do grupo social como referencia para o aprender. Um dos grandes
desafios aqui é tornar viável o coletivo onde a marca é o individual.
As tendências mais recentes em EaD vêm apontando para a necessidade do
estudo colaborativo e/ou cooperativo, como forma de dar resposta a concepção de
aprendizagem apontada acima. Experiências com ensino online, utilizando a
metodologia dialógica freiriana, vêm mostrar que isso é possível (AMARAL,
V.L.2002). Nesse sentido, o uso das tecnologias de informação e comunicação vem
desempenhando papel fundamental, mas, nos espaços onde não é ainda possível
usá-las, há que se propor alternativas dentro dos modelos tradicionais de tutoria e
material impresso.
A presença e disponibilidade do tutor/orientador têm sido importantes não
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somente como elemento motivador, mas também, e por isso mesmo, como
estratégia de diminuição da evasão. Um papel que a tutoria vem sendo chamada a
desempenhar é o de espaço de articulação e suporte ao estudo cooperativo, de
modo a garantir a construção coletiva do conhecimento.
É neste sentido que o presente projeto pedagógico está sendo proposto: um
curso de licenciatura em Português a distância, utilizando prioritariamente mídias
digitais apoiadas por materiais impressos e por um sistema pedagógico e de tutoria
que articule, organize e estimule o trabalho grupal, cooperativo, mais do que o
individual. Isto, sem abrir mão de uma das características mais básicas da EaD, que
é a autonomia do estudante e sua liberdade em aprender.
5.2 - OBJETIVO E PERFIL PROFISSIONAL
O objetivo do Curso de Licenciatura em Português é formar professores
competentes, em termos de (in)formação e autonomia, capazes de lidar de forma
sistemática, reflexiva e crítica com temas e questões relativos a conhecimentos
linguísticos e literários, em diferentes contextos de oralidade e escrita. Para tanto
propõe-se a:
a)

oferecer uma formação sólida, oportunizando a experiência com o

ensino, a pesquisa e a extensão.
b)

criar oportunidades pedagógicas que propiciem o desenvolvimento da

autonomia do estudante quanto à resolução de problemas, tomada de
decisões, trabalho em equipe, comunicação, dentro da multidisciplinaridade
dos diversos saberes que compõem a formação profissional.
Baseando-se nas propostas de diretrizes curriculares para as licenciaturas em
Português, propõe-se que o profissional oriundo deste curso de graduação deverá
apresentar um forte conhecimento dos conteúdos da área, além de um perfil que o
capacite a ter formação generalista, sólida e abrangente em conteúdos dos diversos
campos da Língua Portuguesa, preparação adequada à aplicação pedagógica do
conhecimento e de áreas afins na atuação profissional como educador na educação
fundamental e média.
Esta proposta curricular foi norteada também pelas competências e
habilidades requeridas para um professor de Português. Assim, espera-se desse
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profissional o seguinte perfil:
•

Formação humanística, teórica e prática.

•

Postura ética, autônoma intelectual, responsabilidade social, espírito crítico e
consciência do seu papel de formador.

•

Domínio dos diferentes usos da língua e sua gramática.

•

Capacidade de analisar, descrever e explicar, diacrônica e sincronicamente, a
estrutura e o funcionamento da língua em estudo.

•

Capacidade de formar leitores e produtores proficientes de textos de
diferentes gêneros e para diferentes propósitos.

•

Identificar o processo de ensino/aprendizagem como processo humano em
construção.

•

Capacidade de atuar em equipe interdisciplinar e multiprofissional.

•

Assimilação crítica de novas tecnologias e conceitos científicos.

•

Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade
para estudos extra-curriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo,
criatividade e iniciativa na busca de soluções para questões individuais e
coletivas relacionadas com o ensino de Língua Portuguesa, bem como para
acompanhar

as

rápidas

mudanças

tecnológicas

oferecidas

pela

interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do ensino de
Português.
•

Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de
recursos didáticos e instrucionais relativos à sua prática e avaliação da
qualidade do material disponível no mercado.

•

Estabelecer relações entre os conhecimentos de Português e a realidade
local, de modo a produzir um conhecimento contextualizado e aplicado ao
cotidiano dos estudantes.

5.3 - FORMAS DE ACESSO
Para ingresso na Licenciatura em Português é necessária a realização de
processo seletivo, que avaliará os conhecimentos prévios adquiridos nos ensinos
fundamentais e médios ou equivalentes. Para tanto se observará os Parâmetros
Curriculares Nacionais.
Os fatores condicionantes para o ingresso se darão nos termos da legislação
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vigente e do Regimento Interno do IFTM, de acordo com o edital próprio.
5.4 - TÍTULO E DIPLOMAÇÃO
Aos concluintes de todas as atividades indispensáveis à formação
acadêmica e profissional será outorgado o grau de “Licenciado em Português e
suas Literaturas”, em cerimônia especificamente destinada para tal fim, pela
pessoa do Reitor ou pessoa legalmente habilitada para a outorga.
O Diploma expressará o titulo obtido. Permitindo o progresso acadêmico e a
possibilidade de atuar profissionalmente de acordo com as leis profissionais e
normativas do seu conselho de classe. O Diploma somente será expedido após
cerimônia de colação de grau nos prazos determinados pela instituição.
5.5 - PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A concepção do currículo deste curso parte de alguns pressupostos básicos,
que vão nortear a organização e o desenvolvimento dos conteúdos. O princípio
fundamental é a maneira como se concebe a aprendizagem: ela é mais efetiva
quando é significativa para o estudante, quando se alicerça nas relações dialógicas
e quando se constitui em uma construção coletiva que considera as diferenças de
desenvolvimento e as diversidades culturais e sociais. Assim, pensar a formação de
professores que devam atuar em uma situação de aprendizagem com essas
características, é pensar que esta formação deve necessariamente superar a
dualidade teoria-prática, de modo a possibilitar situações em que o professor reflita
coletivamente sobre sua prática pedagógica, não apenas a partir das teorias já
existentes, mas produzindo novas teorias; tome conhecimento e analise materiais
didáticos disponíveis; esteja integrado nas discussões recentes acerca de educação;
conheça e analise metodologias de ensino inovadoras e assuma plenamente seu
papel de agente produtor de conhecimentos.
Propõe uma sofisticada interação entre uma equipe interdisciplinar e a
população participante do processo ensino-aprendizagem, na busca de situações
que possam ser significativas e na definição dos tópicos de interesse, sua sequência
e sua articulação.
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5.6 - A ORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA CURRICULAR
A organização curricular do curso de Licenciatura em Português atende
fundamentalmente aos critérios de formação básica sólida, integração e
complementaridade de conteúdos, e articulação entre teoria e prática. Acredita-se
que a formação do profissional nesta área é fortalecida com o oferecimento de
unidades curriculares teórico-práticas e com a possibilidade de atividades
integradas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.
As atividades acadêmicas são constituídas como primordiais para o
desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes e para a construção do perfil
profissional. São atividades que buscam oportunizar a vivência do que se aprende
em sala de aula; ampliar, confirmar e contrastar informações; analisar e validar
hipóteses; saber questionar para compreender concepções/conceitos; realizar
comparações e classificações de dados segundo diferentes critérios; conhecer e
vivenciar situações concretas de seu campo de atuação. No decorrer do curso,
serão desenvolvidas atividades acadêmicas como projeto integrado entre unidades
curriculares e participação em eventos técnicos e científicos dentro e fora da
Instituição articulando a teoria e a prática.
Desta forma o Curso de Licenciatura em Português oferece ao estudante
atividades complementares, prática pedagógica, participação em projetos de
extensão e pesquisa. Inclui o estágio e práticas pedagógicas como componentes
curriculares obrigatórios para a conclusão de curso.
Conforme disposto no Artigo 1º. inciso IV da Resolução CNE/CP 2, de 19 de
Fevereiro de 2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica
em nível superior, há a seguinte deliberação: “200 (duzentas) horas para outras
formas de atividades acadêmico-científico-culturais”.
Serão desenvolvidas atividades pela Instituição e pelo curso abrangendo
todas as áreas, promovendo a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.
Essas atividades destinam-se a promover a complementação da formação
acadêmica, a partir dos interesses e expectativas dos estudantes, e que o coloquem
em contato direto com o cotidiano profissional de sua área de atuação, envolvendo a
discussão técnico-científica, a prática profissional, a pesquisa e a extensão.
A escolha e validação das atividades acadêmico-científico-culturais são
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fundadas no objetivo de flexibilizar o currículo pleno, propiciando ao estudante
enriquecimento curricular, diversificação temática e aprofundamento interdisciplinar.
As atividades complementares compreendem toda e qualquer atividade de
ensino, pesquisa e extensão não prevista entre as atividades e Unidades
Curriculares, obrigatórias do currículo pleno do curso, que seja considerada útil pela
instituição para a formação do corpo discente, independentemente de ser a atividade
oferecida pelo Instituto ou por qualquer outra Instituição, pública ou privada ou por
pessoa física.
A Instrumentação de Ensino deverá capacitar o estudante a leitura crítica de
livros e textos científicos, o desenvolvimento de materiais instrucionais, teóricos e
experimentais, próprios para o ensino fundamental e médio habilitando-o a transpor
o seu aprendizado para sala de aula.
As atividades de Estágio serão encaminhadas como práticas de sala de aula,
iniciando-se com o conhecimento da realidade escolar local, planejamento da
unidade curricular a ser ministrada e concluindo, no último semestre, com a
apresentação em um Seminário de Final de Curso.
Embora o curso seja oferecido na modalidade a distância, será ofertada pelo
menos 20% da carga horária na modalidade presencial.

Tais atividades serão

propostas na forma de avaliações, aulas presenciais, aulas de laboratório, estágio
supervisionado, dentre outras, conforme o quadro a seguir:

DESCRIÇÃO
Avaliação Presencial
Atividades Presenciais
Aula Inaugural
Visitas docentes
Total presencial por semestre
Número de semestres
Carga horária presencial do curso
Estágio supervisionado
CH PRESENCIAL TOTAL

Quantidade/
Carga
semestre Horária/encontro
3
6
10
4
1
4
2
4

CH Total
18
40
4
8
70
8
560
400
960

Além das atividades curriculares regulares, estão previstas 200 horas de
atividades chamadas “de formação”, atividades de caráter científico-cultural que
visam fornecer ao estudante uma maior inserção no meio acadêmico, onde
compartilhará seus conhecimentos com os colegas e professores. Elas serão
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distribuídas ao longo dos 8 semestres e computadas, desde que comprovadas
oficialmente de acordo com o quadro a seguir:

ATIVIDADE DE FORMAÇÃO DO ESTUDANTE
1. Presença em vídeo-conferência
2. Colaboração em feiras culturais
3. Apresentação de Seminários
4. Participação em minicursos
5. Apresentação de trabalhos em Congressos
6. Desenvolvimento de projeto de Extensão Universitária
7. Desenvolvimento de projeto de ensino de Português
8. Publicação de artigo em periódicos indexados
9. Publicação de artigos em revistas ou jornais de divulgação local ou regional
10. Monitoria
11. Participação em chat
12. Permanência no Polo quando da visita do tutor a distância
13. Trabalho de campo de pesquisa
14. Cursar unidades curriculares não obrigatórias das matrizes curriculares dos
Cursos de EaD
15. Atividades culturais
16. Outras atividades

A atribuição de valores correspondente as atividades de formação do
estudante estará associado ao nível de dificuldade da atividade desenvolvida. Para
integralizar as 200hs, o estudante deverá executar pelo menos cinco diferentes
atividades das descritas no quadro acima. A atribuição da carga horária a ser
computada por atividade ficará a cargo do Colegiado do Curso de Educação a
Distância.
5.7 - ESTRUTURA CURRICULAR
5.7.1 - Núcleo de formação básica
Área de conhecimentos específicos
Esta área é constituída pelas unidades curriculares de conteúdo específico,
preferencialmente fazendo referências ao ensino, de forma concomitante.
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Unidades

Curriculares:

História

dos

Estudos

Lingüísticos,

Estudos

Gramaticais, Produção Textual Acadêmica, Literatura Brasileira I, Teoria da
Literatura I, Literatura Portuguesa I, Fonética e Fonologia do Português, Morfologia
do Português, Estudos Literários I Literatura Brasileira II, Teoria da Literatura II,
Literatura Portuguesa II, Sintaxe do Português, Língua Latina I, Literatura Brasileira
III, Teoria da Literatura III, Literatura Portuguesa III, Semântica, Lingüística Textual,
Língua Latina II, Estudos Literários II, Teoria da Literatura IV, Sociolinguística, O
estudo da história do povo indígena no Brasil, Teoria da Literatura V, Linguística
Aplicada ao ensino de língua materna, Literatura

africana

de

língua

portuguesa, Estudos Literários III, Estudos de Teoria da Literatura I, Estudos
Literários IV, Estudos da Teoria da Literatura II, Análise do Discurso, Filosofia da
Linguagem.
Carga horária Total: 1900
5.7.2 - Área de formação pedagógica geral
Esta área é constituída pelas unidades curriculares relativas aos fundamentos
do saber pedagógico, preferencialmente articuladas com a formação básica e
específica. Leva em consideração a articulação entre teoria e prática.
Unidades Curriculares: Introdução ao ensino a distância, Psicologia
Educacional: Desenvolvimento e Aprendizagem, Didática do ensino de língua
portuguesa e literatura, organização escolar, metodologia do ensino de língua
portuguesa, metodologia do ensino de literatura, libras para licenciatura letras
português.
Carga horária total: 582
5.7.3- Área de formação pedagógica específica
Esta área refere-se ao aprofundamento de questões relativas ao ensinoaprendizagem da área de atuação pedagógica específica e é composta pelas
unidades curriculares de caráter integrador. Compõe também as horas dedicadas às
atividades de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado.
Unidades Curriculares: Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II
Carga horária total: 400
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5.7.4 - Núcleo de formação diferenciada
Este núcleo envolve conteúdos e atividades que tratam de temas atuais,
interdisciplinares, relativos às questões em debate na sociedade contemporânea,
além daquelas relativas à especialização em áreas de atuação no ensino e na
pesquisa em ensino.
Com base nessa estrutura é feita a distribuição de unidades curriculares com
as cargas horárias correspondentes, que compõem a matriz curricular do curso.
Carga horária total: 200
5.8 - MATRIZ CURRICULAR
1º Período
Disciplinas
INTRODUÇÃO AO ENSINO A DISTÂNCIA
HISTÓRIA DOS ESTUDOS LINGÜÍSTICOS
ESTUDOS GRAMATICAIS
PRODUÇÃO TEXTUAL ACADÊMICA I
LITERATURA BRASILEIRA I
TEORIA DA LITERATURA I
TOTAL

Teoria
50
50
50
40
50
50

PCC
10
10
10
10
10
10

TOTAL
60
60
60
50
60
60

290

60

350

Teoria
50
50
50
40
50
45
285

PCC
10
10
10
05
10
10
55

TOTAL
60
60
60
45
60
55

2º Período
Disciplinas
LITERATURA PORTUGUESA I
FONÉTICA E FONOLOGIA DO PORTUGUÊS
MORFOLOGIA DO PORTUGUÊS
ESTUDOS LITERÁRIOS I
LITERATURA BRASILEIRA II
TEORIA DA LITERATURA II
TOTAL

340

3º Período
Disciplinas
LITERATURA PORTUGUESA II
SINTAXE DO PORTUGUÊS
LÍNGUA LATINA I
LITERATURA BRASILEIRA III
TEORIA DA LITERATURA III
TOTAL

4º Período

Teoria
52
52
60
52
52
268

PCC
8
8
8
8
32

TOTAL
60
60
60
60
60
300
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Disciplinas
LITERATURA PORTUGUESA III
SEMÂNTICA
LINGÜÍSTICA TEXTUAL
LÍNGUA LATINA II
ESTUDOS LITERÁRIOS II
TEORIA DA LITERATURA IV
TOTAL

Teoria
52
52
52
60
52
52
320

PCC
8
8
8
8
8
40

TOTAL
60
60
60
60
60
60
360

5º Período
Disciplinas
SOCIOLINGUÍSTICA
O ESTUDO DA HISTÓRIA DO POVO INDÍGENA NO
BRASIL
LITERATURA AFRICANA DE LÍNGUA
PORTUGUESA
TEORIA DA LITERATURA V
PSICOLOGIA EDUCACIONAL: DES. E
APRENDIZAGEM
TOTAL

Teoria
52

PCC
8

TOTAL
60

60

-

60

60
45
60
277

12
20

60
45
72
297

6º Período
Disciplinas
LINGUÍSTICA APLICADA: ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
ESTUDOS LITERÁRIOS III
ESTUDOS DE TEORIA DA LITERATURA I
DIDÁTICA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E
LITERATURA ESCOLAR
ORGANIZAÇÃO
TOTAL

Teoria
40
45
60
60
205

PCC
70
5
12
12
99

TOTAL
70
45
45
72
72
304

Estágio

TOTAL
45
45
123
123
200
290

7º Período
Disciplinas
Teoria PCC
ESTUDOS LITERÁRIOS IV
40
5
ESTUDOS DE TEORIA DA LITERATURA II
45 METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
90
33
METODOLOGIA DO ENSINO DE LITERATURA
90
33
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
TOTAL
265
71

200

8º Período
Disciplinas
ANÁLISE DO DISCURSO
FILOSOFIA DA LINGUAGEM
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
LIBRAS
TOTAL

Teoria
62
65
0
45
172

PCC
8
-

Estágio

200
15
23 200

TOTAL
70
65
200
60
380
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5.9 - RESUMO DA CARGA HORÁRIA
C/H OBRIGATÓRIA
PERÍODOS

TEORIA

PCC

ESTÁGIO

1ª.
2ª.
3ª.
4ª.
5ª.
6ª.
7ª.
8ª.
TOTAL

290
285
268
320
277
205
265
172
2082

60
55
32
40
20
99
71
23
400

200
200
400

Atividades de Formação: 200h

21

5.10 - FLUXOGRAMA
FORMAÇÃO GERAL

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Introdução ao ensino a distância.

História dos estudos linguísticos
Estudos gramaticais
Produção textual acadêmica I
Literatura brasileira I
Teoria da literatura I
Literatura portuguesa I
Fonética e fonologia do português
Morfologia do português
Estudos literários I
Literatura brasileira II
Teoria da literatura II
Literatura portuguesa II
Sintaxe do português
Língua Latina I
Literatura Brasileira III
Teoria da literatura III
Literatura Portuguesa III
Semântica
Lingüística Textual
Língua Latina II
Estudos literários II
Teoria da literatura IV
Sociolingüística
O estudo da história do povo indígena no
Brasil
Teoria da literatura v
Lingüística Aplicada: Ensino de Língua
Materna
Literatura africana de língua portuguesa
Estudos literários III
Estudos de teoria da Literatura I
Estudos Literários IV
Estudos de teoria da literatura II
Análise do discurso
Filosofia da linguagem

Psicologia educacional: Desenvolvimento
e aprendizagem.
Didática do ensino de língua portuguesa e
literatura
Organização escolar
Metodologia do Ensino de Língua
Portuguesa
Metodologia do Ensino de Literatura
Libras

582 horas

Estágio

1900 horas

Trabalho de
Conclusão de Curso

400 horas

Atividades de
Formação
200 horas

3082 horas
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5.11 - EMENTAS
No elenco de unidades curriculares oferecidas aparecem: os eventuais prérequisitos, a ementa, a equivalência com o currículo antigo e uma bibliografia
mínima. O detalhamento dos conteúdos, do encaminhamento metodológico e da
avaliação, bem como da bibliografia, deverá constar no plano de ensino de cada
professor. Algumas ementas foram deixadas propositalmente amplas, para garantir
a possibilidade de diferentes enfoques teóricos, a critério do professor que ministrará
a disciplina, em função da demanda.
INTRODUÇÃO AO ENSINO A DISTÂNCIA
EMENTA: A modalidade de Educação a Distância: histórico, características,
definições, regulamentações. A Educação a Distância no Brasil. A Mediação
pedagógica na modalidade Educação a Distância. Organização de situações de
aprendizagem. Ambientes virtuais de Ensino-aprendizagem.
BRITO, Gláucia da Silva; PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Educação, professor e novas
tecnologias. Curitiba: Prrotexto, 2003.
BIBLIOGRAFIA
LIBÂNEO, José Carlos.

Adeus professor, adeus professora: novas exigências

educacionais e profissão docente. 4.ed. São Paulo : Cortez, 2000.
TEDESCO, Juan Carlos. Educação e novas tecnologias. São Paulo: Cortez, 2004.
ARMSTRONG, Alison. A criança e a máquina: como os computadores colocam a
educação de nossos filhos em risco. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.
FERNANDES, Natal Lânia Roque. Professores e Computadores: navegar é preciso.
Porto Alegre: Mediação, 2004.
GASPERETI, Marco. Computador na educação: guia para o ensino com as novas
tecnologias. São Paulo: editora esfera, 2001.
MARCUSCHI, Luiz A.; XAVIER, Antonio C. (Org.) Hipertexto e gêneros textuais.
2.ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.
HISTÓRIA DOS ESTUDOS LINGÜÍSTICOS
EMENTA: Fundamentos históricos e filosóficos da gramática tradicional. Prática
pedagógica.
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BIBLIOGRAFIA
ARNAULD, A. Grammática de rort-royal. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
BAGNO, Marcos (org.). Lingüística da norma. São Paulo: Ed. Loyola, 2002.
MATTOS E SILVA, Rosa V. Tradição gramatical e gramática tradicional. São Paulo:
Contexto, s/d.
NEVES, Maria Helena de M. A gramática: história, teoria e análise, ensino. São
Paulo: Ed. UNESP, 2002.
ESTUDOS GRAMATICAIS
EMENTA: Iniciação aos conceitos e métodos da descrição gramatical segundo as
abordagens da Lingüística Moderna. Problemas e limites das teorias gramaticais.
Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
CAMARA Jr, Joaquim M. Estrutura da língua portuguesa. 3ª ed. - Petrópolis/RJ:
Vozes, 1972.
CASTILHO, A. (org.) Gramática do português falado. Vol 1. Campinas: Editora da
UNICAMP/FAPESP, 1990.
NEVES, M.H. de M. Gramática de usos do português. São Paulo: Ed. UNESP,
2000.
PERINI, Mário. Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática, 1995.
PRODUÇÃO TEXTUAL ACADÊMICA I
EMENTA: Estudo e produção de textos técnico-científicos relevantes para o
desempenho das atividades acadêmicas, tais como: resumo, resenha, artigo e
seminário. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
ANDRADE, M.M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São Paulo:
Atlas, 1993.
FARACO, C. A. e TEZZA, C. Prática de texto: língua portuguesa para estudantes
universitários. 10. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
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FORTKAMP, M.B.M.; TOMITCH, M.B.B. (orgs.) Aspectos da lingüística aplicada:
estudos em homenagem ao professor Hilário Inácio Bohn. Florianópolis: Insular,
2000.
MOTTA-ROTH, D. (org.) Redação acadêmica: princípios básicos. 3.ed. - Santa
Maria: UFSM, Imprensa Universitária, 2003.
LITERATURA BRASILEIRA I
EMENTA: Da colônia ao romantismo – construção da identidade nacional a partir do
mapeamento territorial: a colonização jesuítica; o barroco e a internacionalização da
cultura; neoclassicismo e ilustração: a poesia nativista e a prosa dos publicistas; a
lírica romântica: o subjetivismo de Álvares de Azevedo, o indianismo de Gonçalves
Dias e a poesia social de Castro Alves; Alencar e as ficções fundacionais. Prática
pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
BOSI, Alfredo, História concisa da literatura brasileira. 3ª ed. - São Paulo: Cultrix,
1989.
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 5ª ed. –
Belo Horizonte: Itatiaia, 1975.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1995.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Editora Nacional, 1976.
TEORIA DA LITERATURA I
EMENTA: Introdução aos Estudos Literários, abordando os seguintes aspectos:
debates sobre teoria, literatura e cânone; poéticas clássicas (mimese e níveis de
representação; a poética de Aristóteles; uma tragédia grega); poéticas modernas
(mescla e hibridismo; uma peça de Shakespeare); poéticas contemporâneas (a crise
da representação). Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. São Paulo: Difel, 1963.
BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética (A teoria do romance). São Paulo:
Hucitec/Unesp, 1983.
BOILEAU, N. A arte poética. São Paulo: Perspectiva, 1979.
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CALVINO, I. Por que ler os clássicos. São Paulo: Cia das Letras, 1993.
LITERATURA PORTUGUESA I
EMENTA: A literatura e a construção da nacionalidade portuguesa; a lírica
trovadoresca: cantigas de amigo, de amor, de escárnio; a ficção cavaleiresca; o
teatro de Gil Vicente; tensão entre renovações cosmopolitas e tradições locais:
tradição e renovação, o paradigma do escritor clássico – Camões; barroco: norma e
transgressão; releituras do lírico e do satírico: Bocage. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
CARPEAUX, Otto Maria. História da literatura ocidental. Vol. V. Rio de Janeiro: O
Cruzeiro, 1960.
CIDADE, Hernani. Portugal histórico-cultural. Lisboa: Presença, 1985.
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 13. ed. - São Paulo: Cultrix, 1975.
SARAIVA, Antônio José. E LOPES, Oscar. História da literatura portuguesa. 16. ed.
– Porto: Porto Ed., s/d.
FONÉTICA E FONOLOGIA DO PORTUGUÊS
EMENTA: Introdução aos princípios gerais da Fonética Articulatória. Transcrição
fonética. Relação entre fonética e fonologia. Introdução às premissas da descrição e
análise fonológica. Processos fonológicos básicos. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
CALLOU, Dinah; LEITE, Yone. Iniciação à fonética e fonologia. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 1993.
MOTTA MAIA, E. No reino da fala: a linguagem e seus sons. São Paulo: Ática, 1991.
SILVA, T. C. Fonética e fonologia do português. São Paulo: Contexto, 1999.
SOUZA, P. C. de & SANTOS, R.S. Fonética. Fonologia. In: J.L. Fiorin (org.)
Introdução à lingüística, v. 1. São Paulo: Contexto, 2003.
MORFOLOGIA DO PORTUGUÊS
EMENTA: As palavras e sua estrutura. Morfemas: conceito, tipologia e análise
morfológica.

Composição

e

derivação.

Classificação de palavras. Prática pedagógica.

Flexão

e

categorias

gramaticais.
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BIBLIOGRAFIA
CAMARA Jr., Joaquim M. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis: Vozes, 1970.
BASÍLIO, Margarida. Teoria lexical. São Paulo: Ática, 1987.
MONTEIRO, J.L. Morfologia portuguesa. Campinas: Pontes, 1995.
PETTER, M.M.T. Morfologia. In: J.L. Fiorin (org.) Introdução à lingüística, v. 1. São
Paulo: Contexto, 2003.
ESTUDOS LITERÁRIOS I: CAMPO, SERTÃO E CIDADE
EMENTA: A presença da natureza na lírica amorosa. A tensão campo e cidade. O
processo de modernização e a emergência da cidade moderna no século XIX. A
cena bucólica e os temas urbanos na poesia. O campo e o sertão como espaços de
conflito. O surgimento do romance urbano. Poéticas urbanas. Novas cartografias na
cidade pós-moderna.
BIBLIOGRAFIA
CRUZ, Cláudio. Literatura e cidade moderna. Porto Alegre: Instituto Estadual do
Livro; Edipucrs, 1994.
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 36. ed. Rio de Janeiro; São Paulo:
Record, 1999.
GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades a cidade. Rio de Janeiro: Rocco,
1994.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão; tensões sociais e criação cultural na
Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 1983.
SIMMEL, Georg. “Metrópole e vida mental”. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.). O
fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade na história e na literatura São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
Obs: Os textos ficcionais serão definidos pelos professores a partir do recorte dado
pelos Planos de Ensino no conteúdo das ementas.
LITERATURA BRASILEIRA II
EMENTA: Do oitocentismo ao modernismo – literatura e cultura pós-romântica: do
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Império à República Velha: naturalismo, parnasianismo, simbolismo, decadentismo,
impressionismo; Euclides da Cunha e Raul Pompéia; a ficção moderna de Machado
de Assis. A Semana de Arte Moderna e a poética modernista: Mário e Oswald de
Andrade;

o

lirismo

moderno:

Bandeira

e

Drummond;

a

tensão

vanguarda/regionalismo – os narradores não-alinhados: Lima Barreto, Monteiro
Lobato; os regionalistas: José Lins do Rego e Graciliano Ramos; os ensaístas de
interpretação nacional: Paulo Prado, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque. Prática
pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
CANDIDO, Antonio. Vários escritos. SP: Duas Cidades, 1970.
MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides. RJ: José Olympio, 1977.
MOISÉS, Massaud. O simbolismo. SP: Cultrix, 1967.
STEGAGNO-PICCHIO, Luciana. História da literatura brasileira. RJ: Nova Aguilar,
1997.
TEORIA DA LITERATURA II
EMENTA: Estudo da narrativa ficcional em seus aspectos históricos e formais;
gêneros

canônicos

e subgêneros

narrativos;

a

estrutura

narrativa:

texto,

personagem, foco narrativo, tempo e espaço; as fronteiras do ficcional (história e
ficção); análise textual; crítica textual. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
BAKHTIN, Mikhail.Questões de literatura e de estética – A teoria do romance.
S.Paulo: UNESP/HUCITEC, 1988.
CANDIDO, Antonio e outros. A personagem de ficção. 5 ed. - S. Paulo: Perspectiva,
1975.
GENETTE, Gerard. Discurso da narrativa. Lisboa: Veja/Universidade, s/d.
SILVA, Vitor Manuel de Aguiar e. Teoria da literatura. Coimbra: Almedina, 1979.
LITERATURA PORTUGUESA II
EMENTA: O oitocentos português – a construção da identidade nacional e os
entraves à modernização: da história ao romance, Almeida Garrett e Alexandre
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Herculano; Eça de Queirós; subjetividade e crítica da razão: Cesário Verde, António
Nobre, Camilo Pessanha. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
AMORA, Antonio Soares. Presença da literatura portuguesa. O simbolismo. São
Paulo: Difel, s/d.
GUIMARÃES, Fernando, Poética do simbolismo em Portugal. Lisboa: Imprensa
Nacional – Casa da Moeda,1990.
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 11. ed., São Paulo: Cultrix, 1973.
SARAIVA, Antônio José e LOPES, Oscar. História da literatura portuguesa. Porto:
Porto ed., s/d.

SINTAXE DO PORTUGUÊS
EMENTA: Os constituintes. A relação núcleo e argumentos. A estrutura das
sentenças simples e complexas do português. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
MIOTO, Carlos; FIGUEIREDO SILVA, Cristina; LOPES, Ruth, E.V. Novo Manual de
sintaxe. Florianópolis: Insular, 2004.
RAPOSO, E. Teoria da Gramática: a faculdade da linguagem. Lisboa: Caminho,
1992.
LÍNGUA LATINA I
EMENTA: As funções sintáticas e os casos latinos. Sistema nominal (declinações).
Sistema verbal (conjugações). Preposições, adjetivos e pronomes. Subsistência de
traços latinos no português.
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, Napoleão M. de. Gramática latina. 22 ed. - São Paulo: Saraiva, 1989.
CARDOSO, Zélia de Almeida. Iniciação ao latim. São Paulo: Ática, 1989.
GRIMAL, A. Carl. & NOIVILLE, J. Lamaison. Gramática latina. São Paulo: EDUSP,
1986.
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TORRINHA, Francisco. Dicionário latino-português. Porto: Gráficos Reunidos Ltda,
s/d.
LITERATURA BRASILEIRA III
EMENTA: Literatura Contemporânea. Permanência e transformação do regional:
Guimarães Rosa; as narrativas de introspecção subjetiva: Clarice Lispector; a poesia
experimental: João Cabral, Murilo Mendes, Haroldo de Campos. O pós-moderno.
Produção ficcional recente. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Editora Nacional, 1980.
COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da modernidade. BH: Editora da
UFMF, 1999.
MARICONI, Ítalo. A provocação pós-moderna razão histórica e política da teoria
Hoje. Rio de Janeiro: Diadorim,1994.
TEORIA DA LITERATURA III
EMENTA: Estudo da poética em seus aspectos históricos e formais; poéticas
clássicas e modernas; o poético enquanto forma; o poético enquanto função; o poeta
enquanto crítico; análise e interpretação do texto poético. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. SP: Difel, 1963.
BAKHTIN, M. Questões de literatura e estética (A teoria do romance). SP:
Hucitec/Unesp, 1988.
BOILEAU, N. A arte poética. SP: Perspectiva, 1979.
CALVINO, I. Por que ler os clássicos. SP: Cia das Letras, 1993.

LITERATURA PORTUGUESA III
EMENTA:
portuguesa:

Modernidade
séculos

XX

e

pós-modernidade
e

XXI.

Metáforas

nas
da

literaturas

de

modernidade,

expressão
vanguardas,
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modernismo: Fernando Pessoa e a geração de Orpheu; o grupo presencista;
subjetividade lírica em Florbela Espanca; o programa neo-realista; o romance
contemporâneo: metaficção, intertexto, paródia; ficções de expressão portuguesa
contemporâneas. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
AMORA, Antonio Soares. Presença da literatura portuguesa. O simbolismo. São
Paulo: Difel, s/d.
GUIMARÃES, Fernando, Poética do simbolismo em Portugal. Lisboa: Imprensa
Nacional – Casa da Moeda,1990.
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 11. ed., São Paulo: Cultrix, 1973.
SARAIVA, Antônio José e LOPES, Oscar. História da literatura portuguesa. Porto:
Porto ed., s/d.
SEMÂNTICA
EMENTA:

Noções

básicas:

sentido

e

referência,

acarretamento,

anáfora,

pressuposição, tempo, aspecto, evento, modalidade, operadores, quantificadores, a
partir da análise do Português Brasileiro. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
FREGE, G. Sobre o sentido e a referência. Lógica e filosofia da linguagem. São
Paulo: Cultrix, 1978.
ILARI, R. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: Contexto,
2001.
MÜLLER, A . L. de P. & VIOTTI, E. de C. Semântica formal. In: J.L. Fiorin (org.)
Introdução à lingüística, v. 1. São Paulo: Contexto, 2003.
PIRES de OLIVEIRA, R. Semântica. In: Mussalim, F. & Bentes, A C. (orgs.)
Introdução à lingüística, v. 2. São Paulo: Cortez, 2001.

LINGÜÍSTICA TEXTUAL
EMENTA: Fundamentação epistemológica. O texto como objeto de pesquisa:
conceitos de texto, princípios de textualização, condições de produção, organização/
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tessitura textual, a construção do sentido, processamento textual, tipologias textuais.
Reflexões sobre a prática pedagógica no ensino fundamental e médio.
BIBLIOGRAFIA
KOCH, Ingedore V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo:
Contexto, 1997.
_________. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2003.
_________. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1990.
_________. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989.
LÍNGUA LATINA II
EMENTA: Verbos irregulares e depoentes. Numerais, advérbios, pronomes,
conjunções e interjeições. Subsistência de traços latinos no português.
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, Napoleão M. de. Gramática latina. 22 ed. - São Paulo: Saraiva, 1989.
CARDOSO, Zélia de Almeida. Iniciação ao latim. São Paulo: Ática, 1989.
GRIMAL, A. Carl. & NOIVILLE, J. Lamaison. Gramática Latina. São Paulo: EDUSP,
1986.
TORRINHA, Francisco. Dicionário latino-português. Porto: Gráficos Reunidos Ltda,
s/d.
ESTUDOS LITERÁRIOS II: LITERATURA, POLÍTICA E IDEOLOGIA
EMENTA: A literatura como instituição social. A questão das diferenças via discurso
ficcional. A sociologia e a literatura. A literatura e as questões de seu tempo. Os
fatos e a ficção: a literatura do século XX. A(s) história(s) da literatura. A nação e a
crítica literária. O inconsciente político.
BIBLIOGRAFIA
BROCA, Brito. Vida literária no Brasil. 5ª. Edição - RJ: José Olympio, 2005.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. SP: Companhia Editora Nacional, 1985.
FOKKEMA, Douwe W. História literária, modernismo e pós-modernismo. Tradução
Abel B. Baptista, Lisboa, Vega, s/d.
JAMESON, Fredric. O inconsciente político. SP: Ática, 1992.
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VENANCIO, José Carlos. Colonialismo, antropologia e lusofonias. Repensando a
Presença portuguesa nos trópicos. Lisboa; Vega, 1996.
Os textos poéticos e ficcionais serão definidos pelos professores a partir do recorte
dado pelos Planos de Ensino no conteúdo das ementas.
ESTUDOS LITERÁRIOS II: GÊNERO, IDENTIDADES, ETNIAS E
REPRESENTAÇÕES
EMENTA: Representação e auto-representação das mulheres na literatura. Gênero,
sexualidade e poder nas literaturas de expressão portuguesa. Questões étnicas e a
literatura dos imigrantes. Visões do outro: representações dos subalternos e
exclusão. Índios, brancos e negros na cultura brasileira. Racismo, escravidão e
expressões da cultura negra. Identidade e diferença nas literaturas de expressão
portuguesa contemporâneas. Manifestações pós-coloniais nas culturas de língua
portuguesa.
BIBLIOGRAFIA
CAMPOS, Maria Consuelo Cunha. De Frankstein ao transgênero; modernidades,
trânsitos, gêneros. Rio de Janeiro: Agora da Ilha, 2001.
COSTA, Claudia de Lima e SCHMIDT, Simone Pereira (orgs.). Poéticas e políticas
feministas. Florianópolis: Mulheres, 2004.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 4.ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2000.
JOBIM, José Luís (org.). Literatura e identidades. Rio de Janeiro: JLJS Fonseca,
1999.
PADILHA, Laura Cavalcante. Novos pactos, outras ficções. Porto Alegre: Edipucrs,
2002.
RAMALHO, Maria Irene e RIBEIRO, António Sousa (orgs.). Entre ser e estar;
raízes, percursos e discursos da identidade. Porto: Afrontamento, 2002.
SCARPELLI, Marli Fantini e DUARTE, Eduardo de Assis (orgs.). Poéticas da
diversidade. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
Obs: Os textos ficcionais serão definidos pelos professores a partir do recorte dado
pelos Planos de Ensino no conteúdo das ementas.
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ESTUDOS LITERÁRIOS II: LITERATURA, IMAGINÁRIO E CONSTRUÇÕES DE
NACIONALIDADE
EMENTA: Os fundamentos da nacionalidade nos relatos medievais. A pátria como
discurso: o sonho do Quinto Império e manifestações do sebastianismo nas culturas
de língua portuguesa. “Pátria é onde não estou!”: exílio e pertencimento. O Brasil
dos viajantes. Projetos de nação: do romântico ao modernista. “Instinto de
Nacionalidade” e a interpretação do Brasil pelo viés da crítica. A nacionalidade
revisitada no contexto pós-moderno. As tensões entre o local e o global e a
redefinição do projeto de nacionalidade na cena contemporânea.
BIBLIOGRAFIA
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. SP: Companhia das letras, 1993.
LOURENÇO, Eduardo. Mitologia da saudade. SP: Companhia das Letras, 1999.
___. A nau de Ícaro e Imagem e miragem da lusofonia. São Paulo: Companhia das
Letras, 2001.
SANTIAGO, Silviano. O cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte: Editora da UFMG,
2005.
SCHWARCZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo. SP: Editora 34, 2001.
SUSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui. SP: Companhia das Letras, 1990.
Obs: Os textos ficcionais serão definidos pelos professores a partir do recorte dado
pelos Planos de Ensino no conteúdo das ementas.
TEORIA DA LITERATURA IV
EMENTA: Correntes críticas - século XX: abordagens intrínsecas do texto literário:
explicação de texto e estilística; formalismo russo, estruturalismo tcheco, new
criticism; estruturalismo francês e pós-estruturalismo. Reflexões sobre prática
pedagógica no ensino fundamental e médio.
BIBLIOGRAFIA
ADORNO, T.W. Teoria estética. Trad. Artur Morão. Lisboa: Ed. 70/ São Paulo:
Martins Fontes, 1982.
ALLIEZ, Eric (org.). Gilles Deleuxe: uma vida filosófica. São Paulo: Editora 34, 2000.
ALONSO, Damaso. Poesia española: ensayos de métodos y limites estilísticos.
Madird: Gredos, 1950.
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AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental.
Trad. George Sperber. São Paulo: Perspectiva, 1976 (col. Estudos).
BARTHES, Roland. Crítica e Verdade. São Paulo: Perspectiva, 1982.

SOCIOLINGUÍSTICA
EMENTA: Língua como sistema heterogêneo. Significado social das formas
variantes. Dimensões externa e interna da variação lingüística. Pressupostos
metodológicos da pesquisa sociolingüística. Prática pedagógica: variação lingüística
e ensino. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
CAMACHO, R.G. Sociolingüística. Parte II. In: F. Mussalim & A . C. Bentes (orgs.).
Introdução à lingüística: 1. Domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001. p.49-75.
MOLLICA, Maria Cecília & BRAGA, Maria Luíza. Introdução à sociolingüística: o
tratamento da variação. Rio de Janeiro: Contexto, 2003.
TARALLO, F. A pesquisa sociolingüística. São Paulo: Ática, 1985.

TEORIA DA LITERATURA V
EMENTA: Correntes críticas - século XX: abordagens extrínsecas do texto literário.
A crítica sociológica e histórica; marxismo e Escola de Frankfurt; o contexto pósmoderno, o pós-modernismo e a teoria contemporânea (estudos culturais,
interdisciplinaridades, teorias pós-coloniais, crítica feminista). Reflexões sobre a
prática pedagógica no ensino fundamental e médio.
BIBLIOGRAFIA
ADORNO, T.W. Teoria estética. Trad. Artur Morão. Lisboa: Ed. 70/ São Paulo:
Martins Fontes, 1982.
-----.Notas de literatura I. Trad. Jorge de Almeida. São Paulo: Duas Cidades. Ed. 34,
2003
-----Prismas: crítica cultural e sociedade. Trad. Augustin Wernet e Jorge de Almeida.
São Paulo: Ática, 1998.
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------e HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Trad. Guido Antonio de
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
AGAMBEN, Giorgio. Estâncias. La palavra y el fantasma en la cultura ocidental.
Trad. Tomãs Segovia. Valencia: Pré-textos, 2001.
LINGÜÍSTICA APLICADA: ENSINO DE LÍNGUA MATERNA
EMENTA: Fundamentação epistemológica. Histórico da unidade curricular de
Língua Portuguesa no currículo escolar. Pressupostos teóricos do ensino
operacional e reflexivo da linguagem: a linguagem como interação, o texto como
enunciado, os gêneros do discurso; teorias de leitura, produção textual e letramento.
Prática de análise: estudo de elaborações didáticas de leitura, produção textual e
análise lingüística.
BIBLIOGRAFIA
ANTUNES, I. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003.
BAKHTIN, M.M. Os gêneros do discurso. In Estética da criação verbal. 2.ed. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.
GERALDI, J.W. Portos de passagem. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
SOARES, M. Português na escola: história de uma unidade curricular curricular. In
M. Bagno (org.) Lingüística da norma. São Paulo: Loyola, 2002. p.155-177.
LITERATURA AFRICANA DE LÍNGUA PORTUGUESA
EMENTA: Introdução à cultura africana. Apresentação da literatura africana,
estudando-a do seu processo de formação às manifestações atuais e pontuando as
questões de maior significância na prosa e na poesia. Relações entre linguagem e
identidade nacional. Projeção dos movimentos africanistas. Incorporação e
reformulação dos gêneros literários.
BIBLIOGRAFIA
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação
das relações Etnicorraciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e
africana. Brasília: MEC, [s.d.]. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/>.
_______. Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. D.O.U de 10/01/2003
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_______. Orientações e Ações para a Educação das Relações Etnicorraciais.
Brasília:MEC/Secad, 2006.
CAVACAS, Fernanda & GOMES, Aldónio. Dicionário de autores de literaturas
africanas de língua portuguesa, Lisboa: Editorial Caminho, 1997.
CHAVES, Rita & MACÊDO, Tânia. Marcas da diferença: as literaturas africanas de
língua portuguesa. São Paulo: Alameda Editorial, 2006.
HAMILTON, Russell. Literatura africana. Literatura necessária. Lisboa: Edições 70,
1983.
HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
ROSÁRIO, Lourenço do. A narrativa africana de expressão oral. Lisboa, Instituto de
cultura e Língua Portuguesa, 1989.
ROSÁRIO, Lourenço do. Contos africanos. Lisboa, Texto Editora, 2001.
SECCO, Carmen Lucia Tindó Ribeiro (org). Antologia do mar na poesia africana de
língua portuguesa do século XX. Rio de Janeiro: UFRJ, Coordenação dos Cursos de
Pós-graduação em Letras Vernáculas e Setor de Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa, 1999. V. 2.
O ESTUDO DA HISTÓRIA DO POVO INDÍGENA
EMENTA
Estudos sobre a história indígena no Brasil e a importância da cultura indígena na
formação do povo brasileiro. Análise das condições materiais e simbólicas de
existência das populações indígenas na atualidade e em sua inserção nos contextos
educativos.
_______. Lei 11.645 de 10 de março de 2008, D.O.U de 11/03/2008
ARAÚJO, Ana Valéria. Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: o direito à diferença Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização
e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.
BRASIL. Ministério da Educação e Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Brasília: MEC/SEF,
2005.
CÂMARA JÚNIOR. J. Mattoso. Introdução às línguas indígenas brasileiras. 3. ed.
Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979.
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CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 4.ed. Rio de
Janeiro: Civilização brasileira, 2003.
GERSEM, Luciano dos Santos. O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os
povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.
MAIA, Marcus. Manual de Lingüística: subsídios para a formação de professores
indígenas na área de linguagem – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.
OLIVEIRA, João Pacheco. FREIRA, Carlos Augusto da Rocha. A presença Indígena
na Formação do Brasil – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006.
ESTUDOS DE TEORIA DA LITERATURA I
EMENTA: História literária e crítica literária; formalismo; estilística; new criticism;
dialogismo de Bakthin; estruturalismo; pós-estruturalismo.
BIBLIOGRAFIA
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BARTHES, Roland. Inéditos vol. 1 – Teoria. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
BRAIT, Beth (org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Editora Contexto, 2005.
DUNDES, Alan. Morfologia e estrutura no conto folclórico. São Paulo: editora
Perspectiva, 1996.
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes,
2003.
FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema, Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2001.
SANT’ANNA, Affonso Romano. Análise estrutural de romances brasileiros, São
Paulo: Editora Ática, 1990.
ESTUDOS LITERÁRIOS III: LITERATURA CLÁSSICA LATINA –
CONTRAPONTOS
EMENTA: Os preceitos da poesia latina na poética de Horácio. A poesia dramática:
a permanência da comédia e da tragédia. O pensamento filosófico nos textos de
literatura latina.
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BIBLIOGRAFIA
ARISTÓTELES, HORÁCIO, LONGINO. A poética clássica. Trad. R. de O. Brabdão.
3.ed. - São Paulo: Cultrix, 1988.
CARDOSO, Z. de A. Literatura latina. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1989.
PARATORE, E. História da literatura latina. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian,
1987.
SÊNECA. A vida feliz. Trad. André Batholomeu. São Paulo: Pontes Ed, 1991.
ESTUDOS LITERÁRIOS III: A METALINGUAGEM NA LITERATURA DE
EXPRESSÃO PORTUGUESA
EMENTA: Literatura e auto-referencialidade: sobreposições; intertextualidade e
intratextualidade; o paratexto; paródia e pastiche; metaficção e metapoema; autoreferencialidade e o contexto pós-moderno.
BIBLIOGRAFIA
FIORIN, José Luiz et alli. Dialogismo, polifonia, intertextualidade. São Paulo, Edusp,
2003.
HUTCHEON, Linda. Uma teoria da paródia. Lisboa, Edições 70, 1989.
________________. Poéticas do pós-modernismo. Rio de Janeiro, Imago, 1992.
JAMESON, Fredric. A lógica cultural do capitalismo tardio. 2ª. edição, São Paulo,
Ática, 1992.
PAZ, Otavio. Os filhos do barro. Rio, Nova Fronteira, 1984.
SANTIAGO, Silviano. A permanência da tradição no modernismo. In: Nas malhas da
letra. São Paulo, Companhia das Letras, 1989.
Obs: Os textos ficcionais serão definidos pelos professores a partir do recorte dado
pelos Planos de Ensino no conteúdo das ementas.
ESTUDOS LITERÁRIOS III: MEMÓRIA E SUBJETIVIDADE
EMENTA: A subjetividade lírica. A invenção e o testemunho (a crônica). As
literaturas orais. Literatura e Mulher. A escrita feminina. Os textos memorialísticos. O
discurso da experiência. Biografias, confissões e autobiografias. Narrativas de
formação e gênero epistolar. Diários, agendas, blogs. As escritas de si e as novas
tecnologias.
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BIBLIOGRAFIA
CANDIDO, Antonio et alii. A Crônica. O gênero, sua fixação e suas transformações
no Brasil. RJ: Fundação casa de Rui Barbosa, 1992.
CUNHA, Maria Teresa Santos et alii. Refúgios do eu. Florianópolis: Mulheres, 2000.
GALVÃO, Walnice e GOTLIEB, Nádia Batella. Prezado Senhor, Prezada Senhora.
São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
MOLLOY, Sylvia. Vale o escrito. Chapecó, Editora Argos, 2003.
MUZART, Zahidé (org). Escritoras Brasileiras do Século XIX. Vol. I e II. Florianópolis:
Mulheres/EdUnisc, 2001 e 2004.
PENA, Felipe. Teoria da biografia sem fim. RJ: Mauad, 2004.
SCOTT, Jean. “Experiência”. In: RAMOS, Tânia Regina Oliveira et alii (org.). Falas
de gênero. Florianópolis: Mulheres, 2000.
Obs: Os textos ficcionais serão definidos pelos professores a partir do recorte dado
pelos Planos de Ensino no conteúdo das ementas.
ESTUDOS DE TEORIA DA LITERATURA II: VERTENTES CRÍTICAS
CONTEMPORÂNEAS
EMENTA: Estudo e discussão das posições teóricas de autores e tendências da
crítica contemporânea.
BIBLIOGRAFIA
BURKE, Peter. Hibridismo cultural. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2003.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2003.
LIMA, Luiz Costa. Mímesis e modernidade: formas das sombras. Rio de Janeiro:
Graal, 2003.
LINK, Daniel. Como se lê e outras intervenções críticas. Chapecó: Argos, 2002.
SANTIAGO, Silviano. O cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2004.
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ESTUDOS DE TEORIA DA LITERATURA II: LEITURA, INSTITUIÇÕES
LITERÁRIAS E AS MARGENS DA CRÍTICA
EMENTA: Debates recentes sobre leitura e construção de cânones e contracânones e sua importância para a reflexão teórica contemporânea.
BIBLIOGRAFIA
BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 2002.
CARPEAUX, Otto Maria. Ensaios reunidos (1942-1978). Rio de Janeiro: Topbooks,
1999.
MILLER, J. Hillis. A ética da leitura. Rio de Janeiro: Imago, 1995.
PERRONE-Moisés, Leyla. Altas literaturas. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
SOUZA, Eneida Maria de. Crítica cult. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.
POUND, Ezra. ABC da literatura. São Paulo, Cultrix, s/d.
ANÁLISE DO DISCURSO
EMENTA: Teorias e análises do discurso de diferentes vertentes. Conceitos de
discurso. Para uma teoria de Gênero de Discurso. Para uma teoria de Análise Crítica
do Discurso. Para uma Análise de Discurso como dispositivo teórico-analítico da
interpretação. Para uma Análise de Discurso atravessada pela Psicanálise. Para
uma abordagem arqueológica do discurso. Relações língua/ discurso, texto/discurso.
Análise de conteúdo vs. análise de discurso. A questão do sujeito e da autoria.
Prática de análise. Prática pedagógica.
BIBLIOGRAFIA
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense, 1988.
INDURSKY, F.; LEANDRE-FERREIRA, M.C. (orgs.) Os múltiplos territórios da
análise do discurso. Porto Alegre: Ed. Sagraluzzatto, 1999.
MAINGUENEAU, D. Novas tendências em Análise do Discurso. Trad. F. Indursky.
Campinas: Pontes/Ed. da Unicamp, 1989. ORLANDI, Eni. Análise do discurso:
princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 1999.
FILOSOFIA DA LINGÜÍSTICA
EMENTA: “Lingüística ou Lingüísticas?”: Avaliação epistemológica e ético-política da
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questão. A lingüística e sua relação com outras ciências. A lingüística e sua relação
com os saberes ditos tradicionais sobre a linguagem.
BIBLIOGRAFIA
BORGES NETO, J. Ensaios de filosofia da lingüística. São Paulo: Parábola, 2004.
LOPES DA SILVA, F. & RAJAGOPALAN, K. (orgs.) A lingüística que nos faz falhar.
São Paulo: Parábola, 2004.
RAJAGOPALAN, K. Por uma lingüística crítica: linguagem identidade e a questão
ética. São Paulo: Parábola, 2003.
ESTUDOS LITERÁRIOS IV: LITERATURA CLÁSSICA LATINA – O LIRISMO E A
ÉPICA A SERVIÇO DO IMPÉRIO
EMENTA: O lirismo contestado oficialmente e a contrapartida. As lendas etiológicas
em As metamorfoses. A narrativa épica da fundação de Roma em Eneida de Virgílio.
BIBLIOGRAFIA
ACHCAR, F. Lírica e lugar-comum: alguns temas de Horácio e sua presença em
português. São Paulo: Edusp, 1994.
CARDOSO, Z. de A . Literatura latina. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1989.
OVÍDIO. As metamorfoses. Trad. Antônio da S. Mendonça. São Paulo: Nova
Alexandria, 1994.
VIRGÍLIO. Eneida. Trad. David Jardim Júnior. 11ed. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d.
ESTUDOS LITERÁRIOS IV: LITERATURAS DE EXPRESSÃO PORTUGUESA E
OUTRAS LINGUAGENS
EMENTA: Estilos de época e as diferentes materialidades: a sincronicidade e seus
desafios. Junções e disjunções espaço-temporais. Música e palavra: poesia, prosa e
letras em suas relações com as convenções musicais. Narrativa literária e narrativa
cinematográfica. Literatura e artes visuais: palavra e ilustração, palavra e pintura.
Literatura e performance. Literatura e novas tecnologias.
BIBLIOGRAFIA
ANTELO, Raúl. Potências da imagem. Chapecó: Argos, 2004.
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JAMESON, Fredric. As marcas do visível. São Paulo, Graal, 1999.
JOBIM, José Luis. Literatura e informática. Rio, UERJ, 2005.
LEÃO, Lucia. O labirinto da hipermídia. São Paulo, Iluminuras, 2005.
MATOS, Claudia Neiva de et alli. A palavra cantada. Rio, 7 Letras/CNPq, 2001.
MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas, ensaios de literatura, cinema e artes
plásticas. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004.
PELLEGRINI, Tânia et alli. Literatura, cinema e televisão. São Paulo, Senac, 2003.
SANTOS, Alckmar Luis dos. Leituras de nós: ciberespaço e literatura. São Paulo,
Itaú Cultural, 2003.
TATIT. O cancionista. São Paulo, EDUSP, 2002.
WISNIK, José Miguel. 2.ed. O som e o sentido. São Paulo, Companhia das letras,
1999.
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. São Paulo, Companhia das Letras, 1993.
Obs: Os textos ficcionais serão definidos pelos professores a partir do recorte dado
pelos Planos de Ensino no conteúdo das ementas.
PSICOLOGIA EDUCACIONAL: DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
Pré-requisito: Não há
EMENTA: Introdução à Psicologia como ciência: histórico, objetos e métodos.
Interações sociais no contexto educacional e o lugar do professor. Introdução ao
estudo de desenvolvimento e de aprendizagem _ infância, adolescência, idade
adulta. Contribuições da Psicologia na prática escolar cotidiana e na compreensão
do fracasso escolar. Atividade de prática de ensino: uso de questionário, entrevista
ou observação direta para investigação dos fenômenos psicológicos estudados e
elaboração de relatório.
BIBLIOGRAFIA
COLL, César; PALACIOS, Jesus & MARCHESI, Álvaro. Desenvolvimento
psicológico e Educação – Psicologia da Educação. Vol. 2 Porto Alegre : Artes
Médicas, 1996.
SALVADOR, César Coll, M. M. Mestres, J. O. Goñi e I. S. Gallart. Psicologia da
Educação. Porto Alegre: Artmed, 1999
_______. _______.______. Desenvolvimento Psicológico e Educação, 2ª ed. RS:

43

Artmed, 2004.
BETELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos Contos de Fadas. RJ: Paz e Terra, 2007
DAVIS,Claudia e Zilma Oliveira. Psicologia da Educação. SP: Cortez, 1994.
RAPPAPORT, Clara Regina. Teorias do Desenvolvimento. SP: EPU, 1981.
TELES, Maria Luiza. O que é psicologia. SP: Brasiliense, 1999.
DIDÁTICA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
Pré-requisito: Seminários de Pesquisa em Ensino II
EMENTA: Configuração histórica da área da Didática. Atividades de ensino como
prática político-social e formativa do professor. Ensino-aprendizagem e questões
político-pedagógicas e sociais da educação escolar. Concepção de conhecimento,
de aprendizagem e as teorias pedagógicas. Organização do processo ensinoaprendizagem e o projeto pedagógico na escola. Modalidades de planejamento para
a mediação pedagógica e sua relação com especificidade no campo de
conhecimento do ensino de Português.
BIBLIOGRAFIA
MASETTO, Marcos Didática: a aula como centro. São Paulo: FTD, 1997.
LIBÂNEO, José Carlos Didática. São Paulo: Cortez, 1991.
LUCKESI, Cipriano C. A avaliação da aprendizagem escolar São Paulo: Cortez,
2000.
ALVES, Nilda, GARCIA, Regina, Leite O sentido da Escola. Rio de Janeiro: DP&A,
2000
CANDAU, Vera Maria (Org.) Didática, currículo e saberes escolares. Rio de Janeiro:
DP&A, 2001.
PIMENTA, Selma G. A prática (e a teoria) docente resignificando a didática.
IN.OLIVEIRA (Org.) Confluências e divergências entre didática e currículo.
Campinas: Papirus, 1998.
SAVIANI, Demerval. Escola e democracia São Paulo: Cortez
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
EMENTA
Teorias que norteiam o tema organização escolar e o currículo. Estrutura
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organizacional do sistema nacional de educação. Níveis e modalidades de ensino da
Educação Básica. Projeto Político Pedagógico. A teoria curricular e os aspectos da
ideologia, da cultura e do poder. O currículo e os ritos de exclusão. PCNs; Propostas
Curriculares: estadual e municipal. A avaliação curricular. O currículo e as
identidades sociais.
BIBLIOGRAFIA
AZEVEDO, J.C. de. Escola Cidadã: Desafios, diálogos e travessias. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2000.
BASTOS, J. B. Gestão Democrática. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 2002.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional. 9394/96.
CASSASSUS, J.A. A reforma educacional na América Latina no contexto da
globalização. Cadernos de Pesquisa. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2001, n
º 114, p 7-28
DALBEN, A. I. L. F. Conselhos de Classe e avaliação: perspectivas na gestão
pedagógica da escola. Campinas, São Paulo: 2004.
FÁVERO, O. HORTA, J.S.B. e FRIGOTTO, G. Políticas educacionais no Brasil:
desafios e propostas. Cadernos de pesquisa. SP:1992.
FERREIRA, N. S. C. Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos
desafios. São Paulo: Cortez, 1998.
FORRESTER, V. O horror econômico. SP: Editora da UNESP, 1997.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
FREITAS, M. T. de A. Vigotsky e Bakhtin. Psicologia e educação: um intertexto. São
Paulo: Ática, 1996.
FRIGOTTO, G. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações
entre educação e estrutura econômico-social capitalista. SP: Autores Associados,
1984.
GADOTTI, MOACIR ; ROMÃO, JOSÉ E. Autonomia da escola: princípios e
propostas. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1997.
__________, M. História das idéias pedagógicas. SP: Ática, 1996.
GENTILI, P. e FRIGOTTO, G. A cidadania negada. Políticas de exclusão na
educação e no trabalho. 3ª ed. SP: Cortez, CLACSO, 2002.
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GIMENO SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
GIROUX, H. Escola crítica e política cultural. 2.ed. São Paulo: Cortez Autores
Associados, 1987.
GOHN, M. da G. Conselhos gestores e participação sócio-política. São Paulo:
Cortez, 2001.
GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1974.
GRUPPI, L. Tudo começou com Maquiavel: concepção de Estado em Marx,
Engels,Lênin, Gramsci. Porto Alegre: LP&M, 1986.
KUENZER, A.Z. Ensino Médio: construindo uma proposta para os que vivem do
trabalho. São Paulo: Cortez, 2001.
____________; THERRIEN, A. S.; SANTOS, F. D. et al. Cultura, linguagem e
subjetividade no ensinar e aprender. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
LIBÂNEO, J.C. Pedagogia e pedagogo para quê? SP: Cortez, 2002.
LUCKESI, CIPRIANO CARLOS. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e
proposições. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 1997.
MANACORDA, M. A. Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Cortez, Autores
Associados, 1991.
_______________. Teoria da didática. São Paulo. Cortez: Autores Associados,
1986.
MARCUSE, H. Cultura e sociedade. Vol 1 e 2. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
MORAES, M. C. M; SHROMA, E. O. et.al. Iluminismo às avessas: produção do
conhecimento e políticas de formação docente. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
OLIVEIRA, D. A. Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos.
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1993.
PARO, VICTOR H. Por dentro da escola pública. São Paulo: Xamã, 1995.
_____________ . Eleição de diretores: a escola pública experimenta a democracia.
Campinas: Papirus, 1996.
_____________ . Gestão democrática na escola pública. São Paulo: Ática, 1997.
_____________. A gestão da educação ante as exigências de qualidade e
produtividade da escola pública.
PÉREZ GÓMEZ, A . I. A cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre:
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Artmed, 2001.
PIMENTA, S.G. Pedagogia: ciência da educação. SP: Cortez, 1996.
RIBEIRO, M.L.S. História da educação brasileira: a organização escolar. SP: Cortez;
Autores Associados, 1988.
SAVIANI, D. A nova Lei da Educação: trajetórias, limites e perspectivas. Campinas,
SP: Autores Associados, 1997.
SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução as teorias de currículo. Belo
Horizonte: Autentica, 1999.
VASCONCELOS, C. dos S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto
educativo. SP: Cortez, 1997.
VEIGA, ILMA PASSOS ALENCASTRO. Projeto político-pedagógico da escola: uma
construção possível.2 ed. Campinas: Papirus, 1996.
____________. Dimensões do projeto político pedagógico: novos desafios para a
escola. Campinas: Papirus, 2001.
____________. Quem sabe faz a hora de construir o projeto político-pedagógico.
SP: Papirus, 2007.
VIANA, H.M. Avaliações em debate: SAEB, ENEM, Provão. Brasília: Plano, 2003.
VIÑAO FRAGO, A. Espaço e tempo, educação e história. Morelia: IMCED, 1996.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos
psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
EMENTA: Reflexão acerca das teorias e práticas do ensino de Língua Portuguesa.
Estudo dos subsídios metodológicos para o ensino de Língua Portuguesa. Incentivo
à produção de meios e recursos e inovação dos existentes para o ensino de Língua
Portuguesa. Viabilização e orientação de práticas de estágio.
Pré-requisito: História dos Estudos Lingüísticos, Estudos Gramaticais, Fonética e
Fonologia do Português, Morfologia do Português, Sintaxe do Português, Semântica,
Teoria da Enunciação, Literatura Brasileira I/ II/ III, Teoria Literária I/ II/
BIBLIOGRAFIA
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-
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social dos conteúdos. São Paulo. Ed. Loyola, 1990.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Ed. Ática, 1996.
LUCKESI, Cipriano C. A avaliação da aprendizagem escolar.
PENTEADO, Vilma Millan Alves (org). Psicologia e ensino. São Paulo: Papeleiros,
1980.
PERRENOD, Phillipe. Dez competências para ensinar. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul, 2000
RAYS, Oswaldo Alonso. Trabalho Pedagógico: hipóteses de ação didática: Santa
Maria: Palloti, 2000
SALVADOR, César Coll. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino da
gramática no 1º e no 2º graus. São Paulo: Cortez, 1997.
VALLS, Eric. Os procedimentos educacionais: aprendizagem, ensino e avaliação.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
FARACO, Carlos Alberto. Prática de Texto: língua portuguesa para nossos
estudantes. Petrópolis (RJ): Vozes, 1993.
FAVERO, Leonor Lopes. Lingüistica textual: introdução. São Paulo: Cortez,
1988.
MAROTE, João Theodoro D’Olim, FERRO, Gláucia D’Olim Marote. Didática da
Língua Portuguesa. 5 ed. São Paulo: Ática, 1994
METODOLOGIA DO ENSINO DE LITERATURA
Ementa: Reflexão acerca das teorias de leitura. Estudo da literatura no ensino
médioReflexão acerca das práticas do ensino de Literatura. Estudo dos
subsídios metodológicos para o ensino de Literatura. Incentivo à produção de
meios e recursos e inovação dos existentes para o ensino de Literatura.
Viabilização e orientação de práticas de estágio.
Pré-requisito: História dos Estudos Lingüísticos, Estudos Gramaticais, Fonética e
Fonologia do Português, Morfologia do Português, Sintaxe do Português, Semântica,
Teoria da Enunciação, Literatura Brasileira I/ II/ III, Teoria Literária I/ II/
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BIBLIOGRAFIA
CANDIDO, Antonio. Literatura e formação do homem. Ciência e Cultura, 24(9),
p.803-9, set. 1972.
_____. O Direito à literatura. In: Várias escritos [ed. rev. e ampliada]. São Paulo:
Duas Cidades, 1995.
CUNHA, Maria A Antunes. Literatura infantil: teoria e prática. São Paulo: Ática,
1995.
ECO, Umberto. O texto, o prazer, o consumo. In: ____. Sobre os espelhos e
outros ensaios. [trad.] Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.
SMITH, F. Leitura Significativa. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história e histórias. São
Paulo: Ática, 1985.
ZILBERMAN, Regina. A Literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 1985.
ZILBERMAN, Regina, SILVA, Ezequiel T. da (orgs.) Leitura: perspectivas
interdisciplinares. São Paulo: São Paulo: Ática, 1991.
LIBRAS
EMENTA: Comunidade surda: cultura, identidade, diferença, história, língua e escrita
de sinais. Noções básicas da língua de sinais brasileira: o espaço de sinalização, os
elementos que constituem os sinais, noções sobre a estrutura da língua, a língua em
uso em contextos triviais de comunicação.
BIBLIOGRAFIA
LACERDA, C. e GÓES, M. (org.) Surdez: processos educativos e subjetividade.
Editora Lovise. 2000.
LIBRAS EM CONTEXTO (exemplar do estudante) – MEC – 2001
PERLIN, G. Identidades Surdas. Em A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Org.
SKLIAR, C. Editora Mediação. Porto Alegre. 1998:51-74
PIMENTA, N. Curso de língua de sinais. Nível Básico I. 2000.
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos
lingüísticos. ArtMed: Porto Alegre. 2004.
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ESTÁGIO DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA I
Pré-requisitos: Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa; Metodologia do
Ensino de Literatura; Lingüística Aplicada: Ensino de Língua Materna;
EMENTA:O Ensino Fundamental*: estudos conjunturais do campo de estágio.
Atividades de pesquisa bibliográfica, proposta de ações de extensão e definição do
objeto de ensino. Atividades de vivência escolar: acompanhamento do professor da
escola na função de monitoria (dois meses); participação nas atividades
pedagógicas da escola; estabelecimento de interações possíveis com outros
projetos em curso e com estagiários/ professores de outras áreas Organização das
atividades por equipes e preparação do projeto de trabalho. Observação analítica
dos fenômenos didáticos. Seminários de acompanhamento e produção de pequenos
ensaios. Preparação orientada dos Planos de Aula. Regência de classe (dois
meses). Seminário final, com mostra das atividades de pesquisa, ensino e extensão
e produção da monografia, ensaio ou artigo.
(*Com a possibilidade da experiência suplementar ou alternativa em instâncias
não-formais, ensino para adultos e classes especiais).
ESTÁGIO DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA II
Pré-requisito: Estágio de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura I
EMENTA: O Ensino Médio*: Estudos conjunturais do campo de estágio. Atividades
de pesquisa bibliográfica, proposta de ações de extensão e definição do objeto de
ensino. Atividades de vivência escolar: acompanhamento do professor da escola na
função de monitoria (dois meses); participação nas atividades pedagógicas da
escola; estabelecimento de interações possíveis com outros projetos em curso e
com estagiários/ professores de outras áreas Organização das atividades por
equipes e preparação do projeto de trabalho. Observação analítica dos fenômenos
didáticos. Seminários de acompanhamento e produção de pequenos ensaios.
Preparação orientada dos Planos de Aula. Regência de classe (dois meses).
Seminário final, com mostra das atividades de pesquisa, ensino e extensão e
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produção da monografia, ensaio ou artigo.
(*Com a possibilidade da experiência suplementar ou alternativa em instâncias
não-formais, ensino para adultos e classes especiais. Além disto, recomendase que os Estágios sejam desenvolvidos ao longo de um ano letivo e no
mesmo campo).

6 - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
O processo de avaliação é aqui entendido como um processo de
acompanhamento do estudante em seu aprendizado, muito mais que um método de
aferir resultados. Assim, ele será desencadeado em vários momentos e não apenas
ao final do período, e servirá para correções de rumos quanto ao momento e à
adequação dos materiais fornecidos, ao desempenho da tutoria e das orientações
acadêmicas, e quanto a necessidade ou não de materiais de reforço. Será uma
avaliação processual, com vistas ao objetivo final que é o aprendizado do conteúdo
por parte dos estudantes. O sistema de avaliação para cada disciplina se fará nos
seguintes níveis:
a)

Auto-avaliação, através de exercícios disponíveis ao final de cada unidade do
programa, de modo que o próprio estudante tenha condições de saber do seu
desempenho.

b)

Avaliações individuais escritas, presenciais.

c)

Avaliação individual feita pelo tutor presencial, onde se observará o
andamento do processo de aprendizagem, da motivação, do empenho do
estudante, muito mais do que a aquisição de conteúdos.

d)

Avaliação das atividades grupais feitas pelo tutor presencial, onde se
observará o funcionamento do grupo e dos indivíduos dentro do grupo, bem
como o rendimento dos processos coletivos. Esta avaliação será feita sempre
que a unidade curricular desenvolver atividades desta natureza.

e)

Avaliação final sob a forma de um trabalho escrito ou relato de pesquisa
desenvolvida a partir dos dados da realidade do estudante.
Os critérios da avaliação por parte do professor serão discriminados nos

respectivos planos de ensino, seguindo as normas do IFTM.
A

verificação

do

rendimento

escolar

compreenderá

frequência

e
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aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser atingidos conjuntamente.

7 - A COORDENAÇÃO
O curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e suas
Literaturas, na modalidade a distância, obedecerá à estrutura de coordenação
proposta pelo sistema Universidade Aberta do Brasil, conforme se segue.
7.1 - COORDENADOR / COORDENADOR ADJUNTO DA UAB:
São responsáveis pela coordenação geral de todos os cursos ofertados pelo IFTM
através do sistema UAB e terão como funções o seguinte:

•

participar de grupo de trabalho instituído pela UAB, visando o
aprimoramento e a adequação do Sistema;

•

participar de grupos de trabalho no âmbito da IPES para o
desenvolvimento

de

metodologias

de

ensino-aprendizagem

e

desenvolvimento de materiais didáticos;
•

manter arquivo com as informações relativas aos cursos desenvolvidos
na IPES no âmbito do Sistema UAB;

•

verificar in loco o andamento dos cursos;

•

verificar in loco a adequação da infraestrutura dos polos de apoio
presencial ao objetivos dos cursos, enviando relatórios periódicos a
DED/CAPES;

•

realizar, em conjunto com os coordenadores de cursos, o planejamento
das atividades de seleção e capacitação dos profissionais envolvidos
no Sistema;

•

acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso.

7.2 - COORDENAÇÃO DE CURSO
É responsável pelo acompanhamento de todos os eventos do curso nos diversos
polos de atuação. São atribuições do coordenador de curso UAB:
•

coordenar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso;
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•

participar

das

atividades

de

capacitação

e

de

atualização

desenvolvidas na instituição de ensino;
•

participar de grupos de trabalho para o desenvolvimento de
metodologia, elaboração de materiais didáticos para a modalidade a
distância e sistema de avaliação do aluno;

•

realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção
e capacitação dos profissionais envolvidos no curso;

•

elaborar, em conjunto com o corpo docente do curso, o sistema de
avaliação do aluno;

•

participar dos fóruns virtuais e presenciais da área de atuação;

•

realizar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos
de alunos, em conjunto com o coordenador UAB;

•

acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso;

•

verificar "in loco" o andamento dos cursos.

•

acompanhar

e

supervisionar

as

atividades:

dos

tutores,

dos

professores, do coordenador de tutoria e dos coordenadores de polo;
•

informar ao coordenador UAB a relação mensal de bolsistas aptos e
inaptos para recebimento;

•

auxiliar o coordenador UAB na elaboração da planilha financeira do
curso.

7.3 - COORDENAÇÃO DE TUTORIA
O coordenador de tutoria ficará responsável pelo acompanhamento do trabalho dos
tutores do curso, tendo como principais funções o seguinte:
•

participar das atividades de capacitação e atualização;

•

acompanhar o planejamento e o desenvolvimento dos processos
seletivos de tutores, em conjunto com o coordenador de curso;

•

acompanhar as atividades acadêmicas do curso;

•

verificar in loco o andamento dos cursos;

•

informar o coordenador do curso a relação mensal de tutores aptos e
inaptos para recebimento da bolsa;

•

acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de
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seleção e capacitação dos tutores envolvidos no programa;
•

acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores;

•

encaminhar

à

coordenação

do

curso

relatório

semestral

de

desempenho da tutoria.
7.4 - COORDENAÇÃO DE POLO
O Coordenador de Polo é um professor da rede pública selecionado para responder
pela coordenação de polo de apoio presencial.
São atribuições do Coordenador de Polo:
•

acompanhar e coordenar as atividades docentes, discentes e
administrativas do polo de apoio presencial;

•

garantir às atividades da UAB a prioridade de uso da infraestrutura do
polo de apoio presencial;

•

participar das atividades de capacitação e atualização;

•

elaborar e encaminhar à DED/CAPES relatório semestral das
atividades realizadas no polo, ou quando solicitado;

•

elaborar e encaminhar à coordenação do curso relatório de frequência
e desempenho dos tutores e técnicos atuantes no polo;

•

acompanhar as atividades de ensino, presenciais e a distância;

•

acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo e a
entrega dos materiais didáticos aos alunos;

•

zelar pela a infraestrutura do polo;

•

relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador do curso;

•

articular, junto às IPES presentes no polo de apoio presencial, a
distribuição e o uso das instalações do polo para a realização das
atividades dos diversos cursos;

•

organizar, junto com as IPES presentes no polo, calendário acadêmico
e administrativo que regulamente as atividades dos alunos naquelas
instalações;

•

articular-se com o mantenedor do polo com o objetivo de prover as
necessidades materiais, de pessoal e de ampliação do polo;

•

receber e prestar informações aos avaliadores externos do MEC.
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8 - A TUTORIA
Em função dos princípios que norteiam esta proposta curricular, a tutoria
adquire aqui uma importância fundamental, com a característica de orientação de
estudos, de organização das atividades individuais e grupais, de incentivo ao prazer
das descobertas.
Esta proposta prevê dois tipos de tutorias: a tutoria presencial e a tutoria a
distância.
8.1 TUTOR A DISTÂNCIA
É o mediador entre o professor da disciplina, os tutores presenciais e os
alunos dos polos. É o profissional que se relaciona diretamente com o cursista,
acompanhando o desenvolvimento de suas atividades, tirando dúvidas sobre
conteúdos e questões administrativas, fazendo a correção das avaliações virtuais, o
registro de notas e resultados, informando ao professor, à supervisão e à
coordenação quaisquer problemas e eventualidades. Responsável, também, por
manter o cursista motivado e estimulado durante todo o processo de construção de
seu conhecimento. Serão exigidos do tutor:

•

domínio das ferramentas do Moodle e o conteúdo da disciplina;

•

empatia e cordialidade;

•

participação no curso de formação em tutoria;

•

participação nas reuniões pedagógicas, sempre que solicitado;

•

acompanhamento dos trabalhos dos alunos, orientando, dirimindo
dúvidas, favorecendo a discussão;

•

acompanhamento, correção e retorno dos trabalhos acadêmicos
virtuais, com no máximo sete (07) dias, além dos trabalhos de
recuperação paralela e final dos alunos;

•

asseguração da qualidade do atendimento aos alunos, observando as
suas necessidades referentes ao curso;

•

elaboração de relatório mensal de atividades.

•

interação com os tutores presenciais.
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8.2 TUTOR PRESENCIAL
A tutoria presencial representa o acompanhamento direto e sistemático dos
alunos nos polos, através de professores especialmente treinados para exercê-la, e
será individual e grupal.
A tutoria presencial individual visará, sobretudo, a orientação de estudos e o
acompanhamento do estudante na sua adaptação à modalidade de ensino. Terá o
papel de ajudá-lo na organização dos horários, na maneira de estudar, na superação
das dificuldades em ser um “estudante a distância”.
A tutoria presencial grupal ocorrerá sempre que as atividades das unidades
curriculares exigirem trabalhos coletivos. Terá o papel de organização e
dinamização dos grupos, estimulando o trabalho cooperativo.
É necessário que este tutor tenha domínio da ferramenta Moodle, acesse o
curso e todas as disciplinas com frequência e sempre faça contato com os alunos
indicados pelo tutor a distância. Este tutor também será responsável por:

•

realizar relatórios de atendimento de alunos;

•

preparar os recursos didáticos e equipamentos necessários aos
encontros presenciais;

•

desenvolver estratégias e técnicas de estudos visando fortalecer a
autonomia do aluno;

•

participar dos fóruns de tutores, reuniões pedagógicas e de
planejamento sempre que solicitado;

•

acompanhar os encontros presenciais registrando as frequências;

•

desenvolver atividades presenciais teóricas e/ou práticas, sempre que
solicitado pelo professor da disciplina;

•

avaliar as atividades presenciais, lançando notas e resultados no
ambiente Moodle;

•

acompanhar o trabalho do aluno no polo, favorecendo a aprendizagem
e tirando dúvidas;

•

assegurar a qualidade de atendimento ao aluno no polo, sempre com
empatia e cordialidade;
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•

elaborar relatórios mensais de atividades.

8.3 - CAPACITAÇÃO DE TUTORES
Os tutores serão capacitados para atuarem nos cursos ofertados quanto ao
uso das ferramentas e procedimentos utilizados na Educação a Distância. Para tanto
foi desenvolvido projeto de qualificação de professores e tutores em EaD,
apresentado em anexo a este projeto de curso.

9 - PROFESSORES
A equipe de docentes do curso de Licenciatura em Letras com habilitação em
Língua Portuguesa e suas Literaturas na Modalidade a Distância será composta por
professores do IFTM, em seu Instituto e com formação específica na área. De
acordo com a Resolução nº 26 de 5 de junho de 2009, teremos dois tipos de
professores: professor pesquisador e professor-pesquisador-conteudista.
O professor-pesquisador é um professor ou pesquisador designado ou
indicado pelo IFTM, que atua nas atividades típicas de ensino, de desenvolvimento
de projetos e de pesquisa, relacionadas aos cursos e programas implantados por
sua instituição no âmbito do Sistema UAB.
São atribuições do professor-pesquisador:

•

elaborar e entregar os conteúdos dos módulos desenvolvidos ao longo
do curso no prazo determinado;

•

adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia básica
utilizados para o desenvolvimento do curso à linguagem da modalidade
a distância;

•

realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para
a modalidade a distância;

•

adequar e disponibilizar, para o coordenador de curso, o material
didático nas diversas mídias;

•

participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas na
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instituição de ensino;
•

desenvolver as atividades docentes da disciplina em oferta na
modalidade a distância mediante o uso dos recursos e metodologia
previstos no projeto acadêmico do curso;

•

coordenar as atividades acadêmicas dos tutores atuantes em
disciplinas ou conteúdos sob sua coordenação;

•

desenvolver as atividades docentes na capacitação de coordenadores,
professores e tutores mediante o uso dos recursos e metodologia
previstos no plano de capacitação;

•

desenvolver o sistema de avaliação de alunos, mediante o uso dos
recursos e metodologia previstos no plano de curso;

•

apresentar ao coordenador de curso, ao final da disciplina ofertada,
relatório do desempenho dos estudantes e do desenvolvimento da
disciplina;

•

participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia
e materiais didáticos para a modalidade a distância;

•

realizar a revisão de linguagem do material didático desenvolvido para
a modalidade a distância;

•

participar das atividades de docência das disciplinas curriculares do
curso;

•

desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, a
metodologia de avaliação do aluno;

•

desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino
desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância;

•

elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino no âmbito
de suas atribuições, para encaminhamento à DED/CAPES/MEC, ou
quando solicitado.

9.1 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Os professores serão capacitados para atuarem nos cursos ofertados quanto
ao uso das ferramentas e procedimentos utilizados na Educação a Distância. Para
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tanto foi desenvolvido projeto de qualificação de professores e tutores em EaD,
apresentado em anexo a este projeto de curso.
9.2 - QUADRO DE DOCENTES
A seguir são apresentados os docentes do IFTM especializados nas áreas de
conhecimento do curso respectivas titulações:
Nome do docente
Anderson Clayton Ferreira Brettas
Carla Alessandra Oliveira Nascimento
Daniela de Faria Prado
Edilson Pimenta Ferreira
Eurípedes Ronaldo Ananias Ferreira
Gyzely Suely Lima
Humberto Marcondes Estevam
Liana Castro Mendes
Livia Letícia Zanier Gomes
Marília Dias Ferreira
Otaviano José Pereira
Rodolfo Bocardo Palis
Sheilla Andrade de Souza
Sueli Gomes de Lima

Titulação
Mestrado
Mestranda
Mestrado
Mestrado
Doutorado
Mestrado
Doutorado
Especialização
Mestranda
Mestrado
Doutorado
Especialização
Especialização
Mestrado

Tamara Aparecida Lourenço
Valéria Lopes de Aguiar Bacalá

Especialização
Mestrado

Área
Educação
Educação
Linguística
Linguística
Educação
Teoria Literária
Educação escolar
Letras
Linguística
Linguística
Filosofia e história da educação
Letras
Ensino de língua estrangeira
Linguística
Educação Inclusiva - Docência no
nível superior
Linguística

10 - INTEGRAÇÃO ENTRE PROFESSORES, TUTORES E ALUNOS
Para que haja a integração entre professores, tutores e alunos, algumas
ações serão importantes, das quais podem ser destacadas as seguintes.
a) No modelo de tutoria proposto pelo IFTM, o professor terá momentos de
relacionamento direto com o aluno na forma de tutoria a distância e também
em encontros presenciais, como mostra a figura a seguir.
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b) Nesse modelo, o professor prestará assessoria direta ao tutor e ao aluno de
forma direta e indireta.
c) Os conteúdos serão criados e/ou adaptados pelo professor que fará a
orientação direta aos tutores, que, por sua vez, o repassarão aos alunos. As
dúvidas dos tutores serão sanadas pelos professores e haverá momentos em
que os alunos entrarão em contato direto com o professore da disciplina.

11 – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
A equipe multidisciplinar será formada por profissionais da instituição ou
externos que darão apoio às funções da Educação a Distância.
Dentre as funções da equipe multidisciplinar destacam-se:
a) Pedagogo - profissional formado em pedagogia ou pós-graduado na área
pedagógica,

preferencialmente

do

IFTM.

Auxilia

em

todo

o

acompanhamento pedagógico do curso.
b) Designer Instrucional - professor preferencialmente do IFTM, pósgraduado em área específica relacionada ao curso ou em Educação. Tem
a função de garantir que o material didático tenha uma interface de
comunicação adequada ao projeto pedagógico do curso.
c) Web designer - professor preferencialmente do IFTM, com formação na
área de tecnologia da informação. Tem a função de adequar os materiais
didáticos utilizados no curso.
d) Suporte Técnico em TI - técnico na área de tecnologia da informação,
preferencialmente do IFTM. Tem como função dar suporte aos alunos em
relação ao ambiente virtual de aprendizagem, efetuar cadastro e
desvinculações de cursistas, propor melhorias no ambiente virtual de
aprendizagem, dentre outras.
e) Diagramador - profissional da área de Tecnologia da informação,
preferencialmente do IFTM. Tem por função efetuar a adequação dos
matérias nas diversas mídias para a utilização no EAD.
f) Secretaria – profissional da área administrativa, preferencialmente do
IFTM. Tem por função acompanhar todas as informações acadêmicas dos
alunos, efetuar relatórios e auxiliar na elaboração dos diversos
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requerimentos estudantis.
g) Suporte de Rede – profissional da área de Tecnologia da Informação,
preferencialmente do IFTM. Tem por função acompanhar os links
disponíveis para a tramitação de informações via internet e garantir a
disponibilidade continua dos cursos na world wide web.
h) Apoio

Administrativo

–

Profissional

na

área

administrativa,

preferencialmente do IFTM. Tem por função dar apoio as demandas
administrativas do programa UAB, tais como – gestão de bolsas, logística
de envio e recebimento de materiais dos cursos, agendamento de veículos
para visitas dos professores e coordenadores nos polos, dentre outras.
i) Revisor – Professor da área de português, preferencialmente do IFTM.
Tem por função efetuar revisões ortográficas nos materiais produzidos
pela equipe UAB.

12 - OS MATERIAIS DIDÁTICOS
Como já foi dito, entende-se a educação a distância como um diálogo
mediado por objetos de aprendizagem, os quais são projetados para substituir a
presencialidade do professor. Assim, os materiais e objetos didáticos adquirem uma
importância fundamental no planejamento de cursos a distância.
Dentre os meios e recursos didáticos possíveis, planeja-se utilizar
basicamente:


materiais impressos: guias de estudos, cadernos de exercícios, unidades
didáticas, textos, livros, etc.



materiais instrumentais: seja para utilização em aulas práticas de laboratório,
seja para observações individuais domésticas a partir de elementos da
própria realidade do estudante. Importante aqui é ressaltar a grande
quantidade de objetos de aprendizagem já disponíveis nos diversos sites da
Internet.



suporte informático: sistemas multimeios (CD-ROM), videoconferência.



Internet.
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13 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
O IFTM utiliza como AVA a plataforma moodle, instalada em servidor
quadricore, com 1200 gigabites de capacidade de armazenamento. O sistema de
hardware comporta

a manutenção dos conteúdos

postados on-line e

o

gerenciamento de todas as informações do processo EaD na instituição.
A plataforma moodle permite o gerenciamento de informações acadêmicas,
administrativas (notas) e também de comunicação, sendo possível a integração
entre alunos, professores e tutores e foi escolhida por ser um software de domínio
livre e atender perfeitamente aos objetivos da EaD do IFTM. O servidor está
instalado no Campus Uberaba que fará a alimentação do sistema gerenciamento
das informações.

14 - OS POLOS
14.1 - IMPORTÂNCIA

O modelo do Instituto Federal Triângulo Mineiro (IFTM) – e de outros centros
de EaD como da UFMS, da UFPA e da UFSC – baseado na experiência de vários
outros países, demonstra que os processos de ensino e aprendizagem são mais
ricos quando os estudantes podem contar com polos regionais de atendimento. Nos
polos, os estudantes têm uma referência física, podendo contar com uma
infraestrutura de atendimento e local para estudo. Assim, os polos ajudam a manter
o vínculo dos estudantes com a Universidade.
Nos polos os estudantes contarão com facilidades como: salas de estudo,
microcomputadores conectados à Internet, supervisão acadêmica, laboratórios
didáticos, biblioteca, recursos audiovisuais, seminários, serviço de distribuição de
material didático.
O polo é o espaço para as atividades presenciais tais como: avaliações,
atividades grupais, eventos culturais e científicos, mas é, sobretudo, o local onde o
estudante encontra semanalmente o seu tutor presencial, para orientação e
esclarecimento de dúvidas.
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Assim, o polo regional contribui na fixação do estudante no curso, criando sua
uma identidade com a instituição e reconhecendo a importância do papel do
município, como centro de integração dos estudantes.
O polo também colabora com o desenvolvimento regional, uma vez que pode
contar com atividades diversificadas como cursos de extensão, atividades culturais e
consultoria para a comunidade.
14.2 - LOCALIZAÇÃO
O IFTM possui campus em Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba e Paracatu,
Campus Avançado em Patrocínio e Uberlândia e infraestrutura básica em outros
municípios que são Polos Presenciais com oferta de cursos técnicos em parcerias
com as Prefeituras Municipais. A partir dessa infraestrutura existente, e devido a ela
estar em municípios localizados em distintas e importantes regiões, optou-se por
instalar polos nestes locais. Nesse sentido, aproveitar-se-á uma estrutura já
existente, complementando-a para as necessidades da EaD, ao mesmo em tempo
em que a nova estrutura também contribuirá para os demais cursos presenciais ou
atividades de extensão desses municípios.
Com base nessa realidade, planeja-se a implantação do Curso de
Licenciatura em Matemática, EaD, em polos regionais, nos municípios localizados
na área de abrangência do IFTM. As figuras a seguir mostram a distribuição dos
polos pelo Estado de Minas Gerais.

Mapa 1 – Delimitação da base territorial do IFTM nas mesorregiões do Triângulo
Mineiro, Alto Paranaíba e parte do Noroeste de Minas.
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A mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é uma das doze
mesorregiões do Estado brasileiro de Minas Gerais. É formada pela união de 66
municípios agrupados em sete microrregiões.
Com cidades modernas e de porte médio, como Araguari, Araxá, Ituiutaba,
Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia a região é uma das mais ricas do Estado. A
delimitação geográfica desta mesorregião pode ser observada no Mapa 2.

Mapa 2 – Delimitação da base territorial do IFTM na mesorregião do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba.

Parte da mesorregião do Noroeste de Minas conforme Mapa 3, também
constitui área de abrangência de atuação do IFTM.

Mapa 3 – Delimitação da base territorial do IFTM dentro da mesorregião do Noroeste
de Minas.
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14.3 - GESTÃO DOS POLOS
Com base em diversas experiências nacionais que por sua vez buscaram
seguir e adaptar modelos internacionais de referência (como o da Espanha com
mais de trinta anos de experiência em EaD), o IFTM sugere que os polos regionais
tenham estrutura que envolvam a administração municipal e o Instituto, além de
membros da comunidade local.
Dessa forma, entende-se que alguns aspectos organizacionais sejam
contemplados, tais como:
1. existência de convênio formal entre os municípios e o IFTM;
2. estrutura complementar para o polo cedido pelos municípios;
3. diretor do polo regional escolhido pelo IFTM com acordo do prefeito local, e
com remuneração paga pelos municípios;
4. existência de um Conselho Administrativo, presidido pelo diretor do polo;
5. participação do Secretário Municipal de Educação e membros da comunidade
local e do IFTM;
6. tutores do polo selecionados por concurso ou processo seletivo público
coordenado pelo IFTM, que também será responsável pelo treinamento e
acompanhamento do trabalho dos selecionados.
14.4 ÁREA FÍSICA

Os equipamentos e áreas necessárias dependem do formato dos laboratórios
e número de estudantes a serem atendidos pelos polos. A maior parte da área será
aproveitada da infraestrutura já instalada do IFTM.
Quando for o caso, os investimentos deverão ser feitos ao longo de quatro
anos – tempo mínimo para conclusão de uma licenciatura – à medida que seja
necessário o uso da estrutura (equipamentos, livros, etc). Eventualmente, pode ser
necessário aumentar alguma área, construindo ou reformando as existentes, em
função da demanda, durante os quatro anos.
Cada polo deverá contar com infraestrutura que atenda às seguintes
características:
7. secretária acadêmica;
8. sala para o coordenador do polo;
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9. biblioteca com, no mínimo, 500 títulos;
10. laboratório de informática com, pelo menos, 25 computadores;
11. sala de aula a ser utilizada, entre outros momentos, nas avaliações
presenciais e em atividades de videoconferências;
12. salas de tutoria ou estudos;
13. laboratórios para atividades práticas e experimentais nas áreas de
matemática, química e física;
14. sala para almoxarifado e depósito;
15. banheiros.
Além disso, os polos contarão com outros equipamentos para uso didático,
tais como revistas, calculadoras, softwares específicos, materiais didáticos para
oficina, videocassetes e DVD’s, projetores de slides e projetores multimídia.

15 - PARCERIAS
Um Projeto desta natureza e amplitude somente poderá ser viabilizado se
envolvendo parcerias. A Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais se
destaca como a principal parceira nesta empreitada, partindo dela, inclusive, a
indicação das áreas do conhecimento com maior carência de professores, na rede
pública. Por se tratar de um projeto que envolve também o desenvolvimento
científico da região e que poderá vir a se constituir em campo de investigação e
pesquisa, entende-se que a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia também
possa vir a ser uma parceira importante. Indubitavelmente, as Secretarias Municipais
de Educação serão também convidadas a integrar o esforço do desenvolvimento
deste Projeto. Como já dito anteriormente, foram firmadas parcerias também com as
seguintes instituições: UFRN, CECIERJ, UFSC e UFG.

16 - CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
O IFTM, considerando o disposto nas Leis n.º 9.394 de 20 de dezembro de
1996 e 9.131 de 24 de novembro de 1995, no Decreto n.º 2.306, de 19 de agosto de
1997 e na Portaria/MEC n.º 1.679, de 2 de dezembro de 1999, inclui na sua
organização

didático-pedagógica

requisitos

de

acessibilidade,

assegurando
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mobilidade e acesso aos recursos tecnológicos e bibliográficos, viabilizando, desse
modo, a permanência de todo o corpo discente no ensino superior.

17 - AVALIAÇÃO DO PROJETO
O IFTM está, desde 2004, comprometido com o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES). Desde então, há uma prática constante
de avaliar cursos, departamentos, programas. O presente projeto não poderia estar
divorciado desta diretriz institucional. Um dos principais parâmetros utilizados pela
avaliação dos cursos de graduação é a sua taxa de sucesso, em que se observa o
número de estudantes que ingressa em relação ao número que conclui, buscando
entender os fatores que interferiram em sua trajetória.
Do ponto de vista do projeto como um todo, há que se observar, sobretudo,
quatro itens: a garantia da infraestrutura necessária para o desempenho das
atividades; a aplicabilidade e eficiência do projeto pedagógico; a adequação dos
materiais didáticos elaborados e a atuação das tutorias. O projeto deverá ser
avaliado ao final de cada ano, tendo-se como parâmetros os itens definidos acima.

