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1. DADOS GERAIS DO CURSO  

 

1.1 Nome do Curso  

Letras  

 

1.2 Grau  

Licenciatura 

 

1.2.1 Habilitação 

Português/Inglês  

 

1.3 Forma de Ingresso  

Anual (SISU ou transferência). 

O ingresso é feito por Área Básica de Ingresso (ABI). 

Os ingressantes cursam inicialmente o Ciclo Básico do Curso de Letras 

Português/Inglês.  Considera-se que houve conclusão desse Ciclo quando são atendidos dois 

critérios. O primeiro diz respeito ao cumprimento das Unidades Curriculares de Formação 

Básica. O segundo diz respeito ao aluno ter cursado pelo menos quatro termos. Entende-se 

que, após esses dois anos de convivência com as diferentes Áreas de Conhecimento que 

compõem uma trajetória formativa, o aluno terá informação e maturidade intelectual para 

realizar a escolha do grau pretendido, o que deve ser realizado conforme regulamento próprio, 

da Pró-Reitoria de Graduação. 

 

1.4 Número de vagas previsto no ato da criação  

200 vagas de Bacharelado, divididas entre as habilitações:  

80 (Português)  

40 (Português/Espanhol)  

40 (Português/Francês)  

40 (Português/Inglês) 

 

1.5 Número de vagas atual 

200 vagas (100 para vespertino e 100 para noturno), divididas entre as habilitações: 

50 (Português) – 10 Bacharelado e 15 Licenciatura a cada turno 

50 (Português/ Espanhol) – 8 Bacharelado e 17 Licenciatura a cada turno 

50 (Português/Francês) – 15 Bacharelado e 10 Licenciatura a cada turno 

50 (Português/Inglês) – 10 Bacharelado e 15 Licenciatura a cada turno 
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1.6 Situação Legal  

Autorizado pela Portaria 1235/2007, D.O.U. de 20/12/2007 

  

 

1.7 Regime  

Semestral  

 

1.8 Carga horária total  

3.105 horas 

 

1.9 Tempo de Integralização  

no mínimo 10 (dez) e no máximo 18 (dezoito) termos  

 

1.10 Turnos de funcionamento  

vespertino e noturno   

 

1.11 Organização do currículo de Licenciatura em Letras 

1.11.1 Habilitação Licenciatura em Letras Português/Inglês  

A Licenciatura em Letras-Português/Inglês da UNIFESP insere-se na Grande Área de 

Linguística, Letras e Artes. Como instituição, é parte integrante da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas do campus de Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo, que abriga os cursos de 

Ciências Humanas da UNIFESP.  

O currículo de Licenciatura em Letras-Português/Inglês é composto por Unidades Curriculares e 

outros componentes curriculares pertencentes aos seguintes eixos fundamentais: 

Unidades Curriculares de Formação Básica: 540 horas  

Unidades Curriculares de Formação Específica: Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa: 480 

horas 

Unidades Curriculares de Formação Específica: Licenciatura: 300 horas 

Unidades Curriculares de Formação de Professor: 300 horas 

Unidades Curriculares de Complementação de Formação: 720 horas  

Unidades Curriculares de Livre Escolha e de Domínio Conexo: 120 horas   

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais: 240 horas  

Estágio Curricular Supervisionado: 405 horas 

 

No que diz respeito à legislação, a Licenciatura em Letras-Português/Inglês da UNIFESP foi 

estruturada de acordo com a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional do Brasil; com a Resolução CNE/CES n° 18/2002, tendo como 

fundamento o parecer CNE/CES n° 492/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
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Curso de Letras, retificado pelo parecer CNE/CES n° 1363/2001; e com a Resolução CNE/CES n° 

02/2007, Parecer CNE/CP 9/2000, que legislam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, lei 11.788/2008, que 

dispõe sobre a legislação do estágio supervisionado tendo como fundamento o parecer CNE/CES n° 

08/2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à duração e integralização 

dos cursos de Graduação no grau Licenciatura. A estrutura curricular prevista também contempla a 

educação em direitos humanos, como dispõe a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, as 

relações étnico-raciais e o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, em conformidade 

com a Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e a Lei n. 10.639, de 09 de janeiro de 2003; a 

educação ambiental, conforme a Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 e o ensino de 

LIBRAS, em consonância com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.  

 

1.11.2 Breve apresentação do projeto pedagógico e das diretrizes do curso 

 Este projeto apresenta as diretrizes gerais do curso de Licenciatura em Letras-Português/Inglês 

da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. O curso de 

Letras da UNIFESP surgiu, em 2009, no âmbito do processo de expansão das universidades federais, e 

mais especificamente, três anos após a criação do novo campus de Ciências Humanas da UNIFESP, 

localizado em Guarulhos (SP). Inicialmente composto pelos cursos de Ciências Sociais, História, 

Filosofia e Pedagogia, o campus Guarulhos passou a abrigar também os cursos de Letras e História da 

Arte, constituindo-se assim a atual Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Paulo. 

 Em conformidade com o projeto Político-Pedagógico do campus Guarulhos, que prevê a 

formação dos graduandos de forma integrada às várias áreas do conhecimento ali abrigadas, o aluno 

de Licenciatura em Letras-Português/Inglês deve cursar unidades curriculares básicas e específicas, 

ministrada pelo corpo docente do Departamento de Letras, e também unidades curriculares oferecidas 

por docentes dos demais cursos da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (Ciências Sociais, 

Filosofia, História, História da Arte e Pedagogia). Com essa estrutura curricular, busca-se permitir uma 

formação específica sólida na área de Letras e uma formação efetivamente interdisciplinar e 

humanística dada pela integração com os demais cursos da Escola; ao mesmo tempo, pretende-se 

assegurar uma ampla possibilidade de escolhas por parte do aluno, propiciando assim o exercício de 

sua autonomia e habilidade eletiva diante de uma gama de trilhas formativas bastante plural. Esta 

composição multidisciplinar, riquíssima do ponto de vista teórico e pedagógico, tem por fim uma 

formação acadêmica diversificada, capaz de fornecer as ferramentas adequadas para o 

desenvolvimento de uma visão crítica e fundamentada, e para uma atuação profissional consciente e 

responsável.  

 A matriz curricular da Licenciatura em Letras-Português/Inglês prevê, então, disciplinas das 

áreas de (i) Estudos Clássicos (Línguas e Literaturas Grega e Latina); (ii) Estudos da Linguagem 

(Linguística e Língua Portuguesa), (iii) Estudos Literários (Literaturas Portuguesa e Brasileira, e Teoria 
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Literária); (iv) Línguas e Literaturas Estrangeiras (Francês, Hispânica e Inglês) (v) Formação de 

Professor, além das (vi) disciplinas referentes a outros campos do saber e ministradas pelos outros 

departamentos da EFLCH (domínios conexos de Filosofia, História, História da Arte, Ciências Sociais e 

Pedagogia), bem como (vii) as componentes curriculares dedicadas a introduzir os alunos nas práticas 

e atividades de pesquisa e produção acadêmica (APP e ACs).  

Assim, a Licenciatura em Letras-Português/Inglês aqui proposta norteia-se por uma concepção 

que tem por fim assegurar não só uma formação efetivamente universitária e humanista, fundamental 

aos profissionais das Ciências Humanas em geral e aos profissionais das Letras, em particular, como 

também desenvolver um conjunto de competências relacionadas à docência e à capacidade de articular 

o saber teórico à prática na sala de aula. Sob essa perspectiva, a Licenciatura em Letras-

Português/Inglês da UNIFESP propõe uma formação específica que contempla os estudos da 

linguagem e de suas manifestações linguísticas e literárias e que não negligencia os saberes 

produzidos no âmbito da prática docente, mantendo com eles diálogo constante. Contempla também as 

relações interdisciplinares e não se exime do constante contato com as outras áreas das Humanidades. 

Este projeto de licenciatura prevê ainda uma articulação entre a formação inicial e a continuada em 

todas as suas modalidades (cursos de extensão, de atualização, programas de mestrado e doutorado 

etc) com um sólido e consistente investimento no desenvolvimento da autonomia para a leitura, a 

pesquisa, e a reflexão crítica associada à prática, requisitos indispensáveis em uma formação docente 

que visa à excelência.   

 

2. HISTÓRICO 

2.1 Breve histórico da Instituição UNIFESP  

 Fundada em 1933, com o apoio de modernistas como Paulo Prado e Guilherme de Almeida, e 

de figuras da sociedade paulista como Olívia Guedes Penteado e Francisco Matarazzo, a Escola 

Paulista de Medicina tornou-se uma das primeiras referências na formação e na pesquisa médica do 

Brasil, tendo como princípios norteadores, desde as suas fundações, a excelência em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. No ano de 1956, a instituição, originariamente privada, foi então 

federalizada. 

 Decorridas aproximadamente seis décadas, em 15 de novembro de 1994, a renomada 

instituição deu o primeiro passo rumo à sua expansão, com a transformação da Escola Paulista de 

Medicina em Universidade Federal de São Paulo, pela lei no 8.957/94. Cerca de pouco mais de dez 

anos, em 2005, como parte do programa de expansão universitária do governo federal (REUNI), a 

UNIFESP implantou novas unidades em municípios próximos a São Paulo. Os novos campi – 

denominados Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco – assumiram a 

responsabilidade pela organização de áreas do conhecimento que incluem, entre outras, as Ciências 

Exatas, Humanas, Ambientais e Sociais Aplicadas. No campus São Paulo estão localizadas a Escola 

Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem, que representam o núcleo histórico da 

instituição. No ano de 2006, foi fundado o campus da Baixada Santista, que concentra os cursos de 
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Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional; e, neste 

mesmo ano, foi criado também o campus de Ciências Humanas em Guarulhos. No ano seguinte, 2007, 

foi inaugurado o campus de Diadema, composto pelos cursos de Ciências Biológicas, Ciências 

Químicas e Farmacêuticas, Engenharia Química, Farmácia e Bioquímica, e Química; e o campus São 

José dos Campos, que abriga o Instituto de Ciências e Tecnologia (ICT), responsável pelo curso 

interdisciplinar de Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT), cuja integralização faculta ao aluno o 

ingresso nos cursos de especialização Bacharelado em Biotecnologia, em Ciência da Computação e 

Matemática Computacional, além das Engenharias Biomédica, da Computação e de Materiais. 

 

2.2 Breve Histórico do campus Guarulhos 

 Como já foi mencionado, em resposta à demanda de expansão das vagas públicas no ensino 

superior, feita por amplos setores da sociedade, a UNIFESP abriu, no campus Guarulhos, cursos de 

graduação na área de Ciências Humanas. Como campo reflexivo do conhecimento, as Ciências 

Humanas estão historicamente na origem da própria noção de universidade, dando sustentação teórica 

e filosófica para sua existência como espaço social dedicado à produção e transmissão do 

conhecimento. Constituem-se, portanto, referência básica de qualquer espaço acadêmico. Assim, com o 

objetivo de ampliar sua atuação em Cursos de Graduação para além da área da Saúde que a 

caracterizava, a UNIFESP considerou fundamental trazer o suporte das Humanidades para consolidar-

se como universidade, abrindo-se também para a formação de alunos nos campos profissionais 

específicos das Ciências Humanas e Sociais. Para isso, aos cursos inaugurais Filosofia, História, 

Ciências Sociais e Pedagogia, criados em 2006, foram acrescentados, em 2009, as graduações em 

Letras e História da Arte, constituindo-se assim a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de São Paulo.  Os cursos que integram a Escola destinam-se a desenvolver 

atividades de ensino, pesquisa e extensão nestas áreas do conhecimento, com o objetivo de formar 

profissionais aptos a atuar e refletir criticamente sobre os problemas da sociedade brasileira, 

procurando manter o padrão de excelência que é a marca da UNIFESP.  

 

2.3 Breve histórico do Curso de Letras da UNIFESP, sua contextualização e inserção 

 Parte tradicionalmente angular no âmbito da formação em Ciências Humanas, as Letras não 

poderiam estar ausentes do campus Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo. Se o domínio 

competente da língua e do patrimônio letrado em língua portuguesa é extremamente relevante para o 

desempenho de uma cidadania efetiva, o aprendizado de uma língua estrangeira e seu patrimônio 

literário e cultural constitui passo fundamental para a compreensão das diferenças e diversidades entre 

as culturas e, por conseguinte, para uma inserção mais ampla, consciente e crítica do cidadão no 

mundo contemporâneo.  

 No espaço acadêmico, a reflexão dos fenômenos literários e linguísticos representa um elo 

indispensável de integração do campo das Letras. Ao passo que as Humanidades, como campo 

reflexivo do conhecimento, estão historicamente na origem da própria noção de “universidade” 
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(enquanto espaço social dedicado à produção e transmissão do conhecimento), dando sustentação 

teórica e filosófica a ela, a leitura e o manejo críticos dos fenômenos da linguagem, em suas mais 

diversas manifestações, mostram-se ferramentas indispensáveis para uma abordagem diferenciada dos 

textos, dos documentos e dos demais fenômenos da linguagem que, de maneiras distintas, constituem-

se como objeto de investigação das Ciências Humanas como um todo.  

 Finalmente, há de ser considerada também a demanda do ponto de vista social e de uma 

política educacional do país. Embora os cursos superiores de Letras sejam relativamente numerosos no 

Brasil, as possibilidades de os alunos gozarem de uma instrução gratuita de alta qualidade, ministrada 

em períodos vespertino e noturno, com possibilidade de habilitação em língua portuguesa e também em 

língua estrangeira, e a perspectiva de se graduarem tanto no grau Bacharelado quanto no grau 

Licenciatura são restritas mesmo num estado como São Paulo, que conta com um número significativo 

de universidades públicas.  

 Foi a partir destas considerações que o Conselho Universitário da UNIFESP aprovou, em 

reunião extraordinária, realizada no dia 17 de outubro de 2007, a criação do curso de Letras. Na 

ocasião, decidiu-se igualmente que a criação se daria através da adesão da Universidade ao Programa 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) de autoria do Governo Federal.  

 Dados estes passos primordiais, o corpo docente inicial foi constituído e encetou, a partir do 

primeiro semestre de 2009, a implementação efetiva da Graduação em Letras. Primeiramente, 

constituiu-se uma Comissão de Curso que, contando com docentes representantes de todas as seis 

áreas que compõem o curso (Estudos Clássicos, Estudos da Linguagem, Estudos Literários, Língua 

Espanhola e Literaturas Hispânicas, Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa, e Língua 

Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa), foi incumbida de conduzir os estudos e as discussões 

necessários para a execução de tal tarefa. Partindo de um projeto e de uma matriz curricular 

preliminares, e visando a sanar problemas e incongruências já identificados neles, a Comissão de 

Curso, àquela época composta pelos professores Guilherme Inácio da Silva (Coordenador do curso de 

Letras), Terezinha Maria Sprenger (Vice-Coordenadora), Bianca Fanelli Morganti (área de Estudos 

Clássicos), Fernanda Miranda da Cruz, Márcia Rodrigues de Souza Mendonça e Paulo Eduardo Ramos 

(área de Estudos da Linguagem), Markus Volker Lasch (área de Estudos Literários) Graciela Foglia 

(Área de Língua Espanhola e suas Literaturas), Maria Lúcia Dias Mendes (área de Língua Francesa e 

Literaturas de Língua Francesa) e Renata Philippov (área de Língua Inglesa e Literaturas de Língua 

Inglesa), formulou, nos meses subsequentes, a proposta para a primeira reformulação do Projeto 

Pedagógico do Curso, implementado no ano de 2010.   

 Ainda no ano de 2009, tiveram início as atividades de pesquisa e de produção técnico-científica, 

com a criação dos primeiros grupos de estudo, visando a futuros projetos de Iniciação Científica e de 

Extensão Universitária, e com a organização de diversos eventos acadêmicos de âmbito regional, 

nacional e internacional. Entre os anos de 2009 e 2014, constituiu-se o corpo docente que atualmente 

compõe o Departamento de Letras da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Paulo, e as atividades de pesquisa, ensino e extensão consolidaram-se ainda mais e 
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também, como não poderia deixar de ser, se diversificaram bastante, como se pode notar pelos 

múltiplos grupos de pesquisa e pelas atividades de extensão atualmente realizadas por docentes do 

Departamento de Letras. Este processo de consolidação acadêmica pressupôs todo um processo de 

consolidação da estrutura didático-administrativa do curso e do departamento, com a criação de 

comissões permanentes (como a própria Comissão de Curso de Graduação, a Comissão de Extensão, 

a Comissão de Licenciatura e a Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa) e de um núcleo angular para 

a gestão pedagógica do curso como o Núcleo Docente Estruturante (NDE). Para responder a este 

amplo e complexo processo de constituição e amadurecimento do departamento e do curso, bem como 

à nova realidade didático-acadêmica dele resultante, o atual Núcleo Docente Estruturante, depois de 

acompanhar a formatura das primeiras turmas do curso e avaliar criticamente sucessos e problemas 

apontados, produziu o presente Projeto Pedagógico para o Curso de Licenciatura em Letras-

Português/Inglês da Universidade Federal de São Paulo. 

 

2.4 Apresentação, justificativa e perfil do curso 

 A Licenciatura em Letras-Português/Inglês da UNIFESP, vespertino ou noturno, tem por objetivo 

proporcionar a seus alunos, futuros professores, uma instrução de caráter amplamente humanista e de 

excelência, articulada com os saberes necessários à prática docente, para formar profissionais que 

saibam lidar, de forma perspicaz e crítica, com o ensino-aprendizagem dos fenômenos de linguagem e 

suas manifestações literárias em sentido lato, bem como com suas inserções e desdobramentos 

culturais.  

O curso de que trata este Projeto Pedagógico está organizado em, no mínimo, oito termos, 

sendo que os quatro primeiros se destinam, primordialmente, a um conjunto básico de unidades 

curriculares comuns aos alunos dos dois graus do curso. Este núcleo básico conta com as unidades 

curriculares introdutórias das principais frentes do campo das Letras, cujos conteúdos serão 

aprofundados nas unidades curriculares dos semestres subsequentes, de acordo com as necessidades 

de cada um dos cursos. 

O acesso ao curso é feito via SISU, com “Área Básica de Ingresso” (ABI). Após o cumprimento 

de quatro termos de graduação, os alunos que já tiverem integralizado as Unidades Curriculares de 

Formação Básica (UCFB) deverão efetuar a escolha entre os graus Bacharelado ou Licenciatura. A 

escolha será realizada de acordo com regulamento próprio, da PROGRAD, segundo as vagas 

oferecidas para cada grau, adotando-se como critério de desempate, respectivamente, o coeficiente de 

rendimento (CR) e o tempo de permanência no curso. O discente faz a opção, já no SISU, por um dos 

quatro cursos oferecidos pelo Departamento de Letras da UNIFESP, a saber: Letras-Português, Letras-

Português/Espanhol, Letras-Português/Francês, ou Letras - Português/Inglês. 

Para que essa escolha se dê de forma mais consciente e madura, nessas unidades curriculares 

estão contempladas 800 horas de prática como componente curricular e seus conteúdos são abordados 

tanto da perspectiva da formação para a docência (licenciatura) como para o bacharelado. Além disso, 

também para familiarizar-se com os diferentes aspectos da atuação docentes, antes de realizar sua 
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opção no quinto termo, o estudante pode cursar unidades curriculares de formação docente (UCFP) que 

o colocarão em contato com o conteúdos específicos do âmbito do ensino-aprendizagem e com a 

reflexão sobre situações práticas.  

 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS-PORTUGUÊS/INGLÊS DA ESCOLA 

DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS  

 

3.1 Objetivos do Curso  

 O Curso de Letras-Português/Inglês, grau Licenciatura, tem como objetivo específico formar 

professores de línguas portuguesa e inglesa e suas literaturas para atuar na escola básica (Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio e Educação para Jovens e Adultos). Sua estrutura curricular está 

organizada de forma a oferecer ao aluno uma formação que contemple a articulação entre a teoria e a 

prática, focalizando por um lado a reflexão sobre os temas, as correntes de pensamento, a organização 

e a atuação crítica e consciente impostos pela sociedade contemporânea e por outro, os princípios 

didáticos e pedagógicos do ensino-aprendizagem de línguas portuguesa e inglesa e suas literaturas. 

Nesse sentido, essa estrutura curricular abarca, por um lado, os estudos de língua e literatura latina 

e/ou grega antiga, os estudos literários, os estudos da linguagem e da língua portuguesa, e os estudos 

em línguas estrangeiras e suas literaturas, e por outro, os estudos que contemplam os conhecimentos 

que fundamentam a atuação pedagógica do profissional de Letras na sociedade atual, tais como as 

teorias de ensino-aprendizagem mais relevantes nesse campo, as políticas governamentais relativas ao 

ensino de línguas e suas literaturas, aspectos da relação entre língua, literatura e ensino bem como os 

temas que respondem às diretrizes e regulamentações do ensino no país, a saber: educação ambiental, 

cultura e história indígena e afro-brasileira e os temas transversais.  

Os conteúdos respectivos dos campos do saber anteriormente referidos estão organizados de 

forma a permitir que o aluno identifique, ao longo de seu percurso acadêmico, as orientações e as 

possibilidades profissionais que melhor correspondam às suas aspirações, sem abrir mão, no entanto, 

de uma formação básica comum, independentemente da escolha feita dentre as habilitações, graus e 

trilhas formativas possíveis.  

 

3.2 Perfil do egresso  

 Os egressos da Licenciatura em Letras-Português/Inglês da UNIFESP estão habilitados 

primordialmente a atuar como professores de língua portuguesa, língua inglesa e suas literaturas, 

trabalhando no campo dos estudos linguísticos e literários e de suas relações com a produção letrada, 

artística e cultural. O licenciado poderá também se especializar, após o término da sua graduação, e vir 

a atuar na gestão educacional, ocupando cargos de coordenação, direção e/ou assessoria. Poderá 

ainda trabalhar na área editorial com a produção e avaliação de materiais didáticos dos mais diferentes 

tipos, tanto para o contexto presencial como a distância. Além disso, poderá desenvolver outras 

atividades relacionadas ao ensino-aprendizagem prestando consultorias a instituições de diversas 
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naturezas (bibliotecas, centros e instituições de pesquisa, arquivos públicos e privados, museus, 

fundações, meios de comunicação, ONGs, centros culturais, Centro de Línguas, Institutos de Idiomas 

etc).  E ainda ingressar nos já mencionados programas de Pós-Graduação para realizar pesquisas que 

propiciem intervenções que contribuam com a melhoria do ensino de línguas portuguesa ou inglesa e 

suas literaturas no sistema educativo nacional.  

 

3.3 Habilidades e Competências  

 A formação na Licenciatura em Letras-Português/Inglês deverá permitir ao aluno desenvolver as 

seguintes competências gerais: 

 aperfeiçoar suas capacidades de expressão oral e escrita em português,  assim como a aptidão 

para síntese, análise crítica e elaboração discursiva em suas diversas variações;  

 refletir sobre língua, literatura e patrimônio cultural e suas relações com a produção e a 

aquisição do conhecimento, os processos de aprendizagem e a constituição do sujeito;  

 identificar as relações entre língua, literatura e cultura e refletir sobre elas;  

 construir e articular um repertório epistemológico, estético e cultural fundamental para a leitura, 

interpretação, análise e crítica de textos de variados gêneros e registros;  

 elaborar uma visão crítica e atualizada das perspectivas teóricas adotadas nas investigações 

linguísticas e literárias;  

 articular, teórica e epistemologicamente, os conhecimentos que julgar necessários nas distintas 

atuações profissionais que lhe serão possíveis;  

 utilizar, para fins de pesquisa na área de Letras, as tecnologias disponíveis, problematizando-as 

quanto a suas implicações na constituição dos objetos de conhecimento, na elaboração dos 

discursos e nos processos de reflexão crítica e de construção histórica do conhecimento.  

 

Espera-se que o egresso da Licenciatura em Letras-Português/Inglês UNIFESP tenha 

desenvolvido as seguintes habilidades específicas:  

 o domínio do uso da língua portuguesa e língua inglesa em suas variedades padrão, bem como 

a compreensão crítica das variedades linguísticas, nas suas manifestações oral e escrita, nas 

perspectivas sincrônica e diacrônica;  

 o domínio da língua portuguesa e língua inglesa em suas diferentes modalidades, oral e escrita, 

nos registros formal e informal;  

 o domínio de ferramentas e recursos de análise crítica da língua portuguesa e língua inglesa em 

suas diferentes modalidades, oral e escrita, nos registros formal e informal; 

 a compreensão crítica das condições de uso da linguagem e capacidade de reflexão sobre a 

linguagem como um fenômeno semiológico, psicológico, social, político, artístico e histórico;  

 o domínio de um repertório representativo das abordagens crítico-teóricas referentes às 

literaturas em língua portuguesa e língua inglesa, com vistas à reflexão e abordagem crítica dos 

fenômenos literários de diversos gêneros e das mais variadas épocas;  
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 o domínio e a articulação de um repertório científico, estético e cultural que se constitua em 

ferramenta de leitura, análise, interpretação e crítica de textos de variados gêneros, 

considerando suas implicações para os processos de ensino-aprendizagem e de formação 

docente, no Ensino Fundamental II, no Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos;  

 a capacidade de relacionar os conteúdos básicos referentes às áreas/unidades curriculares de 

conhecimento com: (a) os fatos, tendências, fenômenos ou movimentos da atualidade; (b) os 

fatos significativos da vida pessoal, social e profissional dos alunos (Parecer CNE/CP nº 

09/2001); 

 a capacidade de compartilhar saberes com docentes de diferentes áreas/unidades curriculares 

de conhecimento, e articular em seu trabalho as contribuições dessas áreas (Parecer CNE/CP nº 

09/2001); 

 a articulação teórico-epistemológica de conhecimentos linguísticos, literários, pedagógicos e 

aqueles advindos da experiência, com o domínio dos conteúdos, métodos e práticas 

pedagógicas que permitam a constituição de objetos de ensino/estudo, sua reelaboração e a 

aprendizagem, considerando os diferentes níveis de ensino em que poderá atuar; 

 a capacidade de criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos, utilizando o conhecimento das áreas ou 

disciplinas a serem ensinadas, das temáticas sociais transversais ao currículo escolar, dos 

contextos sociais considerados relevantes para a aprendizagem escolar, bem como as 

especificidades didáticas envolvidas (Parecer CNE/CP nº 09/2001); 

 a capacidade de analisar e mediar situações de ensino-aprendizagem de línguas e/ou de 

literatura à luz de modelos teóricos que contemplem as especificidades dos objetos de 

conhecimento da área de Letras, dos objetos de ensino elaborados no contexto escolar e as 

particularidades da apropriação de práticas de escrita, leitura, oralidade e análise linguística no 

Ensino Fundamental II, no Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos; 

 a utilização de estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a partir de seus 

resultados, a formulação de propostas de intervenção pedagógica, considerando o 

desenvolvimento de diferentes capacidades dos alunos (Parecer CNE/CP nº 09/2001); 

 a capacidade de resolver problemas, de tomar decisões, trabalhar em grupo e comunicar-se 

dentro da multiplicidade de saberes que compõem a formação universitária na área e a atuação 

do licenciado; 

 a utilização das tecnologias disponíveis para fins de ensino e pesquisa na área de Letras, 

problematizando-as quanto a suas implicações sobre a constituição dos objetos de 

conhecimento, os processos de ensino-aprendizagem e a formação docente. 

 

3.4 Pressupostos epistemológicos/teóricos  

 As Letras têm, historicamente, um papel importante no campo das Ciências e das Artes, 

reafirmando sua essência multidisciplinar que ora as aproxima mais do campo das artes, ora do campo 
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das demais ciências humanas, ora das ciências naturais, ora ainda das ciências tecnológicas. Pensar 

uma Graduação em Letras é visualizar o desafio de garantir uma formação, assim como um espaço de 

reflexão e produção do conhecimento, que seja interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, 

humanista, multifacetado e que, ao mesmo tempo, dê conta dos graus de rigor, erudição, especialização 

e especificidade que lhe são inerentes.  

 No sentido de enfrentar tais demandas, o curso de Letras-Português/Inglês da UNIFESP faz da 

reflexão e da investigação rigorosa, orientadas por parâmetros epistemológicos bem definidos, os 

princípios pilares de sua concepção. Rejeita-se a aplicação direta de conhecimentos e saberes 

produzidos e organizados de uma maneira supostamente unívoca – em um curso de Graduação, em 

uma disciplina, em uma área de conhecimento ou em um campo profissional – para dar ênfase a um 

trabalho de construção de autonomia para reflexão e articulação teórico-prática, conjugado ao rigor 

metodológico, à prática reflexiva, ao senso estético e à sensibilidade artística.  

 A referida perspectiva está na base não só da prática docente, principal possibilidade de atuação 

que se vislumbra para um aluno licenciado em Letras-Português, como também em  outras possíveis 

inserções desse profissional na sociedade contemporânea: a gestão educacional, a pesquisa 

acadêmica, as áreas de trabalho diretamente ligadas à produção de conteúdos relacionados ao ensino-

aprendizagem do conhecimento e da produção linguístico-literária, a assessoria linguístico-literário-

cultural etc.  

 Vale novamente ressaltar que, através de componentes curriculares como a Atividade 

Programada de Pesquisa e de programas como o de Iniciação Científica e Monitoria, este curso visa a 

enfatizar a pesquisa em ambas as suas modalidades e em todas as suas habilitações, com o propósito 

de subsidiar a formação contínua do futuro docente e de também produzir conhecimento e reflexões 

que signifiquem intervenções de melhora na educação básica brasileira.   

 

3.5 Pressupostos didático-pedagógicos  

 O Curso de Licenciatura em Letras-Português/Inglês da UNIFESP, de caráter presencial, é 

oferecido em períodos vespertino e noturno, e visa a proporcionar a seus alunos uma formação no grau 

Licenciatura que seja tanto específica e aprofundada, quanto flexível e dinâmica em ambos os eixos, 

horizontal e vertical.  

 No que diz respeito especificamente à formação do licenciado em Letras-Português/Inglês, 

entendemos que a reflexão em torno da educação e das práticas educacionais não se faz ausente, e 

constitui um subsídio importante para a compreensão da produção, organização e difusão do 

conhecimento e da base das relações humanas, estabelecidas e renovadas, em grande parte, ainda 

que não exclusivamente, a partir da relação de novas possibilidades de aquisição de conhecimento e de 

novas formas de organizá-lo e repassá-lo adiante.  

 Ainda dentro da perspectiva que considera um curso como um percurso, com alternativas de 

trajetória, o aluno não só opta – de acordo com suas experiências acadêmicas e com suas expectativas 

e projetos individuais – entre dois graus, como também determina parte do encadeamento no interior do 
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grau escolhido. Através de uma determinada sequência de unidades curriculares de formação básica, 

complementar, de livre escolha, formação de professor e de domínio conexo, o discente decide-se por 

trilhas formativas que, ou aprofundam certa formação específica, ou ampliam os horizontes no âmbito 

das dimensões teóricas e práticas. Finalmente, contribui ainda para a flexibilidade e para a dinâmica no 

eixo horizontal o fato de que as unidades curriculares componentes da matriz não constituem unidades 

curriculares com conteúdos fixos, estruturados de forma prévia e estática, mas disciplinas capazes de 

contemplar as atualizações constantes dos campos do saber dentro da própria área de formação assim 

como nas áreas contíguas.  

 Do ponto de vista da articulação horizontal, portanto, a Licenciatura em Letras-Português/Inglês 

da UNIFESP é organizado em alguns eixos, conjugando um núcleo de disciplinas de formação básica a 

unidades curriculares de complementação de formação e unidades curriculares de livre escolha, de 

domínio conexo, formação de professor e optativas, e às atividades científico-culturais. Através de 

unidades curriculares especializadas das diversas frentes que compõem o campo das Letras, do 

aprofundamento das interfaces das grandes áreas internas ao curso (estudos clássicos, estudos da 

linguagem, estudos literários e estudos de línguas e literaturas estrangeiras modernas) e do contato 

com os demais cursos da Escola, pretende-se, por um lado, assegurar ao aluno uma formação 

específica sólida e diversificada no campo dos estudos da linguagem e de suas manifestações literárias, 

e, por outro, propiciar a inserção do discente no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo tanto 

aspectos específicos da atuação docente como os que dizem respeito à formação em Letras, tais como 

as necessidades atuais da escola pública, as novas demandas da sociedade contemporânea e 

questões culturais, sociais, antropológicas, filosóficas, estéticas, políticas, educacionais e pedagógicas. 

Colaboram para isso a intensificação das relações travadas com as outras áreas das Humanidades 

representadas na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (Pedagogia, Ciências Sociais, 

Filosofia, História e História da Arte).  

 

3.6 Pressupostos metodológicos  

 A Licenciatura em Letras da UNIFESP foi estruturada de acordo com o princípio metodológico 

que entende a formação não como mera transmissão, em via de mão única, de conhecimentos e 

saberes, mas como um processo que envolve necessariamente a interação entre docentes e discentes, 

em um movimento que pode ser traduzido por ação-reflexão-ação e que vislumbra a resolução de 

situações-problema. Portanto, a dimensão da pesquisa não pode constituir apenas um espaço de ação 

institucional, mas deve ser entendida também como prática constante e inerente ao próprio processo de 

ensinar e de aprender, perpassando todos os momentos da formação.  

 Neste sentido, além das aulas ministradas na Graduação, o corpo docente da UNIFESP busca 

fornecer, dentro da estrutura atual de um centro emergente, orientação de trabalhos científicos e 

acadêmicos, incentivando e estimulando o aluno a desenvolver projetos de Iniciação Cientifica, a 

participar e organizar eventos acadêmicos. Com vistas a incentivar um ambiente efetivamente 

universitário, o corpo docente tem se dedicado a promover eventos no campus, como conferências, 
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seminários, semanas temáticas e a elaborar projetos de pesquisa e extensão que contemplem a 

participação ativa dos alunos.  

 Do princípio que entende a formação como caminho do aluno rumo à autonomia intelectual 

decorre que as possibilidades de conhecimento ofertadas apontam para percursos diversos, e não se 

esgotam em aulas de caráter presencial. É indispensável que os discentes contribuam com um 

programa de leituras externas e autônomas, cabendo à Universidade assegurar a infraestrutura para tal, 

mantendo uma biblioteca com acervo abrangente e atualizado de livros, revistas e demais materiais de 

estudo e pesquisa, bem como a estrutura adequada às atividades de pesquisa.  

 

3.7 Sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem  

Em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UNIFESP, a avaliação é 

considerada não um julgamento definitivo sobre algo, determinada pessoa ou certa situação, mas tem a 

função formativa de contribuir com o aprimoramento constante de todo o processo de formação e 

construção do conhecimento, envolvendo todos os atores deste processo: gestores, professores, alunos 

e funcionários técnico-administrativos.  

 

3.7.1 Avaliação do corpo discente  

Ficará a cargo de cada professor determinar tanto a quantidade de avaliações como o tipo de 

instrumento de avaliação (prova escrita, prova oral, dissertação, seminário, trabalhos em grupo entre 

outros), conforme considerar adequado em sua unidade curricular. O sistema de avaliação seguirá o 

Regimento Interno da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal de São Paulo. A 

nota vai de 0 (zero) a 10 (dez). A frequência mínima exigida será igual ou superior a 75%. É 

considerado aprovado o estudante com frequência mínima que obtiver nota igual ou superior a 6 (seis). 

Caso o aluno não alcance essa nota mínima no final da unidade curricular, terá a possibilidade de 

recuperação mediante um exame, desde que tenha obtido nota igual ou superior a 3.0 na unidade 

curricular. Neste caso, a nota final será composta pela média aritmética simples entre a nota final e a 

nota do exame.  

 

3.8 Sistema de avaliação do projeto do curso  

Dentro do mesmo espírito, o corpo docente têm adotado instrumentos de avaliação 

diversificados, levando em consideração os objetivos propostos pelo projeto pedagógico e procurando 

contemplar: o perfil esperado do formando, o desempenho e o rendimento dos estudantes durante o 

curso, as habilidades e competências demonstradas pelo egresso, as avaliações pelos próprios 

discentes, a avaliação docente e a avaliação das condições estruturais. Com base nesses dados, 

acredita-se ser possível então realizar uma auto-avaliação geral do curso, aprimorando o que se fizer 

necessário com a contribuição das várias instâncias envolvidas.  

 

3.9 Matriz Curricular  
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3.9.1 Composição Curricular do Curso de Licenciatura em Letras-Português/Inglês  

Norteado pelos princípios da flexibilização curricular e da interdisciplinaridade, o currículo do 

curso de Licenciatura em Letras-Português/Inglês da Unifesp foi organizado a partir de seis categorias 

de disciplinas, nas quais o discente deverá cumprir um determinado número de unidades curriculares 

para integralizar o curso. As referidas categorias se dividem da seguinte forma: 

1. Unidades Curriculares de Formação Básica: Pertencem ao grupo das UCs de Formação Básica as 

nove unidades curriculares que compõem o núcleo básico de disciplinas necessariamente cursado por 

todos os alunos de Letras-Português. 

2. Unidades Curriculares de Formação Específica (UCFE): Integram esta categoria de disciplinas as 

oito (8) unidades curriculares ministradas pela área de Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa 

(UCFELI), e que compõem o catálogo específico de disciplinas destinadas ao aluno do curso de Letras-

Português/Inglês, bem como as (6) unidades curriculares específicas de Licenciatura (UCFEL). 

3. Unidades Curriculares de Formação de Professor: São UCs de Formação de Professor todas 

aquelas que contemplam conteúdos imprescindíveis para a formação docente, tanto os de ordem 

prática como teórica (leis, regulamentações e orientações oficiais; modelos metodológicos e teóricos de 

ensino-aprendizagem e de desenvolvimento cognitivo; orientações didáticas etc) conciliando saberes 

teóricos e práticos. Também está entre os objetivos desse conjunto de UCs levar os licenciandos a 

incorporar a reflexão à sua prática.  

4. Unidades Curriculares de Formação Complementar: Compõem o grupo de UCs de Formação 

Complementar uma gama de disciplinas ministradas pelas áreas de Estudos Clássicos, Estudos da 

Linguagem e Estudos Literários, dentre as quais o discente deverá optar, de modo tal a cumprir, no 

mínimo, duas (2) unidades curriculares ministradas pela área de Estudos Clássicos, cinco (5) unidades 

curriculares ministradas pela área de Estudos da Linguagem e cinco (5) unidades curriculares 

ministradas pela área de Estudos Literários, sendo que, dessas cinco, duas (2) devem ser UCs 

ofertadas pela subárea de Literatura Brasileira, duas (2) UCs ofertadas pela subárea de Literatura 

Portuguesa e uma (1) UC ofertada pela subárea de Teoria Literária. 

5. Unidades Curriculares de Livre Escolha: O grupo das UCs de Livre Escolha é composto por um 

leque de disciplinas ofertadas semestralmente pelas áreas que compõem o curso de Letras da 

UNIFESP (Estudos Clássicos; Estudos da Linguagem, Estudos Literários, Língua Espanhola e 

Literaturas Hispânicas, Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa e Língua Inglesa e 

Literaturas de Língua Inglesa), dentre as quais o aluno deverá escolher livremente o repertório previsto 

em sua Matriz Curricular para integralizar o curso de Letras-Português/Inglês.  

6. Unidades Curriculares de Domínio Conexo: São UCs de Domínio Conexo todas as disciplinas 

ofertadas por todos os outros cinco cursos que compõem a Escola (Ciências Sociais, Filosofia, História, 

História da Arte e Pedagogia). Podem ser Domínio Conexo Fixo (duas UCs obrigatórias de Filosofia 

oferecidas nos semestre iniciais de cada curso) e Domínio Conexo Livre (que o aluno pode, à sua 

escolha, cursar entre o que se oferta nos cursos). É obrigatório o cumprimento de pelo menos uma 
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Unidade Curricular de Domínio Conexo Livre. Cumprido esse mínimo, podem ser cursados outros 

Domínios Conexos, que passam a compor a soma da categoria Unidades Curriculares de Livre Escolha. 

7. Unidades Curriculares Optativas: São denominadas UCs Optativas todas aquelas cursadas 

voluntária e livremente pelo aluno, e que não têm suas horas computadas para fins de integralização 

curricular. 

8. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais: compõem a categoria Atividades Científico-Culturais as 

duzentas e quarenta (240) horas de componentes curriculares extraclasse obrigatórias para 

integralização do curso de Licenciatura em Letras-Português/Inglês da UNIFESP. 

3.9.1.1 Grade Curricular do Curso de Licenciatura em Letras – Português/Inglês 

UNIDADES CURRICULARES 
 
Unidades Curriculares de Formação Básica (UCFB) 

Filosofia Geral I (60) 
Introdução aos Estudos Clássicos (60) 
Introdução aos Estudos da Linguagem (60) 
Introdução aos Estudos Literários I (60) 
Introdução aos Estudos Literários II (60) 
Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I (60) 
Leitura e Produção de Texto I (60) 
Leitura e Produção de Texto II (60) 
Língua Latina I ou Língua Grega I (60)1 
 
 
Unidades Curriculares de Formação Específica: Língua Inglesa e Literaturas de Língua  
Inglesa (UCFELI) 

Língua Inglesa I (60) 
Língua Inglesa II (60) 
Língua Inglesa III (60) 
Língua Inglesa IV (60) 
Língua Inglesa V (60) 
Literaturas de Língua Inglesa I (60) 
Literaturas de Língua Inglesa II (60) 
Literaturas de Língua Inglesa III (60) 
 
 
Unidades Curriculares de Formação Específica: Licenciatura (UCFEL) 

Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa I (60) 
Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa II (60) 
Libras (30) 
Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos I (60) 
Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos II (60) 
Práticas de Formação Docente (30) 
 
 
Unidades Curriculares de Formação de Professores (UCFP) 

Adaptações e Multimodalidade (60) 
Aspectos da Francofonia no Espaço Africano e Afro-antilhano (60) 
Cânone e Escola (60) 

                                                
1 Uma dentre as duas Unidades Curriculares “Língua Grega I” ou “Língua Latina I” deverá ser cursada como Unidade Curricular de Formação 

Básica (UCFB), a critério do aluno. Cumprida essa categoria, o aluno que assim desejar pode, ainda, cursar a outra, passando a contá-la, para 

efeitos de integralização, na categoria Unidades Curriculares de Complementação de Formação (UCCF).  
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Elaboração de Material Didático de Espanhol como Língua Estrangeira: Aspectos Teóricos e Práticos 
(60) 

Ensino/Aprendizagem da Leitura em Língua Estrangeira: Aspectos Teóricos e Metodológicos (60) 
Letramentos e Ensino de Línguas (60) 
Formação de Professores para o Trabalho com Educação Inclusiva (60) 
Literatura Infantil e Juvenil (60) 
Literatura: Leitura, Mediação e Interdisciplinaridade (60) 
Multimodalidade e Ensino (60) 
Políticas Governamentais para o Ensino de Línguas e Literatura na Educação Básica (60) 
Formação docente, ensino de línguas e o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (60) 
Tópicos em Ensino da Língua Portuguesa na Escola Básica (60) 
Tópicos em História, Culturas e Linguagens Afrobrasileiras (60) 
Transposição Didática e o Ensino de Línguas(60) 
 
Unidades Curriculares de Complementação de Formação (UCCF) 
 
Estudos da Linguagem 
Análise da Conversação (60) 
Análise do Discurso (60) 
Fonética e Fonologia (60) 
Linguagem e Cognição (60) 
Linguística da Enunciação (60) 
Linguística Textual (60) 
Morfologia (60) 
Semântica e Pragmática (60) 
Sintaxe (60) 
Sociolinguística (60) 
 
 
Estudos Literários 
Literatura Brasileira 
Poesia no Brasil - do séc. XVI ao XIX (60) 
Poesia no Brasil - do séc. XIX ao XXI (60) 
Prosa de Ficção no Brasil - do séc. XVIII ao XIX (60) 
Prosa de Ficção no Brasil - do séc. XX ao XXI (60) 
Tópicos de Literatura Brasileira (60) 
 
Literatura Portuguesa 
Literatura Portuguesa e a Noção de Modernidade (60) 
Subjetividade Voz e Amor na Literatura Portuguesa (60) 
Territórios e Deslocamentos na Literatura Portuguesa (60) 
 
Teoria Literária 

Conceitos Fundamentais da Teoria Literária (60) 
Correntes Teóricas dos Estudos Literários (60) 
 
Estudos Clássicos 

Língua Grega II (60) 
Língua Grega III (60) 
Língua Latina II (60) 
Língua Latina III (60) 
Tópicos de Literatura Clássica (60) 
 
 
Unidades Curriculares de Livre Escolha (UCLE) 
 
Estudos da Linguagem 
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Retórica e Argumentação (60) 
Semiótica (60) 
Tópicos em Linguagem, Cultura e Sociedade (60) 
Tópicos em Teorias Gramaticais (60) 
 
Estudos Literários 

Aspectos de Literatura Moderna e Contemporânea (60) 
Autores, Temas e Obras da Literatura Mundial (60) 
Cultura Letrada no Brasil - do séc. XVI ao XIX (60) 
Cultura Literária no Brasil - do séc. XIX ao XXI (60) 
Disciplina Monográfica em Literatura Portuguesa (60) 
Historiografia e Crítica no Brasil (60) 
Letras no Antigo Estado em Portugal (60) 
Mitos Fundadores na Literatura Portuguesa (60) 
Questões Literárias Contemporâneas em Portugal (60) 
Texto Dramático no Brasil do séc. XIX ao XXI (60) 
Tópicos Especiais em Teoria Literária (60) 
 
Estudos Clássicos 

Língua Grega IV (60) 
Língua Latina IV (60) 
Tópicos de Literatura Grega (60) 
Tópicos de Literatura Latina (60) 
 
Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa 

Inglês para Leitura de Textos (60) 
Língua Inglesa VI (60) 
Literaturas de Língua Inglesa IV (60) 
Tópicos em Linguística Aplicada (60) 
Tópicos em Linguística do Inglês (60) 
Tópicos em Literaturas de Língua Inglesa (60) 
 
Unidades Curriculares de Domínio Conexo (UCDC) 

Todas as UCs oferecidas pelos demais cursos da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas 
 
Para integralizar o currículo o discente deve: 

- Cursar todas as UCs de Formação Básica; 
- Cursar todas as UCs de Formação Específica do campo Língua Inglesa e Literaturas de Língua 

Inglesa; 

- Cursar todas as UCs de Formação Específica do campo Licenciatura; 
- Cursar cinco UCs de Formação de Professores; 

- Cursar cinco UCs de Complementação de Formação da área Estudos da Linguagem; 
- Cursar cinco UCs de Complementação de Formação da área Estudos Literários, das quais duas do 

campo Literatura Brasileira, duas do campo Literatura Portuguesa e uma do campo Teoria Literária; 

- Cursar duas UCs de Complementação de Formação da área de Estudos Clássicos; 
- Cursar uma UC de Domínio Conexo; 
- Cursar duas outras UCs a escolher entre quaisquer unidades de Complementação de Formação, 

Formação Específica, Livre Escolha ou Domínio Conexo; 
- Cumprir 410 (quatrocentos e dez) horas de Carga Horária Prática; 
- Cumprir 270 (duzentos e setenta) horas de Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e suas 

Literaturas; 
- Cumprir 135 (cento e trinta e cinco) horas de Estágio Supervisionado em Língua Inglesa; 
- Cumprir 240 horas de Outras Formas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais. 
 
 
GRADE ILUSTRATIVA 
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Termo LICENCIATURA  PORTUGUÊS-INGLÊS Horas HT HP 

1º         
  UCFB - Leitura e Produção de Texto I  60 30 30 

  UCFB - Introdução aos Estudos Clássicos 60 40 20 

  UCFB - Introdução aos Estudos Literários I 60 40 20 

  UCFB - Introdução aos Estudos da Linguagem  60 40 20 
  UCFB - Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I  60   

     

2º       

  UCFB - Leitura e Produção de Texto II  60 30 30 

  UCFB - Introdução aos Estudos Literários II 60 40 20 
  UCFE - Língua Inglesa I 60 30 30 

  UCFB - Língua Latina I ou Língua Grega I 60 30 30 

  UCFB - Filosofia Geral I 60   

     

3º       
  UCFE - Língua Inglesa II 60 30 30 

  UCCF - Estudos da Linguagem 60   

  UCCF - Estudos Literários 60   

  UCFE - Unidade Curricular de Formação de Professores 60 30 30 

     

4º       

  UCFE - Língua Inglesa III 60 30 30 

  UCCF - Estudos Clássicos 60   

  UCCF - Estudos da Linguagem 60   
  UCCF - Estudos Literários 60   

      

5º       

  UCFE - Língua Inglesa IV 60 30 30 

  UCCF - Estudos Clássicos 60   
  UCFE - Literaturas de Língua Inglesa I 60 60  

 Práticas de Formação Docente 30  30 

  Libras 30   

     

6º       
  UCFE - Língua Inglesa V  60 30 30 

  UCCF - Estudos da Linguagem  60   

  UCCF - Estudos Literários 60   

  UCFE - Literaturas de Língua Inglesa II 60 60  
  UCFE - Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos I 60 30 30 

     

7º       

  UCCF - Estudos da Linguagem 60   

  UCCF - Estudos Literários 60   
  UCFE - Literaturas de Língua Inglesa III 60 60  

 UCFE - Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos II 60 30 30 

     

8º         

  UCFC - Estudos Literários 60   
  UCCF - Estudos da Linguagem 60   

  UCFE - Unidade Curricular de Formação de Professores 60 30 30 

 Unidade Curricular CF, FE, LE ou DC 60   
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9o        

  UCDC - Unidade Curricular de Domínio Conexo 60   

  UCFEL -Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa I 60 30 30 

  UCFE - Unidade Curricular de Formação de Professores 60 30 30 

  UCFC - Estudos Literários 60   

     

10o        

  Unidade Curricular CF, FE, LE ou DC 60   

  UCFEL -Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa II 60 30 30 

  Unidade Curricular CF, FE, LE ou DC 60   

      

     

 Estágio Curricular Supervisionado     

  
Estágio Curricular Supervisionado em Língua Portuguesa e 
suas Literaturas I  

135   

 
Estágio Curricular Supervisionado em Língua Portuguesa e 
suas Literaturas II 

135   

 Estágio Curricular Supervisionado em Língua Inglesa 135   

   405   

 
Outras Formas de Atividades Acadêmico-Científico-
Culturais 
(Atividades Complementares) 

240    

Total  3105  620 

 
 
3.9.1.2 Disciplinas e atividades com prerrequisitos 

 Disciplinas e atividades  Prerrequisito  

Língua Grega II Língua Grega I 

Língua Latina II Língua Latina I  

Língua Grega III Língua Grega II 

Língua Latina III Língua Latina II 

Língua Grega IV Língua Grega III 

Língua Latina IV Língua Grega III 

Língua Inglesa II Língua Inglesa I 

Língua Inglesa III Língua Inglesa II 

Língua Inglesa IV Língua Inglesa III 

Língua Inglesa V Língua Inglesa IV 

Língua Inglesa VI Língua Inglesa V 

Literaturas de Língua Inglesa I Língua Inglesa III 

Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos II Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos I 

Estágio Supervisionado de Português II Estágio Supervisionado de Português I 



 

24 

 

Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa I   Língua Inglesa III 

Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa II Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa I 

Estágio Supervisionado em Língua Inglesa II Estágio Supervisionado de Língua Inglesa I 

 

3.10 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

  As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Letras (Parecer CNE/CES 492/2001) não 

preveem o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como obrigatório. Nesse sentido, o formato não foi 

adotado como marco do término da Graduação pelo projeto pedagógico do curso de Letras da 

UNIFESP. Ainda assim, entende-se que práticas de pesquisa e sua cristalização na forma escrita são 

fundamentais na formação dos discentes. Por isso trabalhos científicos alternativos ao TCC estão 

previstos no decorrer do curso, como artigos científicos, ensaios, traduções, relatórios, monografias, 

projetos pedagógicos (v. também item 4.9.2 V.1. sobre a Atividade Programada de Pesquisa).  

 

3.11 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

  As Atividades Científico-Culturais se dividem em Atividade Programada de Pesquisa (APP) e 

Atividades Complementares (AC). A Atividade Programada de Pesquisa é destinada especificamente à 

formação do pesquisador. Baseada em encontros de orientação, individuais e em grupo, participação 

em grupos de estudos, bem como apresentações em seminários abertos à comunidade acadêmica, 

esta atividade visa a permitir aos alunos uma prática orientada de pesquisa acadêmica com vistas à 

produção de um projeto de artigo acadêmico e sua execução. Com a elaboração deste projeto, que 

inclui a definição do objeto de estudo e a metodologia, além de seu desenvolvimento, busca-se aliar o 

conhecimento teórico adquirido e a prática de pesquisa. Vale ressaltar, no entanto, que, embora o 

trabalho de pesquisa seja o objetivo principal destas unidades acadêmicas, o empreendimento teórico-

analítico está presente em todas as demais disciplinas do Curso.  

  Já as Atividades Complementares correspondem ao desejo, expresso no projeto pedagógico do 

Curso de Letras da UNIFESP, de incentivar a participação dos discentes em atividades que ampliam os 

espaços e as oportunidades de formação inicial do graduando. Considera-se assim que o processo de 

formação se estende a atividades extra-sala que possam contribuir para a aquisição de competências 

relevantes para o profissional de Letras. As ACs consistirão na participação em atividades acadêmico-

culturais ligadas à área de Letras, Filosofia e Ciências Humanas, podendo ser oferecidas pela própria 

universidade ou não, e devendo ser cumpridas ao longo do curso. Caberá à Comissão de Curso de 

Graduação referendar a natureza das atividades compatíveis com o Projeto Pedagógico e as 

respectivas horas a serem computadas no histórico escolar do discente. As regras de funcionamento 

das Atividades Programadas de Pesquisa e das demais Atividades Complementares atividades 

complementares acadêmico-culturais (ACs) estão descritas em regulamento específico em anexo.  

 

3.12. Estágio Curricular Supervisionado 

O estágio curricular supervisionado tem início no 5º termo, com o intuito de permitir ao futuro 
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professor de língua portuguesa e suas literaturas vivenciar, de modo crítico e reflexivo, as diferentes 

dimensões da prática profissional em sua área.  

 O estágio curricular obrigatório será realizado concomitante ou posteriormente ao núcleo 

principal das disciplinas de formação de professores do curso e será supervisionado pelos professores 

responsáveis pelas unidades curriculares Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos I e II; e 

Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa I e II.   

 A supervisão de estágio englobará o acompanhamento da participação dos licenciandos nas 

iniciativas de formação de professores oferecidas pelo curso e materializadas nos termos dos convênios 

firmados com as instituições parceiras. Englobará também propostas de reflexão sobre a prática de 

estágio no seio das unidades curriculares relacionadas à formação docente.  

Quanto aos espaços de ensino-aprendizagem que irão constituir o conjunto dos campos de 

estágio, a Licenciatura em Letras-Português/Inglês prevê forte investimento nas escolas regulares da 

rede pública estadual e/ou municipal preferencialmente localizadas em Guarulhos (SP) que ofereçam 

Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio, seja para o segmento de EJA ou para o currículo regular. O 

Centro de Línguas da Unifesp, em fase de planejamento, constituirá uma alternativa importante e 

valorizada para a realização de estágios curriculares no ensino de língua portuguesa como língua 

estrangeira ou com fins específicos.  

Além disso, este projeto reconhece como possíveis espaços institucionais para a realização das 

atividades de estágio as escolas profissionalizantes e técnicas estaduais e federais, assim como 

escolas da rede privada, Centros de Línguas (CELs) abrigados em escolas públicas, ONGs, centros de 

idiomas, instituições penais, abrigos, empresas que oferecem cursos de aperfeiçoamento a seus 

funcionários, instituições culturais, entre outros.  

As modalidades de estágio supervisionado previstas incluem diversificadas vivências 

pedagógicas, que extrapolam as habituais atividades de observação de aulas e regência de turma. Em 

todas as situações, são fundamentais as etapas de planejamento, análise e reflexão acerca do trabalho 

pedagógico a ser realizado junto às instituições parceiras, o que implica a elaboração de registros 

periódicos e sistemáticos, pertinentes a cada contexto. Está contemplada a participação efetiva e ativa 

dos diversos segmentos envolvidos: alunos-estagiários, supervisores de estágio, docentes orientadores 

de estágio e docentes responsáveis por outras unidades curriculares do curso. 

 A exemplo do que já ocorre com as demais Licenciaturas do campus, os convênios a serem 

firmados entre o curso de Letras e as instituições parceiras deverão estabelecer diversas formas de 

contrapartida, respeitados os termos dos convênios acordados entre universidade e campos de estágio, 

assim como os instrumentos reguladores de cada instituição de ensino. Entre as várias configurações 

possíveis, podem constar: a) a participação dos licenciandos e supervisores, como ouvintes, nas 

instâncias colegiadas da escola – reuniões do Conselho Escolar, reuniões pedagógicas, reuniões de 

pais e mestres, reuniões do grêmio estudantil e outros fóruns de discussão instituídos; b) o 

agendamento de encontros de planejamento conjunto, acompanhamento e avaliação das atividades 

pedagógicas com professores orientadores, estagiários e professores supervisores, na escola e na 
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universidade; c) a realização de oficinas pedagógicas e cursos de extensão oferecidos pelos alunos 

estagiários ao público discente da universidade, à comunidade externa e ao público docente da escola; 

d) realização de seminários conjuntos, eventualmente inter e transdisciplinares, com a possível 

participação de outras Licenciaturas do campus, para socialização da produção científica de estagiários 

e professores das escolas; e) oferecimento de vagas, como ouvintes, para os professores orientadores 

em disciplinas da Graduação, no Centro de Línguas e em eventuais cursos de extensão, condicionadas 

à existência de vagas remanescentes e à anuência do Colegiado de curso e dos docentes responsáveis 

por cada unidade curricular.  

 Espera-se que o conjunto de atividades previstas nesse núcleo específico da Licenciatura 

permita ao aluno se aproximar mais detidamente de questões relativas aos processos de ensino-

aprendizagem, retomando e reelaborando, sob a perspectiva pedagógica, aspectos explorados em 

diversas disciplinas cursadas ao longo da Graduação. O intuito é possibilitar uma melhor preparação 

para a atuação como professor, consultor ou assessor na escola básica. 

 

3.13 Relação do curso com ensino, pesquisa e extensão 

Tal como estabelecido pelo Plano Nacional de Extensão Universitária, o Departamento de Letras 

da Universidade Federal de São Paulo entende a extensão nos seguintes termos: 

 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico 

e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores 

da sociedade. (Plano Nacional de Extensão Universitária, p. 15) 

 

O departamento de Letras estimula, assim, a participação e o envolvimento de professores, 

alunos e funcionários nas atividades de extensão desenvolvidas, bem como prioriza as ações de 

impacto social no âmbito da comunidade (tanto externa quanto interna). 

Em termos práticos, isso se traduz em diversos eventos (palestras, colóquios, jornadas literárias 

etc.), cursos e programas sem fins lucrativos e regidos pelo princípio da gratuidade, voltados não só 

para a comunidade acadêmica, mas para o público em geral, que são oferecidos pelas áreas que 

compõem o Departamento de Letras. 

Além de participarem dessas atividades como ouvintes/parte do público, os alunos podem atuar 

como monitores em programas de extensão, bem como organizadores de eventos (vide a Semana de 

Letras e a Jornada Discente de Letras, eventos anuais já tradicionalmente organizados pelos próprios 

alunos). Em todos os casos, esses alunos são devidamente certificados pelo Departamento e/ou pela 

Pró Reitoria de Extensão. 

 

4. CORPO SOCIAL  

4.1. Corpo Docente 
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Álvaro Antônio Caretta 

Titulação: Doutor 

Regime de Trabalho: DE 

É graduado em Letras (Português e Linguística) e licenciado pela Universidade de São Paulo. Possui 

mestrado e doutorado em Letras (Programa de Pós-Graduação em Semiótica e Linguística Geral) pela 

Universidade de São Paulo. Professor de Língua Portuguesa da UNIFESP, dedica-se ao estudo 

dialógico-discursivo da canção popular brasileira. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4185763E1) 

 

Ana Cláudia Romano Ribeiro 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Graduada em Letras (Universidade Federal de Juiz de Fora) e Etnomusicologia (Université Paris X - 

Nanterre), Ana Cláudia Romano Ribeiro fez mestrado e doutorado (este, com bolsa FAPESP) pelo 

programa de pós-graduação em Teoria e História Literária da Universidade Estadual de Campinas, 

tendo realizado estágio doutoral na Università degli Studi di Firenze (com apoio da CAPES). Parte de 

sua pesquisa foi publicada em A terra austral conhecida (Genebra, 1676), de Gabriel de Foigny 

(Tradução, apresentação e notas. Campinas: Editora da UNICAMP, 2011). Foi junior visiting scholar na 

Università degli Studi di Milano (Itália), com uma bolsa da Fondazione CARIPLO (Progetto UniALA). É 

Professora Adjunta no Departamento de Letras da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de São Paulo, na área de Língua e Literatura Francesa, e Pesquisadora 

Colaboradora na área de Estudos Clássicos do Instituto de Estudos da Linguagem, na Universidade 

Estadual de Campinas, onde desenvolve seu atual projeto de pós-doutorado, que consiste da tradução 

da Utopia, de Thomas More, e em um estudo acerca do epicurismo utopiano. É pesquisadora nos 

grupos Renascimento e Utopia (CNPq/UNICAMP), U-TOPOS - Centro de Pesquisa sobre Utopia 

(UNICAMP) e Intertextualidade na literatura latina: teorias e práticas intertextuais na literatura latina e 

sua recepção CNPq/UNICAMP). Co-edita a revista acadêmica anual Morus - Utopia e Renascimento e 

co-organiza os eventos científicos e publicações ligados a este periódico. Seus temas de pesquisa são, 

precipuamente: viagens imaginárias, utopias e distopias; literatura e filosofia nos séculos XVI e XVII 

francês; literatura neolatina dos séculos XVI e XVII; tradição clássica; tradução; literatura e outras artes. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4775992E9) 

 

Ana Cristina Carmelino 

É Doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela UNESP/CAr, com mestrado em Linguística e 

Língua Portuguesa e graduação em Letras Bacharelado e Licenciatura pela mesma instituição, 

UNESP/CAr. Atualmente é Professora Adjunta III da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e 

Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do 

Espírito Santo (PPGEL-UFES). Foi docente do Programa de Mestrado em Linguística da Universidade 



 

28 

 

de Franca (UNIFRAN) de 2006 a 2009, da graduação da Universidade Metodista de Piracicaba 

(UNIMEP) de 2004 a 2009 e do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), de 1999 a 2009. Foi 

editora da revista Multiciência (2004-2008). É avaliadora de instituições da educação superior e de 

cursos de graduação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 

Desenvolveu trabalhos em diferentes linhas de pesquisa: "Processos e práticas textuais: caracterização 

e práticas teóricas"; "Práticas discursivas e ensino" e "Variação linguística e sua análise". Sua pesquisa 

atual visa à investigação da produção e do funcionamento de textos e discursos humorísticos. É 

membro do GT Linguística de Texto e Análise da Conversação da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL). 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4792053H6) 

Ana Luiza Ramazzina Ghirardi 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professora Adjunta na área de língua e literatura francesa do departamento de letras da Escola de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, possui mestrado e 

doutorado em Língua e Literatura francesa pela Universidade de São Paulo (1999 e 2008). Atua na área 

de Letras, com ênfase em FLE, literaturas francesa e brasileira. Sua pesquisa atual está voltada para 

gêneros textuais e ensino do FLE (com ênfase em textos literários) bem como para a compreensão dos 

mecanismos de incorporação da cultura francófona pela cultura brasileira. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4751234Y9) 

 

Anderson Salvaterra Guimarães 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Graduado em Letras: Português-Inglês (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (1999), mestre em Linguística Aplicada pela mesma universidade (2004), sob orientação do 

Prof. Luiz Paulo da Moita Lopes, e doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (CNPq/2010), orientado pela Profª Beth Brait. De 

setembro de 2007 a agosto de 2008, desenvolveu estágio de doutorado no exterior na Université de 

Paris VIII (CAPES), supervisionado pela Profª Marília Amorim. Foi Professor Adjunto do Programa de 

Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) de 2011 a 2014, onde 

coordenou o projeto de pesquisa "A recepção da teoria dialógica no Brasil: sujeitos, linguagens e 

culturas na construção de conhecimento", apoiado pela FAPERGS. Atualmente é Professor Adjunto e 

membro titular do Conselho de Ensino de Pós-Graduação do Programa de Mestrado em Letras e vice-

chefe do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). É 

membro/pesquisador do GP/CNPq/PUC-SP Linguagem, identidade e memória 

(www.linguagemememoria.com.br), liderado pela Profª Beth Brait, e do GP/CNPq/UFSM Literatura, 

linguagem, memória, liderado pela Profª Silvia Paraense e pela Profª Raquel Trentin. Integra também o 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4792053H6
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projeto "Verbo-visual e produção de sentidos: perspectiva dialógica" (CNPq), coordenado pela Profª 

Beth Brait. Tem experiência na área de Linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: 

dialogismo, análise do discurso, memória cultural. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4761499Z5) 

 

André Luiz Barros da Silva  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui doutorado em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(março/2007) com a tese Sensibilidade, coquetismo e libertinagem, sobre as transformações literárias e 

éticas na França e na Inglaterra dos séculos XVII e XVIII. É professor adjunto de Literatura Brasileira na 

Universidade Federal de São Paulo. Mestrado, pela UFRJ: Humor na Cultura (1999), sobre o cômico 

nas artes, da Grécia antiga e Renascimento aos dias de hoje. Campos de atuação: literatura brasileira, 

literatura francesa (sécs. XVII-XVIII), literatura inglesa (idem). Literatura libertina. Machado de Assis. 

Século das Luzes. Filosofia e teoria da literatura. Literatura sentimental. Primórdios do romance no 

Brasil. Primórdios do romance na França e na Inglaterra. Teatros inglês e francês.  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4753718D6  

Andreia dos Santos Menezes 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

É doutora e mestre em Letras (Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana) pela 

Universidade de São Paulo (USP). Possui bacharelato e licenciatura em Letras, com habilitação em 

Português e Espanhol pela mesma instituição. Tem experiência na área de língua espanhola, 

trabalhando principalmente com os seguintes temas: estudos contrastivos entre o português brasileiro e 

o espanhol; estudos culturais, discursivos e enunciativos comparativos entre o Brasil e a Argentina. No 

momento é professora adjunta da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4753681Z0) 

 

Bianca Fanelli Morganti 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Graduada em Ciências Sociais (UNICAMP), fez mestrado (2002) e doutorado (2008) pelo Programa de 

Pós-Graduação em Teoria e História Literária da Universidade Estadual de Campinas, com período de 

estágio de doutorado no exterior junto à Università degli Studi di Firenze\Itália, com o apoio da CAPES. 

Sua tese de doutorado consistiu na tradução, do latim para o português, da obra Invective contra 

medicum, do poeta italiano Francesco Petrarca, acrescida de comentários críticos, notas e um ensaio 

introdutório. Pesquisa a prosa escrita em língua latina, com ênfase em Cícero e Sêneca, e sua 
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reelaboração posterior na produção neolatina dos séculos XIV e XV. Atualmente é professora adjunta de 

Língua e Literatura Latinas do Departamento de Letras (área de Estudos Clássicos) da Escola de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, e colaboradora junto à 

área de Estudos Clássicos do Programa de Pós-Graduação em Linguística do Instituto de Estudos da 

Linguagem da UNICAMP.  É pesquisadora colaboradora nos grupos de pesquisa República das Letras: 

Estudos da Literatura Renascentista em Latim (Cnpq/DLCV-USP), Intertextualidade na Literatura Latina: 

Teorias e Práticas Intertextuais na Literatura Latina e sua Recepção (Cnpq/IEL-UNICAMP) e Gêneros 

de Prosa Greco-Latina (Cnpq/DLCV-USP). Tem interesse por retórica e poética antigas, e por seu 

emprego na produção letrada neolatina dos séculos XIV e XV.  

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4735948Z4) 

 

Carlos José Lírio 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui Graduação em Letras-Português/Inglês (Licenciatura) pela Universidade Braz Cubas (1994), 

Especialização em Linguística Aplicada ao Ensino de Português pela Universidade Braz Cubas (1995), 

Mestrado em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002) e Doutorado 

em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais (2012). É Professor Adjunto A I, na 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Tem experiência nas áreas de Língua Portuguesa e Linguística, com ênfase em Análise Crítica do 

Discurso, atuando principalmente nos seguintes temas: Estudos Críticos do Discurso, Relações Étnico-

Raciais e Ensino de Língua Portuguesa. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4164260E4) 

 

Carlos Renato Lopes 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

É Professor Adjunto II do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, Campus 

Guarulhos. Possui bacharelado e licenciatura em Letras-Português pela Universidade Estadual de 

Campinas (1989) e em Letras/Inglês pela Universidade de São Paulo (1996). É mestre (2000) e doutor 

(2007) em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo, e desenvolveu 

pesquisa de pós-doutorado nessas mesmas área e universidade (2010). Tem experiência nas áreas de 

ensino de língua inglesa, linguística aplicada, elaboração de material didático, análise do discurso e 

letramentos. Atua principalmente nos seguintes temas: discurso das mídias; cultura popular (lendas 

urbanas); teorias pós-estruturalistas; teorias críticas da linguagem e do conhecimento; e conflitos 

epistemológicos no processo de ensino-aprendizagem.  

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4773522A5) 
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Denise Radanovic Vieira 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui licenciatura em Letras Francês Espanhol Português pela Universidade de São Paulo (1986), 

licenciatura em Educação Física pela Universidade de São Paulo (1991), especialização em tradução 

de Francês (Universidade de São Paulo, 1989) e em tradução de Espanhol (Universidade Gama Filho, 

2008), mestrado em Letras (Língua e Literatura Francesa) pela Universidade de São Paulo (2002) e 

doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (2008). Atualmente é docente de língua 

francesa na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - campus Guarulhos. Tem experiência na 

área de Letras, com ênfase em Tradução e em Metodologia e Didática de Línguas Estrangeiras, 

atuando principalmente nos seguintes temas: ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras (línguas 

para fins específicos, estratégias pedagógicas, simulação global, estudos interculturais, concepção de 

cursos e material didático), formação de professores de língua estrangeira, tradução juramentada, 

comercial e técnica e interpretação. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736154U1) 

 

Eduíno José de Macedo Orione 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso (1990), Mestrado em Letras 

(Literatura Portuguesa) pela Universidade de São Paulo (1996) e Doutorado em Letras (Literatura 

Portuguesa) pela Universidade de São Paulo (2002). Em ambos os cursos estudou a narrativa 

portuguesa (Teolinda Gersão e Camilo Castelo Branco), tendo sido orientado por Carlos Alberto Vechi. 

Em 2012, concluiu um segundo Doutorado, também na Universidade de São Paulo, em Filosofia (área 

de Ética e Filosofia Política), sob a orientação de Sérgio Cardoso, com uma tese sobre Montaigne. Foi 

professor de Literatura nas Faculdades Tibiriçá (São Paulo-SP) entre 1993 e 2009, e nas Faculdades 

Integradas Teresa d'Ávila (Lorena-SP) entre 1995 e 2010. Em 2007, trabalhou como docente na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tanto na graduação em Letras como no mestrado do 

Programa de Literatura e Crítica Literária. Também lecionou no curso de Especialização em Literatura 

da PUC-SP entre 2007 e 2010. Em 2011, ingressou como professor adjunto de Literatura Portuguesa na 

Universidade Federal de São Paulo. Tem publicado artigos na área de literatura, filosofia e artes 

plásticas. Possui interesse na ficção portuguesa e brasileira dos séculos XIX e XX (na área de Letras), e 

na ética humanista (na área de Filosofia). 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4768960U0) 

 

Érico Nogueira 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 
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Bacharel em Filosofia (2002), mestre (2006) e doutor (2012) em Letras Clássicas pela Universidade de 

São Paulo (USP). Atualmente é professor de Língua e Literatura Latinas da Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH-Unifesp). Suas principais linhas de 

pesquisa são: tradução poética do grego e do latim, métrica quantitativa e versificação vernácula, e 

relações entre poesia e filosofia na Antiguidade clássica e tardia. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4762431P7) 

 

Fernanda Miranda da Cruz 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui Graduação em Lingüística pela Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP (2001), onde 

também obteve seu titulo de mestre e doutora. Doutora em Linguística pela UNICAMP (2008) e em 

Sciences du Langage-Linguistique (2008) pela École normale Supérieur en Lettres et Sciences 

Humaines (ENS-LSH), em Lyon, França.  

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4778487U3) 

 

Fernando Maciel Gazoni 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui graduação em Engenharia pela Universidade de São Paulo (1990 - especialização em 

Telecomunicações), graduação em Letras pela Universidade de São Paulo (2001 - Bacharelado em 

Latim), mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (2006), com a dissertação "A Poética de 

Aristóteles - tradução e comentários" e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (2012) 

com a tese "Felicidade controversa - volição, prescrição e lógica na eudaimonia aristotélica". Tem 

experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Clássicas, e em Filosofia. Atua principalmente 

nos seguintes campos: Filosofia Antiga, Literatura Clássica, Platão, Aristóteles, Ética, Poética. 

Atualmente é Professor Adjunto de Língua e Literatura Grega na Universidade Federal de São Paulo. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4784770D4) 

 

Francine Fernandes Weiss Ricieri 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Licenciada em Letras pela Universidade Estadual de Londrina (1988), mestrado em Teoria Literária e 

Literatura Comparada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho / UNESP (1996), 

doutorado em Teoria e História Literária na área de Literatura Brasileira pela Universidade Estadual de 

Campinas / UNICAMP (2001) e pós-doutorado em Literatura Brasileira pela UNICAMP (FAPESP). Tem 

experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira e Literatura Portuguesa, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Alphonsus de Guimaraens, simbolismo e decadentismo, relações 
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entre Brasil, Portugal e França em poetas oitocentistas. Atua como professora de Literatura Brasileira na 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Campus Guarulhos. Atualmente desenvolve projeto 

sobre poesia narrativa contemporânea e coordena um programa de extensão universitária organizado 

em torno da promoção da leitura em ambiente escolar. Credenciada no Programa de Mestrado da 

UNIFESP/ Guarulhos. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4768943D8) 

 

Graciela Alicia Foglia 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

É mestre (1998) e doutora (2005) em Letras (Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-

Americana) pela Universidade de São Paulo. Foi professora assistente doutor da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC, 1999-2006), professora adjunta da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, 2006-2009); e atualmente é professora da Universidade 

Federal de São Paulo, Campus Guarulhos. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em 

Literaturas Estrangeiras Modernas. Atua principalmente nos seguintes temas: Literatura de Testemunho, 

Literatura e violência ditatorial, Literatura e cinema. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4721407U6) 

 

Greice de Nóbrega e Souza 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola, Literaturas Espanhola e Hispano 

Americana da FFLCH - USP, na área de Língua Espanhola. É mestre em Letras (2007) na área de 

Língua Espanhola, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - USP / SP, graduada e 

licenciada em Letras - Espanhol / Português (2002) pela mesma instituição. Atualmente é Professora 

Assistente da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP, área de Espanhol, subárea 

de Língua Espanhola. Atua como professora de Língua Espanhola e de Fundamentos Teórico-

Metodológicos para o Ensino de Espanhol. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas 

Estrangeiras Modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: língua espanhola, ensino-

aprendizagem de espanhol e análise do discurso. É co-autora de uma coleção de livros didáticos para o 

ensino de espanhol para o Ensino Médio: Español Entre Contextos. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4137627J0) 

 

Guilherme Ignácio da Silva 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Docente de Língua e Literatura Francesa na Universidade Federal de São Paulo.Tem experiência na 
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área de Letras, com ênfase em Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas. Possui Mestrado em 

Letras (Língua e Literatura Francesa) pela Universidade de São Paulo e Doutorado em Letras (Língua e 

Literatura Francesa) na Universidade de São Paulo, com período sanduíche no Institut des Textes et 

Manuscrits Modernes, da École Normale Supérieure, de Paris. É membro do projeto internacional 

Brépols/BNF de edição dos cadernos manuscritos de Marcel Proust, autor cuja obra foi estudada no 

Mestrado e Doutorado. Realizou Pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas sobre as 

Memórias do duque de Saint-Simon no contexto das práticas letradas do Antigo Regime Francês. 

Cursou a Graduação em Letras Francês/Português/Alemão e em Filosofia pela Universidade de São 

Paulo. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4702992D1) 
 

Henning Paul Heinrich Teschke 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professor visitante de Teoria Literária na Unicamp 2011-2013. Obteve o mestrado em Filosofia summa 

cum laude na Université Paris I, Sorbonne. Seu doutorado (magna cum laude) foi feito na Freie 

Universität Berlin. Se habilitou na Humboldt-Universität Berlin. É autor, entre outros, de Französische 

Literatur des 20. Jahrhunderts (Klett, 1998), de Proust und Benjamin Unwillkürliche Erinnerung und 

Dialektisches Bild (Königshausen und Neumann, 2000), e de Sprünge der Differenz Literatur und 

Philosophie bei Deleuze (Matthes und Seitz, 2008). Coeditou Literarische Fluchtlinien der Revolution 

nach 1789 (Stauffenburg 2004), Institution und Ereignis Anknüpfungen an Alain Badiou (Narr, 2008). 

Publicou diversos artigos na Alemanha e no exterior, em revistas como Lendemains, Romanistische 

Zeitschrift für Literaturgeschichte/Cahiers d Histoire des Littératures Romanes, Concepts, Plurale, 

IberoRomania, Italienisch. Seus interesses de pesquisa incluem a literatura francesa, a literatura 

italiana, a literatura espanhola, a Teoria Literária, a Escola de Frankfurt e a teoria pós-estruturalista. Pai: 

Gerhard Teschke (7.9. 1935) Mae: Annegret Schlepphorst (5.12. 1939) 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4348905T1) 

 

Hosana dos Santos Silva 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Doutora (2012) em Letras pelo programa de Filologia e Língua Portuguesa, do Departamento de Letras 

Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo (USP); mestre (2007), licenciada (2004) e 

graduada em Letras (2002), com habilitação em Linguística e Língua Portuguesa,com habilitação em 

Língua Portuguesa, pela mesma Universidade. Atua principalmente nas áreas de Teoria Linguística, 

Sociolinguística e História Social da Linguagem, com ênfase nos seguintes temas: teorias e descrições 

sintáticas, aquisição da escrita, interação, variação e mudança linguísticas e história do português 

brasileiro. É professora adjunta no curso de Letras (área de Linguística) da Escola de Filosofia, Letras e 
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Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Atualmente, desenvolve projeto 

de pesquisa em História Social da Linguagem. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4347600A5) 

 
Iara Rosa Farias 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui Graduação em Letras pela Universidade Católica de Santos - UNISANTOS (1990), Mestrado em 

Letras: Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho- 

UNESP-CAr (1997) e Doutorado em Linguística pela Universidade de São Paulo - USP/SP (2002). 

Realizou Pós-Doutorado em Educação (ProDoc/CAPES) na Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ (2003-2005). Atuou na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia - FACED/UFBA 

(2005-2009), como professor adjunto, na área de Alfabetização e Letramento (graduação), adotando a 

perspectiva Linguística, e Sociedade e Linguagem (Pós-Graduação). Atualmente é professor adjunto na 

Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, curso de Letras, na área de Linguística. Tem 

pesquisa em Linguística e em Educação. Na primeira, a partir da Semiótica francesa, aborda os 

seguintes temas: linguagem, percepção/figuratividade, enunciação e canção. Na segunda, a partir da 

Linguística e das pesquisas Ferreiro, aborda questões da aquisição da língua escrita e do seu ensino-

aprendizagem. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4799425T4) 

 

Indaiá de Santana Bassani 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE  

Indaiá de Santana Bassani possui bacharelado em letras (português e linguística - 2002-2006), 

licenciatura em português (2006-2007), mestrado em linguística (2007-2009) e doutorado na mesma 

área (2009-2013) pela Universidade de São Paulo, com estágio Sanduíche na Universidade da 

Pensilvânia (jan-dez/2012). Atua nas áreas de morfologia e suas interfaces com a sintaxe (estrutura 

argumental), semântica verbal e fonologia. Atualmente é professora Adjunto A-I no curso de Letras da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4732155J3) 

 

Ivan Rodrigues Martin  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui graduação, bacharelado e licenciatura, em Letras, com habilitações em Português e Espanhol 

pela Universidade de São Paulo (1994); mestrado em Letras (Língua Espanhola e Lit. Espanhola e 

Hispano-Americ.) pela Universidade de São Paulo (1999) e doutorado em Letras (Língua Espanhola e 

Lit. Espanhola e Hispano-Americ.) pela Universidade de São Paulo (2006). Atualmente é professor na 
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Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e atua como autor de livros didáticos de espanhol na 

Editora Ática, de São Paulo. Tem experiência como professor na área de Letras, principalmente no 

ensino de língua espanhola, língua portuguesa e literatura. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4796028Y3) 

 

Janderson Luiz Lemos de Souza  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professor Adjunto do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Doutor em Letras Vernáculas (Língua Portuguesa) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Mestre em Letras (Estudos da Linguagem) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio). Bacharel em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

Membro dos seguintes grupos de pesquisa cadastrados no CNPq: Núcleo de Estudos 

Morfossemânticos do Português (NEMP) e Investigações (In)Formais em Língua(gem) e Cognição 

(InFoLinC). Áreas de interesse: Morfologia, Léxico, Semântica, Linguística Cognitiva. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4766379T7) 

 

Joana de Fatima Rodrigues 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui Graduação, Bacharelado e Licenciatura, em Letras, com habilitações em Português e Espanhol 

pela USP (2002); Mestrado em Letras (Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-

Americana) pela USP (2005) e Doutorado em Letras (Literatura Brasileira) pela USP (2011). Pós-

Graduação em Tradução pela Universidade Gama Filho (Espanhol-Português, 2007) e Graduação em 

Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Cásper 

Líbero (1980). Atualmente é professora da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Tem 

experiência na área de Letras (Literaturas Espanhola e Hispano-Americana) e Jornalismo (Jornalismo 

Cultural e Literário), atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de literaturas espanhola e 

hispano-americana e redação jornalística. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4215753U4) 

 

João Marcos Mateus Kogawa 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professor Adjunto A I do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp-Araraquara (Conceito CAPES 6), com período 

de estágio doutoral na Université Sorbonne Nouvelle (Paris III) sob supervisão do Prof. Jean-Jacques 

Courtine. Mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp - Araraquara (Conceito CAPES 6). 
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Graduado em Letras pelo Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé. Tem experiência 

como professor e pesquisador na área de Linguística com ênfase em Análise do Discurso. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4550096U8) 

 

José Hamilton Maruxo Junior 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Doutor e mestre em Letras - Língua e Literatura Francesa pela Universidade de São Paulo. Foi 

Professor da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Atualmente é Professor Adjunto da Escola de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Tem experiência 

na área de Letras, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de língua francesa, língua 

portuguesa, análise do discurso e interfaces entre ciência e linguagens. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4742536D3) 

 

Josiane Teixeira Martinez 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui graduação em Ciências Sociais - Antropologia (Bacharelado (1995) e Licenciatura (1997)) pela 

Universidade Estadual de Campinas e fez mestrado (2003) e doutorado (2008) em Lingüística, ambos 

na área de Letras Clássicas, na mesma universidade. Tem experiência na área de Letras, com ênfase 

em língua e literatura gregas, atuando principalmente nos seguintes temas: Gorgias, sofistas (séc. V 

a.C.), tragédia e mitologia. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4763702H6) 

 

Juliana Silva Loyola 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui Graduação em Letras pela Universidade de Uberaba (1987), Mestrado em Estudos Literários 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992) e Doutorado em Estudos Literários 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1997). Foi professora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo de Março de 2006 a Abril de 2013. É professora do Departamento 

de Letras da Universidade Federal de São Paulo.- UNIFESP. Tem experiência na área de Letras, com 

ênfase em Literatura Infantil e Juvenil e Teoria Literária, atuando principalmente na área Literatura e 

Ensino. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4708859P6) 

 

Júlio de Souza Valle Neto 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 
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Graduou-se em 1999 bacharel em Letras pela UNICAMP, instituição pela qual também obteve, no ano 

seguinte, a licenciatura. Os títulos de Mestre e Doutor em Teoria e História Literária, ambos pelo 

Instituto de Estudos da Linguagem da referida universidade, foram obtidos respectivamente em 2006 e 

2011. Em ambas as oportunidades, desenvolveu pesquisas sobre a obra do memorialista Pedro Nava 

(1903-1984), sempre sob a orientação do Prof. Dr. Antonio Arnoni Prado. No mestrado, examinou as 

inflexões do romance "O Ateneu", de Raul Pompéia, sobre a prosa das "Memórias", ao passo que em 

"O Modernista no Antiquário", sua tese de doutoramento, pretendeu investigar as relações entre esta 

obra e o movimento modernista. Também atuou na docência do ensino superior entre 2004 e 2007 

(quando se afasta para usufruir de bolsa concedida pela FAPESP, instituição que fomenta as suas 

pesquisas desde a Iniciação Científica, orientada pelo prof. Dr. Alexandre Soares Carneiro e dedicada à 

crítica sobre a lírica medieval galego-portuguesa). No período, atuou como professor na Faculdade 

Cenecista de Capivari (FACECAP), ministrando disciplinas pertencentes, sobretudo, à área de literatura 

brasileira. Atuou, entre fevereiro de 2012 e abril de 2013, como professor de Língua Portuguesa no 

Ensino Médio da ETEC João Maria Stevanatto (Itapira-SP), ocupação que se integra a um novo 

momento de reflexões sobre a questão do Ensino de Literatura na Educação Básica. Atualmente, é 

professor da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), campus Guarulhos. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4730077A6) 

 
 
Lavinia Silvares  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Graduou-se em Letras (português e inglês) pela Universidade de São Paulo. É Doutora pela área de 

Estudos Lingüísticos e Literários em Inglês - Departamento de Letras Modernas, USP - e autora da tese 

"No man is an island: John Donne e a poética da agudeza na Inglaterra do século XVII". Fez pós-

doutorado com bolsa FAPESP no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP sobre a 

categoria histórica do "wit". Desde 2009, é Professor Adjunto do Departamento de Letras - Literatura 

Inglesa, na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), campus Guarulhos. Coordena o Grupo de Pesquisa de Retórica e Poética Antigas e 

Modernas, UNIFESP/CNPq, é membro da International Society for the History of Rhetoric (ISHR), da 

Renaissance Society of America (RSA) e da Sociedade Brasileira de Retórica (SBR).  

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4704394Z8) 

 

Leandro Pasini 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Leandro Pasini é professor do Departamento de Letras da EFLCH/Unifesp. Possui graduação em Letras 

pela Universidade de São Paulo (2003), mestrado em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) 
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pela Universidade de São Paulo (2006) e doutorado em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) 

pela Universidade de São Paulo (desde 2011). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em 

Teoria Literária e Literatura Brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: poesia modernista 

brasileira, literatura e sociedade, poesia brasileira. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4764135Y7) 

 

Leila de Aguiar Costa  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui mestrado em Letras (Língua e Literatura Francesa) pela Universidade de São Paulo (1990) e 

doutorado em Sciences du Langage - École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris-

França(1997). Realizou três pós-doutorados: inicialmente, pela Universidade de Lisboa (subvenção 

Instituto Camões); em seguida, pelo Departamento de Letras Modernas da UNESP/Araraquara 

(subvenção CNPq); finalmente, pelo Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP (subvenção 

FAPESP), tendo suas pesquisas vinculadas ao Projeto Temático FAPESP Biblioteca Cicognara e a 

Constituição da Tradição Clássica, de iniciativa do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 

UNICAMP, e coordenado seu "Núcleo Letras". Sua atuação acadêmica se dá na área de Letras, com 

ênfase em Teoria Literária, Literatura Francesa e Literatura Comparada, envolvendo-se principalmente 

com os seguintes temas: gêneros romanesco e teatral, retóricas e poéticas clássicas, sistemas de 

representação literária e artística do Seiscentos ao Oitocentos. Atualmente, é docente no Curso de 

Letras, na área de Estudos Literários, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), onde 

desenvolve projeto de pesquisa intitulado "Escrever a imagem ou como a literatura põe em cena as 

artes visuais". É Bolsista Produtividade em Pesquisa do Fundo de Auxílio aos Docentes e Alunos 

(FADA) da UNIFESP. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4723385J1) 

 

Leonardo Gandolfi 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

É professor de Literatura Portuguesa na Universidade Federal de São Paulo. Possui graduação em 

Letras (Português-Literaturas) pela Universidade Federal Fluminense (2004), mestrado em Literatura 

Portuguesa (2007) e doutorado em Literatura Comparada (2012) na mesma universidade. Tem 

publicações na área de Literatura Comparada, com ênfase em Literatura Portuguesa e Brasileira, 

atuando principalmente nos seguintes temas: poesia e narrativa portuguesa, poesia brasileira e artes 

plásticas. É autor dos livros de poemas "No entanto d'água" (2006) e "A morte de Tony Bennett" (2010). 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4702830U6) 

 

Ligia Fonseca Ferreira  
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Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Bacharel em Letras (Francês / Português / Linguística) pela USP - Universidade de São Paulo, com 

Licenciatura Plena em Letras também pela USP. Mestrado em Análise Semiolinguística do Discurso, sob 

orientação de Patrick Charaudeau, Université de Paris XIII. Doutorado em Estudos Portugueses e 

Brasileiros pela Université de Paris III Sorbonne, com tese sobre vida e obra do escritor, advogado, 

jornalista e abolicionista Luiz Gama. Atualmente é pós-doutoranda no Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo (IEB-USP) com pesquisa em epistolografia brasileira, sob a supervisão de 

Marcos Antonio de Moraes. Foi docente do Departamento de Lingüística Aplicada da Universidade 

Estadual de Campinas. Residiu treze anos na França, onde lecionou português como língua estrangeira 

e cultura brasileira . Possui especialização em didática de línguas e culturas estrangeiras e formação 

em comunicação intercultural. Lecionou Departamento de Línguas Estrangeiras Aplicadas (L.E.A. 

Português ), da Université de Haute Bretagne - Rennes 2. De 2003 a 2007, foi docente do 

Departamento de Letras Modernas (área de francês) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP, onde dirigiu o Centro de Línguas da FFLCH-USP, de 2005 a 2007. Membro, desde 

2009, do grupo de pesquisa "Diálogos Interculturais" do IEA - Instituto de Estudos Avançados da 

Universidade de São Paulo. Atualmente, é docente da área de língua e literatura francesa da UNIFESP 

- Universidade Federal de São Paulo. É líder do grupo de pesquisa GERBRAF - Grupo de Estudos 

sobre as Relações Brasil França, no CNPq. Tem experiência na área de Letras, com ênfase nos 

seguintes temas : didática de língua, cultura e literatura estrangeira; relações culturais França-Brasil; 

escritores não-francófonos de expressão francesa; estudos interculturais; Luiz Gama, literatura afro-

brasileira (século XIX início século XX); abolicionismo e literatura ; autobiografia; tradução; epistolografia 

e edição de correspondências É autora de Primeiras Trovas Burlescas de Luiz Gama e outros poemas 

(Martins Fontes, 2000) e Com a palavra Luiz Gama. Poemas, artigos, cartas, máximas (Imprensa 

Oficial, 2011). 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4781343T9) 

 

Lucia Sano  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui graduação em Letras (2004) na Universidade de São Paulo e mestrado (2008) e doutorado 

(2013) pelo programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas da Universidade de São Paulo. Desde 

2009 é docente de Língua e Literatura Gregas na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Tem 

interesse sobretudo nos gêneros narrativos da literatura grega, tendo desenvolvido pesquisa 

principalmente sobre as narrativas em prosa produzidas no período imperial, no contexto conhecido 

como Segunda Sofística, investigando a configuração do gênero romanesco na Antiguidade e valores 

culturais representados nesses textos. Atualmente se dedica ao estudo da obra de Xenofonte de 

Atenas. 
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(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4732072E9) 

 

Luciano César Garcia Pinto 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui graduação em História (2005) pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado (2007) e 

doutorado (2013) em Linguística, na área de Letras Clássicas, pela mesma universidade. Estágio de 

Doutoramento (2010-2011) - Bolsa Sanduíche do Programa DAAD(Alemanha)/CAPES, na Ruprecht-

Karls-Universität Heidelberg. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4531349H4) 

 

Luiz Fernando Prado Telles 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professor de Teoria Literária da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Possui bacharelado e licenciatura em Letras (1997), mestrado (2000) 

e doutorado (2009) em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

Atualmente, desenvolve pesquisa de Pós-Doutorado junto ao Departamento de Letras Clássicas e 

Vernáculas da Universidade de São Paulo (USP). Tem experiência de ensino e pesquisa nas áreas de 

Letras, atuando, principalmente, nos seguintes temas: teoria da literatura, teoria do romance, teoria da 

narrativa, narrativa contemporânea em literaturas de língua portuguesa. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4436111D2) 

 

Marcello Marcelino Rosa 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Graduação em Língua e Literatura Inglesas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1996), 

mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (2000) e doutorado em Linguística pela Unicamp (2007). Atualmente é professor adjunto na 

UNIFESP no departamento de Letras. Atuou como professor na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo no curso de inglês e português pelo departamento de linguística durante 15 anos (1997-2012) e 

coordenou o curso de extensão "Bilinguismo: Revisão de Teorias e Análise de Dados" pela PUC-

COGEAE de 2008 a 2012. Atuou como professor convidado na pós-graduação lato sensu em Língua 

inglesa da Universidade São Judas Tadeu de 1998 a 2008. Atua na área de Linguística do inglês, em 

aquisição de L2, bilinguismo, sintaxe, fonética e fonologia do inglês. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4775353P9) 

 

Marcelo Seravali Moreschi 
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Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp e doutor em Línguas e Literaturas Hispânicas (com 

ênfase em Literatura Luso-brasileira) pela Universidade da Califórnia, Santa Barbara. Trabalha com 

abordagens interdisciplinares que combinam Teoria e História Literária com História da Arte, com foco 

nas vanguardas do século XX. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4384933Y2) 

 

Marcio Hollosi 

Titulação: Mestre 

Regime de trabalho: DE 

Mestre em Reabilitação do Equilíbrio Corporal e Inclusão Social na UNIBAN SP, Pós Graduado em ED. 

ESPECIAL / INCLUSIVA ENF. DEF. AUDITIVA -FAC. SAO LUIS - JABOTICABAL (2008), Aprovado no 

exame PROLIBRAS nível médio e superior - UFSC/MEC , Graduado em PEDAGOGIA pelo INSTITUTO 

DE ENSINO SUPERIOR ANDREENSE (2007).Atualmente é Professor Efetivo da UNIFESP - 

Universidade Federal de São Paulo- Campus Guarulhos. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4202104A9) 

 

Maria do Socorro Fernandes de Carvalho 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas (2004), 

mestrado em Letras (Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa) pela Universidade de 

São Paulo (1998) e graduação em Letras pela Universidade Federal do Piauí (1991). Atualmente é 

professora associada da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), tendo lecionado até 2009 na 

Universidade Federal do Piauí e entre 2009 e 2010 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Leciona 

na área de Letras, com ênfase em literatura portuguesa e estudos retóricos das letras do Antigo Regime 

e teoria literária. Estuda principalmente poesia, Portugal, barroco, poética, retórica, agudeza, história do 

livro, século XVII. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4773736T4) 

 

Maria Lúcia Dias Mendes  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Bacharel em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo - USP, cursou Letras (Francês / Português) na mesma Universidade. Possui mestrado (2002) e 

doutorado (2007) em Língua e Literatura Francesas pelo Departamento de Letras Modernas da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atualmente é 
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professora de Língua e Literatura Francesa do Departamento de Letras da Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. Áreas de interesse: Romantismo 

(Francês e Brasileiro); relações entre Literatura e História; relações entre Literatura e Imprensa; 

Historiografia romântica; Romance Folhetim (França e Brasil); Escrituras do eu (memórias); História do 

Brasil Império; História da França; História do livro e da Leitura. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4751267J8) 

 

Mariana Teixeira Marques 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui maîtrise em Français Langue Etrangère - Université Stendhal - Grenoble III (2000), graduação 

em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo (2009), mestrado em 

Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo (2006) e doutorado em 

Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo (2012). Tem experiência na 

área de Letras, com ênfase em Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, atuando principalmente 

nos seguintes temas: literaturas de língua inglesa, estudos do romance (séculos XVIII e XIX), relações 

literárias entre Inglaterra e França, literatura e filosofia. É Professor Adjunto do Departamento de Letras 

- Literaturas em Língua Inglesa, na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), campus Guarulhos. É membro do Laboratório de Estudos do 

Romance, vinculado ao Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4744310J1) 

 

Markus Volker Lasch  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Graduou-se em Letras (1994) e Linguística (1993) pela Universidade Estadual de Campinas e obteve 

mestrado em Teoria e História Literária pela mesma instituição (1997). É doutor em Literatura Geral e 

Comparada pela Universidade Livre de Berlim (2005) e fez estágio de pós-doutorado novamente pela 

Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal de São 

Paulo. Atua predominantemente nos campos de Teoria Literária e Literatura Comparada, notadamente 

das literaturas em língua alemã e portuguesa. Seus enfoques de pesquisa envolvem a relação entre 

literatura e psicanálise, questões de sujeito e de subjetividade, tragédia e trágico, a literatura de 

internato, a representação da violência e do outsider na literatura, bem como a literatura e(m) fontes 

primárias (manuscritos autógrafos e demais documentos encontráveis em arquivos, espólios etc.). 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4792880Z9) 

 

Mirhiane Mendes de Abreu 
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Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Graduação em Letras pela Universidade Federal Fluminense (1993), com mestrado em Letras (1997) e 

doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas (2002) na área de 

Literatura Brasileira. Estágio de pós-doutorado também pela Unicamp durante o triênio de 2006-2009. 

Pesquisa na Universidade Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - entre dezembro de 2011 e fevereiro 2012. Os 

períodos de formação se efetuaram com apoio Fapesp. Entre 1999 e 2006, foi Professora de Teoria 

Literária da Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, é Professora Adjunta de Literatura 

Brasileira na Unifesp - campus Guarulhos. Os estudos de maior interesse são: romance, história e 

crítica literárias, viagem, epistolografia, romantismo e modernismo, José de Alencar, Mário de Andrade e 

Ronald de Carvalho. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4768962U8) 

 

Neide Elias 

Titulação: Mestre 

Regime de trabalho: DE 

Possui graduação em Licenciatura Espanhol-Português pela Universidade de São Paulo (1996) e 

mestrado em Língua e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo 

(2002). Faz doutorado em Língua e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana pela Universidade de 

São Paulo. É professora de Língua Espanhola na Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Tem 

experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Espanhola e suas literaturas. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4706503H1) 

 

Paloma Vidal 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

É escritora, tradutora e professora de Teoria Literária da Universidade Federal de São Paulo. Possui 

graduação em Letras e Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Letras pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Letras pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. Realizou pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas e na 

Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Latino-

americana e Teoria Literária, dedicando-se, entre outros, aos seguintes temas: exílio, imigração e 

viagem; memória e trauma; escritas do eu e performance. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4768443Y4) 

 
Paulo Eduardo Ramos 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professor adjunto III do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
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campus Guarulhos. Doutor em Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (2007). Possui pós-

doutorado em Linguística, realizado na Universidade Estadual de Campinas (2009-2011). É graduado 

em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo (1995) e em Letras pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (2003). Na imprensa, trabalhou na "Folha de S.Paulo" (1994-1995), 

na TV Tribuna, afiliada da TV Globo (1996-2001) e na TV Cultura (2001-2003). Foi também consultor de 

língua portuguesa da "Folha de S.Paulo" e do portal UOL (2006-2008). Como docente, atuou na USP-

Leste (2004), no cursinho Singular-Anglo (1991-2009) e nos cursos de Jornalismo e Relações Públicas 

da Universidade Metodista de São Paulo (2004-2009). É autor de "Revolução do Gibi - A Nova Cara dos 

Quadrinhos no Brasil" (Devir, 2012), "Faces do Humor - Uma Aproximação entre Piadas e Tiras" 

(Zarabatana Books, 2011), "Bienvenido - Um Passeio pelos Quadrinhos Argentinos" (Zarabatana Books, 

2010, premiado com o Troféu HQMix de melhor livro teórico sobre quadrinhos), "A Leitura dos 

Quadrinhos" (Contexto, 2009, também premiado com o Troféu HQMix), co-organizador de "Muito Além 

dos Quadrinhos - Análises e Reflexões sobre a Nona Arte" (Devir, 2009) e de "Quadrinhos na Educação 

- Da Rejeição à Prática" (Contexto, 2009). Também é coautor de "Como Usar as Histórias em 

Quadrinhos na Sala de Aula" (Contexto, 2010, 4 ed.). Atua nas linhas de pesquisa: Leituras Críticas de 

Histórias em Quadrinhos; Linguagem em Novos Contextos; Linguagem e Comunicação. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4269468A3) 

 

Pedro Falleiros Heise 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professor Adjunto de Língua e Literatura Latina da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de São Paulo (EFLCH–UNIFESP). Pós-doutor em Italianística pela Universidade 

de São Paulo (2012/2014 – bolsista FAPESP), doutor em Italianística pela Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata (2011 – bolsista do Ateneo), mestre em Língua e Literatura Italiana (2007 – bolsista 

CNPq) pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e 

bacharel em Letras-Português-Italiano (2004 – bolsista CNPq) pela mesma instituição. Atualmente 

membro do grupo de pesquisa "República das Letras" da USP. Tem experiência na área de Letras, com 

ênfase em língua e literatura latina, italiana e brasileira, literatura comparada e tradução. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4753188A6) 

 

Pedro Marques Neto 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professor de Literatura Brasileira da EFLCH-UNIFESP. Bacharel e Licenciado em Letras pelo IEL-

UNICAMP (2000). Mestre (2003) e Doutor (2007) em Teoria e História Literária pelo IEL-UNICAMP. 

Desde 2013, desenvolve pós-doutoramento multidisciplinar em Culturas e Identidades Brasileiras pelo 

IEB-USP. Ações e publicações voltadas, em geral, para composição e apreciação de poesia. Atuou na 
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graduação, pós-graduação e extensão de instituições como UNICAMP e UNITAU. Atuou na gestão 

educacional de empresas como Anhanguera e Kroton. Editor das revistas de poesia Salamandra 

(2001), Camaleoa (2002) e Lagartixa (2003). Editor dos sites Poesia à Mão e Crítica&Companhia. 

Participou do volume Palavra Cantada: Ensaios sobre Poesia, Música e Voz (2008). Gravações em 

álbuns: A Cidade e seus Compositores (Helena Porto, 2009), SM, XLS (Juliana Amaral, 2012) e Vias de 

Encontro (Rodrigo Duarte, 2014). Livros: Antologia da Poesia Romântica Brasileira (crítica e 

organização, 2007), Antologia da Poesia Parnasiana Brasileira (crítica e organização, 2007), Manuel 

Bandeira e a Música (ensaio, 2008), Clusters (poesia, 2010) e Olegário Mariano - Série Essencial da 

ABL (crítica e organização, 2012), A Formação Docente Interdisciplinar (co-organização, 2013). 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4762070D1) 

 

Rafael Dias Minussi 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui bacharelado e licenciatura em Letras-Português e Linguística pela Universidade de São Paulo 

(2006). É mestre em Linguística pelo programa de pós-graduação em Semiótica e Linguística Geral da 

Universidade de São Paulo (2008) e doutor em Letras também pelo programa de pós-graduação em 

Semiótica e Linguística Geral da Universidade de São Paulo (2012). Seu projeto atual tem como 

objetivo investigar o fenômeno da coordenação, seja em sentenças, ou em nomes compostos, tendo 

como arcabouço teórico a Morfologia Distribuída. Os principais temas de interesse são: Morfologia 

Distribuída, estrutura argumental, nominalizações, nomes compostos, coordenação e língua hebraica. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4742274D9) 

 

Raquel dos Santos Madanelo Souza  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professora da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. Possui Doutorado em Estudos 

Comparados de Literatura de Língua Portuguesa, pela Universidade de São Paulo (2008). Possui 

Mestrado em Literatura Brasileira, pela Universidade Federal de Minas Gerais (2003). Tem experiência 

na área de Letras, com ênfase em Literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: periódicos; 

2a série da revista "A águia"; saudosismo; revista "Terra de Sol"; Portugal-Brasil; América Hispânica; 

revista "Seara Nova"; modernismo.  

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4762741Y4) 

 

Renata Philippov  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui bacharelado em Letras (Português/Inglês/Francês) pela Universidade de São Paulo (1994), 
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licenciatura em Letras (Português/Inglês/Francês) pela Universidade de São Paulo (1995), mestrado em 

Letras (Língua e Literatura Francesa) pela Universidade de São Paulo (1999) e doutorado em Letras 

pela Universidade de São Paulo (2005). É pós-doutoranda em Linguística Aplicada junto ao 

LAEL/PUCSP, sob supervisão da Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali. Tem experiência na área de 

Letras, com ênfase em Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, atuando principalmente nos 

seguintes temas: língua inglesa, literaturas de língua inglesa, metodologia de ensino, formação docente, 

gestão curricular integrada, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Machado de Assis, estudos de 

recepção literária e literatura comparada. Atualmente desenvolve dois projetos de pesquisa: a recepção 

crítica da obra de Edgar Allan Poe na obra de Machado de Assis, pelo viés da literatura fantástica, e a 

gestão curricular integrada entre disciplinas de língua e literatura estrangeiras. É credenciada no 

Programa de Mestrado em Letras da UNIFESP-campus Guarulhos. É membro do GT Vertentes do 

Insólito Ficcional da Anpoll. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4278028Z6) 

 

Renato Cabral Rezende 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor Adjunto II da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Tem experiência na área de Linguística, com ênfase 

em Linguística Textual, Sociolinguística Interacional, Linguística Antropológica e Literatura Brasileira 

contemporânea. Trabalha com metadiscurso e mecanismos de articulação e progressão textual. Foi 

pesquisador visitante da University of California at Berkeley. Interessa-se pelos seguintes temas: 

mecanismos de produção textual de sentidos, como a progressão e articulação textual em língua 

portuguesa; construção textual-discursiva de ethos narrativos; práticas comunicativas orais e escritas; 

literatura brasileira contemporânea. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4706235P0) 

 

Rita Jover Faleiros 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Doutora e mestre em Letras (Língua e Literatura Francesa) pela Universidade de São Paulo. É 

professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, onde atua na 

área de Língua Francesa e respectiva Literatura. Desenvolve pesquisa na área de ensino da leitura e do 

ensino da leitura literária.  

(http://lattes.cnpq.br/3249150902216646) 

 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira 

Titulação: Mestre 
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Regime de trabalho: DE 

Rosângela A. Dantas de Oliveira é professora de Espanhol da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de São Paulo. É bacharel em Letras-Português/Espanhol pela 

Universidade de São Paulo e licenciada em Letras-Português/Espanhol pela mesma instituição. Tem 

mestrado em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. Possui experiência na área de Letras, com ênfase em Línguas Estrangeiras Modernas, atuando 

no ensino-aprendizagem de língua espanhola. É também tradutora, com várias traduções de 

publicadas. Foi professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo entre 1998 e 2006 e do 

Colégio Bandeirantes entre 2002 e 2012. Atualmente é doutoranda do Programa de Língua Espanhola e 

Literaturas Espanhola e Hispano-americana da FFLCH-USP. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4771679Y4) 

 

Sandra Regina Leite de Campos 

Titulação: Mestre 

Regime de trabalho: DE 

Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, possui graduação em Fonoaudiologia pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1990). Atualmente é Professora Assistente Temporária 

da disciplina Educação Bilíngue/Libras da Universidade Federal de São Paulo - Campus Guarulhos e 

fonoaudióloga do Centro de Educação para Surdos Rio Branco da Fundação de Rotarianos de São 

Paulo. Tem experiência na área de Fonoaudiologia Escolar, com ênfase em Educação para Surdos, 

atuando principalmente nos seguintes temas: letramento, linguagem, educação de surdos, Libras e 

surdez, assim como na docência universitária. Aprovada no exame de Proficiência Prolibras 2010 - 

Nível Superior. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4731628J5) 

 

Sandro Luis da Silva 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Doutor em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 2008. 

Mestre em Letras (Letras Clássicas) pela Universidade de São Paulo (2001). Graduado em Direito pela 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (1986), e graduação em Letras - Português 

Bacharelado - pela Universidade de São Paulo (1997), e licenciatura em Letras - Português - pela 

mesma Universidade (1997). Atualmente é Professor Adjunto concursado de língua Portuguesa na 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), curso de Letras. Foi professor adjunto concursado de 

Língua Portuguesa na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Foi  professor substituto de 

Literatura Portuguesa na FFLCH da USP, no Departamento de Literatura Portuguesa (1998 - 2000). 

Coordenador de Curso de Letras - graduação e pós-graduação (lato sensu) nas Faculdades Integradas 

de Ribeirão Pires, onde exerceu também a função de professor de língua portuguesa e respectivas 
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literaturas. Participação em congressos nacionais e internacionais, cujo tema seja voltado para a área 

de língua portuguesa e ensino. Experiência docente desde o Ensino Fundamental até o Superior, na 

área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa e respectivas literaturas. Foi consultor de língua 

portuguesa no Sistema COC de Ensino, de São Bernardo do Campo. Professor Convidado de 

Metodologia Aplicada ao Trabalho Científico nos cursos de MBA da Universidade Municipal de Ensino 

Superior de São Caetano do Sul - SP. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4769037P0) 

 

Silvia Etel Gutierrez Bottaro 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Possui graduação em Letras - Habilitação Tradutor de espanhol - português pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul de Porto Alegre (1991), Doutorado e Mestrado em Letras (Língua Espanhola e 

Literaturas Espanhola e Hispano-Americana) pela Universidade de São Paulo (2009 - 2003). Atualmente 

é professora de língua espanhola na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Tem experiência 

na área de Letras, com ênfase em língua espanhola, atuando principalmente nos seguintes temas: 

línguas em contato (espanhol - português), bilinguismo, o português uruguaio, variedades de fronteira, 

interlíngua, e ensino aprendizagem do espanhol como língua estrangeira. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4531931Y7) 

 

Souzana Mizan 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

É Professora Adjunto AI do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, Campus 

Guarulhos. Possui graduação em Educação e Letras-Grego da Universidade de Tel-Aviv (1992), 

Mestrado (2005) e Doutorado (2011) em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade 

de São Paulo. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Letras Estrangeiras, atuando 

principalmente nos seguintes temas: ensino-aprendizagem, multimodalidade, cultura visual, construção 

do discurso, pedagogia crítica e letramentos. 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4745618P8) 

 

Sueli Salles Fidalgo 

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo, possui Licenciatura em Letras - 

Português/Inglês pela Universidade Federal Fluminense (1990), especialização em Tradução pela 

Universidade de São Paulo (1997). Antes de decidir seguir a carreira acadêmica, atuou por vários anos 

como professora de educação básica e de instituto de idiomas. Por isso, além do curso Pedagógico - 
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que fez no ensino médio -, tem o CPE e o CEELT - exames de língua da Universidade de Cambridge -, 

assim como o Certificate for Overseas Teachers of English (COTE) e o Diploma for English Teaching to 

Adults (DELTA). Depois disso, concluiu o mestrado e doutorado em Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002 e 2006). Fez um período de pós-

doutorado pela PUC-SP e um no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp com foco na formação 

de professores para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais (NEE). No último, 

trabalhou com professores para a elaboração de material didático para alunos com NEE. Sua 

experiência de trabalho concentra-se nas áreas de Letras e Lingüística Aplicada, com ênfase em (1) 

Línguas Estrangeiras Modernas (Inglês) e (2) Formação de Professores. Suas pesquisas têm como foco 

mais amplo (1) a linguagem da inclusão/exclusão social-escolar e sua relação com a formação do 

professor; (2) a linguagem da avaliação de aprendizagem para formação de agentes críticos - temas, 

respectivamente, de suas pesquisas de doutorado e de mestrado. Nos últimos tempos, vem juntando 

avaliação e inclusão em seus trabalhos de pesquisa buscando também encontrar instrumentos de 

avaliação de ensino-aprendizagem que possam ser usados com alunos com NEEs. Suas bases teórico-

metodológicas são a teoria sócio-histórico-cultural de desenvolvimento e a pesquisa crítica de 

colaboração, áreas nas quais tem publicado sobre os temas acima citados, tanto em periódicos quanto 

em livros nacionais (ex: RBLA, ANPOLL, Pontes Editora; Mercado de Letras) e internacionais (ex: 

IATELFL, Cambridge Scholars Publishing). Em 2011, Sueli foi Professora Visitante da Moscow Iscar 

University. Em 2014, foi convidada para novamente visitar a Universidade Estadual de Moscou, como 

parte do mesmo programa (Moscow Iscar University), que consiste em trabalhar com alunos de 

doutorado de diversos países do mundo, orientando-os no desenvolvimento de suas pesquisas sócio-

históricas. Atualmente é representante do Brasil no comitê executivo do ISCAR (International Society for 

Cultural Activity Research), assim como embaixadora do Brasil para a realização do próximo evento do 

ISCAR na Austrália. Sueli é ainda Tradutora Pública e Intérprete Comercial (tradutora juramentada). 

(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4706045H6) 

 

Terezinha Maria Sprenger  

Titulação: Doutor 

Regime de trabalho: DE 

Professora Adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo. Possui 

graduação em Língua e Literatura Inglesas (1981), mestrado em Lingüística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (1997) e doutorado em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem (2004), todos pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No mestrado desenvolveu pesquisa na área de Inglês 

para Fins Específicos e, no doutorado, na área de desenvolvimento on-line de professores. Suas áreas 

de pesquisa de maior interesse atualmente incluem: estudos de gêneros, linguística sistêmico-funcional, 

ensino-aprendizagem do inglês como língua estrangeira, desenvolvimento da autonomia do aluno e uso 

de tecnologias educacionais. É membro da Comissão Editorial da Revista Intercâmbio e do Conselho 

Editorial das revistas Moara e The Especialist. 
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(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4790985U9) 

 

4.2 Corpo Técnico Administrativo 

Alessandra Silva de Andrade – Técnico em assuntos educacionais 

Daniela Schlic Matos – Técnico em assuntos educacionais 

Diego Martin Casado – Técnico em assuntos educacionais 

Elaine Muniz Pires – Técnico em assuntos educacionais 

Eliane Maria Pereira Agostinho – Técnico em assuntos educacionais 

Wellington Pereira das Virgens – Técnico em assuntos educacionais 

Erika Cristina Damião – Assistente em Administração 

 

5. INSTALAÇÕES FÍSICAS  

A Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) iniciou suas atividades em 

edificação construída pela Prefeitura de Guarulhos para uma escola técnica. O prédio precisava de 

adequações para que pudesse atender plenamente às necessidades da Escola. Por isso, após um 

demorado processo, no segundo semestre de 2013, as atividades acadêmicas e administrativas do 

Campus foram transferidas para uma edificação provisória, localizada no Bairro Macedo, no centro da 

cidade de Guarulhos (Rua Monteiro Lobato, 679).  O novo prédio, bem como as reformas em realização 

no momento naquele Campus serão concluídas no segundo semestre de 2015, havendo previsão de 

retorno ao Campus Pimentas no início do ano de 2016. Os novos projetos e obras atendem à legislação 

pertinente (Decreto 5296/04) e normas técnicas para acessibilidade (NBR 9050). O campus sede do 

Curso está localizado na Estrada do Caminho Velho, 333, bairro dos Pimentas, Guarulhos, São Paulo, 

CEP 07252-312. 

No Campus Pimentas está em construção um edifício novo, com 20.767,82 m2 de área 

construída, cuja disposição geral que pode ser descrita da seguinte maneira: dois blocos, de três 

andares cada, ligados entre si pelo corredor central em cada andar, dispostos sobre pilotis no nível 

térreo, e estes sobre estacionamento em subsolo. Além das áreas de circulação, sanitários e outras 

áreas de apoio, o primeiro bloco, ou  fronteiro, abrigará a biblioteca, no primeiro e segundo andares, e 

um centro de documentação e laboratórios de línguas e informática no terceiro andar; o segundo bloco, 

ou posterior, abrigará, em seus três andares, as salas de aula. No térreo, além das áreas livres de 

acesso em pilotis, teremos entre outros o R.U. e um auditório para 100 lugares sob o bloco posterior. 

O campus contará com 48 salas de aula, com total de 598 assentos. As salas estão locadas 

nos três andares do bloco posterior do prédio novo (16 por andar), sendo metade salas de 35,09m2 a 

36,33m2, com 23 a 24 assentos, e metade salas de 63,21m2 a 87,96m2, com 42 a 56 assentos. Todas 

as salas contam com iluminação e ventilação naturais adequadamente dimensionadas, e tem previsão 

de ponto para datashow. 
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A biblioteca ocupa área total de 1522,12m2, sendo 709,53 no primeiro andar e 812,59 no 

segundo, do bloco fronteiro do prédio novo. 

O centro de memória, com áreas de atendimento, pesquisa, higienização e acervo, entre 

outras, ocupa um total de 492,94m2 de área útil no terceiro pavimento.Os gabinetes dos docentes serão 

locados em um dos edifícios pré-existentes do Campus, conhecido como "Edifício Arco", mediante 

reforma integral do mesmo. O "edifício Arco" tem dois pavimentos com área total de cerca de 4.000m2. 

O ante-projeto desta reforma está em desenvolvimento e ainda sujeito a ajustes. No atual estado do 

projeto estão previstos 46 gabinetes no segundo piso para quatro professores cada, com 23,59m2 ou 

mais, divisíveis em dois gabinetes para dois professores cada, e 20 gabinetes de 16,27m2 ou mais no 

pavimento térreo, para 3 professores cada. Todos contam com iluminação e ventilação diretos. Toda a 

área dos gabinetes, em ambos os andares, e todos estarão ligados a um único sistema de circulação, 

comum e exclusivo deste setor, com seus respectivos sanitários e dimensões e mais características que 

favorecem a co-presença e interação entre os pesquisadores. Ainda neste mesmo conjunto o projeto 

prevê parte das áreas destinadas a grupos de pesquisa. As áreas administrativas e de apoio acadêmico 

ocuparão o chamado "edifício anexo", mediante reforma, e setores isolados do térreo do Arco, sem 

acesso ao andar superior ou comunicação direta com a circulação do setor dos professores. A 

representação discente será mantida no edifício conhecido como "antigo administrativo". 

 

6. PLANOS DE ENSINO/EMENTAS DAS UCs  

Abaixo, estão incluídos os Planos de Ensino e Ementas completos de todas as unidades curriculares 

ministradas pelos docentes do Departamento de Letras. 

 

Guarulhos, 20 de Outubro de 2014. 
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ANEXOS  

 
PLANOS DE ENSINO 
 

Unidades Curriculares de Formação Básica (UCFB) 
 

Nome do Componente Curricular: Leitura e Produção de Textos I   

Período/turno: Vespertino/noturno  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática: 30h Carga horária p/teoria: 30h  

OBJETIVOS 
Gerais 
• Introduzir os alunos aos estudos de língua portuguesa contemporâneos e aprimorar estratégias de leitura 
e de escrita, especialmente para fins acadêmicos. 
Específicos 
• Introduzir o aluno sobre diferentes perspectivas teóricas a respeito do estudo da língua portuguesa que 
nortearão a atuação dele nos campos acadêmico e didático.  
• Discutir os distintos conceitos de gramática e os estudos textuais ligados à leitura e à escrita.  
• Apresentar as diferentes estratégias interacionais de construção do sentido em textos escritos, orais, 
multimodais e em hipertextos, considerando o panorama do letramento como pano de fundo. 

 

EMENTA 
Introdução aos estudos de língua portuguesa, relacionando-os aos conceitos linguísticos contemporâneos. 
Iniciação teórico-prática aos processos de leitura e de escrita em diferentes campos discursivos, com predomínio 
do âmbito acadêmico. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Língua, texto e gramática 

 Norma, variação e preconceito 

 Texto, contexto e produção de sentido 

 Letramento acadêmico 

 Fichamento 

 Resenha 

 Pôster 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas 

 Discussões em sala 

 Seminários 

 Atividades práticas 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Lousa 

 Equipamentos multimídia 

 Bibliografia proposta 

 

AVALIAÇÃO 

 Prova 

 Trabalhos 

 Exercícios 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. 
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é e como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 
POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado de Letras; Associação de 
Leitura do Brasil, 1996. 
Complementar 
ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola, 2010. 
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FRANCHI, Carlos. Mas o que é mesmo gramática? 2. ed. São Paulo: Parábola, 2006.  
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 
2006. 
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: 
Contexto, 2009.  

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de 
Trabalho 

Carga horária 

Álvaro Caretta Letras Doutor D.E. 40 horas 

Ana Cristina Carmelino Letras Doutora D.E. 40 horas 

Carlos José Lírio Letras Doutor D.E. 40 horas 

Iara Rosa Farias Letras Doutora D.E. 40 horas 

Paulo Eduardo Ramos Letras Doutor D.E. 40 horas 

Renato Cabral Rezende Letras Doutor D.E. 40 horas 
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Nome do Componente Curricular: Leitura e Produção de Textos II  

Período/turno: Vespertino/noturno  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ 
prática: 30 horas 

Carga horária p/teoria: 30 horas  

OBJETIVOS 
Gerais 
• Apresentar ao aluno diferentes perspectivas sobre gênero e contribuir para que o discente domine a 
escrita acadêmica nos gêneros focalizados. 
Específicos 
• Discussão de perspectivas teórico-analíticas sobre gênero 
• Familiarização com diferentes olhares teóricos sobre gênero 
• Identificação e produção de gêneros acadêmicos 
• Familiarização com técnicas de revisão e edição de textos 

 

EMENTA 
Familiarização com perspectivas teóricas sobre a noção gênero e o processo de produção de texto. Análise 
de gêneros diversos quanto a suas condições de produção e respectivos reflexos na sua organização e 
funcionamento discursivo, em particular na produção e edição de gêneros acadêmicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Noção de gênero textual/discursivo 
• Diferentes perspectivas teóricas sobre gênero 
• Domínio de gêneros acadêmicos 
• Domínio de procedimentos de revisão de textos 
• Domínio de procedimentos de edição de textos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas 

 Discussões em sala 

 Seminários 

 Atividades práticas 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, Equipamentos multimídia, Bibliografia proposta. 

 

AVALIAÇÃO 
Prova, Trabalhos , Exercícios. 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. 
MEURER, José Luiz; BONINI, Adair; MOTTA-ROTH, Désirée (orgs.). Gêneros: teorias, métodos, debates. 
São Paulo: Parábola, 2005. 

Complementar 
ADAM, Jean-Michel. A Linguística Textual: introdução à análise textual dos discursos. São Paulo: Cortez, 
2008. 
BAZERMAN, Charles. Gêneros textuais, tipificação e interação. São Paulo: Cortez, 2005. 
BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sócio-
discursivo. São Paulo: EDUC, 1999. 
DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY, Bernard. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de 
Letras, 2004.  

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 
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Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga 
horária 

Álvaro Caretta Letras Doutor D.E. 40 horas 

Ana Cristina Carmelino Letras Doutora D.E. 40 horas 

Carlos José Lírio Letras Doutor D.E. 40 horas 

Iara Rosa Farias Letras Doutora D.E. 40 horas 

Paulo Eduardo Ramos Letras Doutor D.E. 40 horas 

Renato Cabral Rezende Letras Doutor D.E. 40 horas 
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Nome do Componente Curricular : Introdução aos Estudos Literários I  
Período/ turno:   
Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  
Carga horária total: 60 horas  
Carga horária p/ prática: 20 horas Carga horária p/teoria: 40 horas  
OBJETIVOS 
Geral 

 Proporcionar aos alunos um primeiro contato sistemático com o texto literário, nos três gêneros 
principais: lírico, épico e dramático. 

Específico 
Ao concluir a unidade, o aluno deve: 

 ser capaz de interpretar textos poéticos, unindo a análise formal a aspectos do conteúdo 

  estar a par de noções e estruturas fundamentais específicas a peças teatrais 

 estar familiarizado com os principais aspectos e problemas da narrativa, notadamente no que diz 
respeito ao gênero romance 

  estar sensibilizado para questões mais abrangentes do texto literário, tais como as noções de 
gênero, ficcionalidade etc. 

  ter iniciado as reflexões que dizem respeito ao ensino da literatura 

 

EMENTA 
Apresentação e discussão dos conceitos fundamentais de teoria e análise da obra literária, no que diz 
respeito aos gêneros lírico, épico e dramático. Abordagem de tais conceitos na prática pedagógica relativa 
ao ensino de literatura.  Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também 
aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução 
CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Unidade I – Poesia 
2. Unidade II – Teatro 
3. Unidade III – Narrativa: romance  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
aulas expositivas, discussões e debates em sala de aula, trabalhos em grupo 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
lousa, equipamento de projeção audiovisual, bibliografia  

 

AVALIAÇÃO 
frequência mínima de 75%, prova 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CANDIDO, Antonio. O estudo analítico do poema. São Paulo: Humanitas, 2006. 
ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à análise do teatro. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins 

Fontes, 1996. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GENETTE, Gérard. Discurso da narrativa. Tradução de Fernando Cabral Martins. Lisboa: Vega: 1995. 
KAYSER, Wolfgang. Análise e interpretação da obra literária. Coimbra: Arménio Amado, 1985. 
PIGNATARI, Décio. O que é a comunicação poética. São Paulo: Ateliê Editorial, 2005. 
REUTER, Yves. Introdução à análise do romance. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
SPINA, Segismundo. Na madrugada das formas poéticas. São Paulo: Ateliê, 2002. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem(Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 
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Nome do Componente Curricular : Introdução aos Estudos Literários II  
Período/ turno:   
Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  
Carga horária total: 60 horas  
Carga horária p/ prática: 20 horas Carga horária p/teoria: 40 horas  
OBJETIVOS 
Geral 

 Aprofundar a noção e a discussão dos gêneros literários, através de uma discussão sobre gêneros que 
retomam e problematizam a tripartição clássica (lírico, épico e dramático). 

Específicos 
Ao concluir a unidade, o aluno deve: 

 estar a par das discussões envolvendo os gêneros literários tradicionais; 

 estar familiarizado com os aspectos fundamentais da narrativa curta, do poema em prosa, da 
autobiografia, do diário e da crônica; 

 ter avançado a reflexão sobre o ensino da literatura. 

 

EMENTA 
Aprofundamento teórico-prático das noções adquiridas na unidade anterior, “Introdução aos Estudos Literários I”. 
Ampliação da discussão sobre os gêneros literários, através da inclusão de tópicos como narrativa curta, poema 
em prosa, autobiografia, diário, crônica etc. Abordagem de tais conteúdos na prática pedagógica relativa ao 
ensino da literatura. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que 
atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 
17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Unidade I – Narrativa curta: o conto 
2. Unidade II – Entre poesia e prosa 
3. Unidade III –  Escritas do eu: autobiografia e diário 
4. Unidade IV - Crônica e vida literária 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
aulas expositivas, discussões e debates em sala de aula, trabalhos em grupo 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
lousa e equipamento de projeção audiovisual  

 

AVALIAÇÃO 
frequência mínima de 75%, prova e trabalho final 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 
BERARDINELLI, Afonso. Da poesia à prosa. Organização e prefácio de Maria Betânia Amoroso. São Paulo: 

Cosac Naify, 2007. 
LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico: de Rousseau à Internet. Organização de Jovita Maria Gerheim 

Noronha. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008. 
PIGLIA, Ricardo. Formas breves. São Paulo: Cia das Letras, 2004. 
 
COMPLEMENTAR 
BAUDELAIRE, Charles. A invenção da modernidade. Tradução de Pedro Tamen. Lisboa: Relógio d’água, 2006. 
BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Tradução de Leila Perrone Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
CANDIDO, Antonio. A crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Campinas: Editora da 

Unicamp; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992. 
CORTÁZAR, Julio. Valise de cronópio. Tradução de Davi Arigucci Jr. e João Alexandre Barbosa. São Paulo: 

Perspectiva, 2008. 
KLINGER, Diana. Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada etnográfica. Rio de Janeiro: 

7Letras, 2007. 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Henning Teschke 
Leila de Aguiar Costa 
Luís Fernando PTelles 
Marcelo Moreschi 
Markus Volker Lasch   
Paloma Vidal 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

 

Doutor 
Doutor  
Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
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Nome Origem 
(Curso) 

Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Henning Teschke 
Leila de Aguiar Costa 
Luís Fernando P Telles 
Marcelo Moreschi 
Markus Volker Lasch   
Paloma Vidal 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

 

Doutor 
Doutor  
Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
. 
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Nome do Componente Curricular: Introdução aos Estudos da Linguagem  

Período/turno:  

Termo ou série:  

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática:   Carga horária p/teoria: 60 horas  

OBJETIVOS 
GERAIS 

 Introduzir o aluno à investigação científica dos fatos linguísticos e à Linguística. 
ESPECÍFICOS 

 Identificar autores fundamentais no campo da teoria e da análise linguísticas bem como os principais 
objetos teóricos da Linguística nos séculos XIX e XX; 

 Identificar os principais temas vigentes na agenda dos estudos linguísticos contemporâneos; 

 Pontuar a multiplicidade de questões que são mobilizadas na investigação da linguagem humana; 

 Mobilizar repertório teórico-conceitual e subsídios empíricos para a compreensão, problematização e 
análise dos fatos linguísticos em seus diferentes níveis de análise e em suas distintas abordagens. 

 

EMENTA: Introdução ao estudo científico da linguagem em sua expressão falada e escrita. As formas de 
investigar a linguagem humana. Os estudos linguísticos nos séculos XIX, XX e XXI. Saussure e o Curso de 
Linguística Geral. As principais abordagens linguísticas. Os campos de investigação da Linguística. Níveis de 
análise linguística. Os principais objetos teóricos da Linguística. Reflexão sobre a relação entre pesquisa e 
docência destes saberes.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1. Breve histórico dos Estudos da Linguagem 
1.1 Estudos pré-saussurianos 
1.2 Saussure e o corte epistemológico: postulados, conceitos e legado 
1.3 Ponto de vista normativo e pontos de vista descritivo e explicativo: concepções de gramática 
 
Unidade 2. Investigação científica da linguagem 
2.1 Pensamento saussuriano e a Linguística do século XX 
2.2 A Linguística como ciência piloto no século XX 
 
Unidade 3. Questões de teoria e análise linguística 
3.1 Níveis de análise e as principais áreas da Linguística 
3.2 Interfaces e objetos teóricos da Linguística no século XXI 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas; Leitura e discussão de textos; Listas de Atividades; Seminários. 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, computadores, projetor multimídia, textos selecionados 
 

 

AVALIAÇÃO 
Provas, exercícios de análise, fichamentos, pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 
BENVENISTE, E. Problemas de Linguística Geral I. Tradução Maria da Glória Novak e Maria Luisa Néri. 5. ed. 
Campinas: Pontes, 2005. 
CÂMARA JÚNIOR, J. M. História da linguística. Petrópolis: Vozes, 1975. 
SAUSSURE, F. de. Curso de linguística geral. 20. ed. São Paulo: Cultrix, 1995. 
 
COMPLEMENTAR 
MUSSALIM, F. e BENTES, A. C. Introdução à Linguística I: Domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001.    
MUSSALIM, F. e BENTES, A. C. Introdução à Linguística II: Domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2006.   
MUSSALIM, F. e BENTES, A. C. Introdução a Linguística III: Fundamentos epistemológicos. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
PAVEAU, M. A.; SARFATI, G. E. As grandes teorias da Linguística: da gramática comparada à pragmática. 
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São Carlos: Claraluz, 2006. 
HJELMSLEV, L. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1973. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de 
Trabalho 

Carga horária 

Anderson S. Magalhães Letras Doutor D.E. 40 horas 

João Marcos M. Kogawa Letras Doutor D.E. 40 horas 

Fernanda Miranda da Cruz Letras Doutor D.E. 40 horas 

Hosana dos Santos Silva Letras Doutor D.E. 40 horas 

Indaiá de Santana Bassani Letras Doutor D.E. 40 horas 

 



 

62 

 

 

Nome do Componente Curricular: Introdução aos Estudos Clássicos     

Período/turno: vespertino e noturno    

Termo ou série: primeiro    

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras    

Carga horária total: 60 horas    

Carga horária p/ prática: 20h Carga horária p/teoria: 40h    

OBJETIVOS 
Gerais 
Leitura e discussão de um repertório de textos da Antiguidade Clássica, a fim de possibilitar ao aluno uma reflexão 
sobre questões literárias e de familiarizá-lo com a cultura greco-latina. 

Específicos 
Introdução aos gêneros épico, lírico, trágico e cômico, bem como às poéticas greco-latinas. 

   

EMENTA 
A proposta do curso é apresentar ao aluno diferentes gêneros literários praticados da Antiguidade Clássica, bem 
como introduzi-lo à discussão teórica sobre poética na Antiguidade. Tem como objetivo possibilitar também uma 
reflexão sobre a presença da cultura clássica na contemporaneidade e sobre o ensino e aprendizagem de 
literatura na educação básica.  

   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Poesia Épica: Homero e Virgílio 
2. Poesia Lírica, Elegia e Jambo 
3. Poesia Dramática: Tragédia e Comédia  
4. AS POÉTICAS 

   

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas 

   

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Material impresso, lousa, recursos audiovisuais. 

   

AVALIAÇÃO 
Provas e/ou exercícios escritos e/ou orais. 

   

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica 
HOMERO. Ilíada. Trad. de Carlos Alberto Nunes. São Paulo: Hedra, 2011. 
EURÍPIDES. As Bacantes. Trad. de Trajano Vieira. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
VIRGÍLIO. Eneida. Trad. Carlos Alberto Nunes. São Paulo: Editora 34, 2014. 

Complementar 
CORREA, P. Armas e Varões: A Guerra na Lírica de Arquíloco. São Paulo: Unesp, 1998. 
GRIFIN, J. Homer on life and death. Oxford: Clarendon, 1988. 
HORÁCIO. Satiras. Epistolas. Arte Poetica. Madri: Gredos, 2009. 
MARTINDALE, C. The Cambridge Companion to Virgil. Cambridge University Press, 1997. 
RAGUSA, G. (org e trad.). Lira Grega: Antologia de poesia arcaica. São Paulo. Hedra, 2013. 
 

   

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Bianca F. Morganti Letras Doutor DE 40 horas 

Erico Nogueira Letras Doutor DE 40 horas 

Fernando M. Gazoni Letras Doutor DE 40 horas 

Josiane T. Martinez Letras Doutor DE 40 horas 

Lucia Sano Letras Doutor DE 40 horas 
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Luciano Garcia Pinto Letras Doutor DE 40 horas 

Pedro Falleiros Heise Letras Doutor DE 40 horas 



 

 

Nome do Componente Curricular: Língua Latina I 

Período/turno: vespertino e noturno 

Termo ou série:  

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30h Carga horária p/teoria: 30h 

OBJETIVOS 
Gerais 
Introdução à língua latina. 

Específicos 
Introdução aos estudos de língua latina através da leitura de pequenos textos adaptados e de suas estruturas 
morfológicas, sintáticas e semânticas. 

EMENTA 
O curso tem por objetivo introduzir os alunos no estudo da língua latina através da leitura e tradução de pequenos 
trechos adaptados da peça Aulularia de Plauto e de epigramas integrais de Marcial, aliados ao estudo da 
gramática latina, com base no método Aprendendo Latim. Pretende-se ainda observar, sempre que possível, a 
presença morfológica e sintática de elementos e estruturas da língua latina sobretudo nas línguas românicas que 
dela derivaram, e incitar, a partir disso, uma reflexão a respeito do emprego desse conhecimento no ensino e 
aprendizagem de línguas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O conteúdo do curso será divido nos seguintes módulos: 
1. Elementos de fonética latina, prosódia e pronúncia. 
2. Flexão Nominal: 1°, 2° e 3°declinações. 
3. Flexão Verbal: presente do indicativo ativo, infinitivo e imperativo de verbos regulares e irregulares. 
4.  PREPOSIÇÕES, PRONOMES E CONJUNÇÕES. 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas e realização de exercícios de tradução e gramática em classe e extra-classe. 

 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Método Aprendendo Latim de Peter V. Jones e Keith C. Sidwell (Odysseus, 2012). Durante as aulas, serão 
utilizados, além do material impresso: Lousa, Equipamento de projeção audiovisual (projetor, DVD, datashow) 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados a partir de sua resposta a séries especiais de exercícios gramaticais, de sua 
participação nas atividades realizadas em sala de aula, de duas avaliações escritas e, eventualmente, de um 
exame final. É necessário ter frequência mínima de 75%. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
JONES, Peter & Keith SIDWELL,  Aprendendo Latim. São Paulo: Odysseus, 2012. 
PLAUTO, Comédias. Vol. 1. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2006. 
SARAIVA, F.R. dos Santos. Novíssimo dicionário latino-português. Rio de Janeiro/Belo Horizonte, Garnier, 2006. 

Complementar 
ALMEIDA, N. M. Gramática da Língua Latina. São Paulo: Saraiva, 2011. 
CART, A. et al. Gramática Latina. Trad. e adapt. Maria Evangelina V.N. Soeiro. São Paulo, EDUSP, 1986. 
FERREIRA, A. Dicionário Acadêmico de Português-Latim. Porto: Porto Editora, 2000. 
PLAUTO. Comédias. Vol. 2. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2009. 
TERÊNCIO. Comédias. Vol. 1. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2008. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Bianca F. Morganti LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Erico Nogueira LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Luciano C.Garcia Pinto LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Pedro Falleiros Heise LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

 
 
 

Nome do Componente Curricular: Língua Grega I 

Período/turno: vespertino e noturno 

Termo ou série:  

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30h Carga horária p/teoria: 30h 

OBJETIVOS 
Gerais 
Iniciar os alunos na morfologia e na sintaxe da língua grega clássica, bem como apresentá-los ao universo cultural 
e literário grego do período clássico. 
Específicos 
Tornar os alunos capazes de identificar certos radicais e desinências da língua grega e de traduzir textos de fácil 
compreensão. 

EMENTA 
A proposta do curso é oferecer uma introdução ao estudo do grego clássico a partir da tradução de textos 
adaptados. Tem como objetivo analisar a formação de palavras e os usos dos casos na língua grega, a fim de que 
o aluno identifique sua propriedade morfossintática, bem como refletir sobre o emprego desse conhecimento no 
ensino e aprendizagem das línguas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
•  O Alfabeto Grego clássico 
•  Fonética do Grego clássico 
•  Morfologia Nominal: formação e declinação: artigos, adjetivos de 1ª classe, 1ª e 2ª declinações 
•  Morfologia Verbal: o tempo presente dos modos indicativo e imperativo 
•  Sintaxe: predicado nominal e predicado verbal; uso dos casos vocativo, nominativo e acusativo 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, listas de exercícios, leituras e traduções em classe e extraclasse, uso do método Aprendendo 
Grego (ver bibliografia). 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual (projetor, computador, DVD). 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados a partir de listas de exercícios, participação nas atividades realizadas em sala de aula, 
duas avaliações escritas e, eventualmente, um exame final. É necessário ter frequência mínima de 75%. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
 BEARD, M.; HENDERSON, J.  Antigüidade clássica: o essencial. Lisboa: Gradiva, 1996. 
 RAGON, E. Gramática Grega. São Paulo: Odysseus Editora, 2011. 
 THE JOINT ASSOCIATION OF CLASSICAL TEACHERS’ GREEK COURSE. Aprendendo Grego. São Paulo: 
Odysseus, 2010. 
Complementar 
 ALLEN, W. S. Vox Graeca: The Pronunciation of Classical Greek. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 
 ARISTÓFANES. Los Acarnienses –Los Caballeros. Madri: Gredos, 2000. 
 BAKKER, E. J. (ed.). A Companion to the Ancient Greek Language. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014. 
 SMYTH, H. W. Greek Grammar. Oxford: Benediction Classics, 2014. 
 TAPLIN, O. (ed.). Literature in the Greek World. Oxford, Oxford University Press, 2000. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Josiane T. Martinez LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Fernando M. Gazoni LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Lucia Sano LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

 
 
 



 

 

Unidades Curriculares de Formação Específica: Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa 
(UCFELI) 
 
 
Nome do Componente Curricular: Língua Inglesa I  

Período/turno: vespertino/noturno    

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas  

OBJETIVOS 
Gerais 
Contribuir para:  

 o fomento de uma postura crítica e reflexiva acerca da aprendizagem de uma língua estrangeira; 

 uma reflexão sobre questões ligadas à língua, linguagem, história, pensamento e cultura; 

 a aquisição de conhecimentos e reflexões sobre a história da língua inglesa e sua posição no mundo 
atual; 

 o desenvolvimento da habilidade de leitura em inglês e a conscientização sobre este processo. 
Específicos 
Contribuir para que os alunos possam: 

 utilizar estratégias para a compreensão de textos em língua inglesa: a compreensão global (skimming); a 
busca de informação específica (scanning); a compreensão de recursos não verbais; a inferência do 
significado das palavras através do contexto ou da morfologia; a compreensão de acordo com 
conhecimento prévio;   

 situar o texto em seus contextos de produção e recepção;  

 compreender e desenvolver a acuidade léxico-gramatical a partir da compreensão dos textos discutidos; 

 usar o dicionário e a gramática de forma adequada.   

 

EMENTA 

A unidade curricular Língua Inglesa I constitui-se como introdução e reflexão sobre aspectos gerais da língua 
inglesa, dentro de uma perspectiva sociointeracional e cultural, e sobre o papel da aprendizagem da língua 
inglesa na formação em temas relevantes para o estudante e profissional da área de Letras. Tal unidade servirá 
como preparação dos alunos para o trabalho com contextos de uso e gêneros, a ser realizado nos demais 
semestres do curso de Língua Inglesa, e para fomentar uma postura crítica e reflexiva acerca do seu processo 
de aprendizagem e aquisição. Caberá ao docente responsável pelo curso decidir como tal fomento será 
operacionalizado. Serão abordados temas como o significado de língua e linguagem; as relações entre língua, 
história, pensamento e cultura; o papel da aprendizagem de uma língua estrangeira e, mais especificamente do 
inglês, na formação em Letras; a história da língua inglesa e sua posição no mundo atual; documentos e 
manifestações culturais representativos expressos na língua inglesa. Durante o semestre o aluno refletirá sobre 
questões de ensino e aprendizagem e aquisição de um idioma composto por tantas variedades linguísticas, bem 
como o impacto e motivos de se ensinar uma língua “global”.  Haverá ênfase em leitura de textos e as 
estratégias de desenvolvimento dessa habilidade serão amplamente discutidas e analisadas.   Na seleção de 
temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 
1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e à 
Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Serão discutidos temas tais como:  

 o processo de leitura (habilidade enfocada nesta UC) 

 as relações entre linguagem, língua, história, pensamento e cultura  

 a língua inglesa no âmbito da formação em Letras  

 a história da língua inglesa e sua posição no mundo atual  

 a cultura dos povos de língua inglesa  
 
Estratégias de leitura para a compreensão de textos em língua inglesa: 

 a compreensão global (skimming)  

 a localização de informações específicas (scanning)  

 a compreensão de recursos não verbais 

 a inferência do significado das palavras através do contexto e da morfologia 

 



 

 

 a compreensão de acordo com conhecimento prévio   

 o uso do contexto para compreensão de aspectos lexicais e gramaticais 

 o uso do dicionário e da gramática de forma adequada    

 a relação entre o textos e seus contextos de produção e de recepção  
 
Conteúdos Linguísticos: 

 A formação da oração 

 Grupos nominais 

 Grupos verbais  

 Referência textual 

 Os paradigmas morfológicos do substantivo e do verbo 

 Panorama geral de tempos verbais e aspecto 
 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
A Unidade Curricular incluirá aulas expositivas, discussões em grupo, exercícios de compreensão de texto, 
análises de aspectos gramaticais, lexicais e discursivos dos textos lidos, apresentações de seminários. 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Textos de diversas fontes  

 Apostilas com atividades baseadas nos textos lidos 

 Computador e projetor 

 Recursos de vídeo e áudio 

 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua, incluindo diferentes atividades individuais e em grupo, tais como seminários, debates 
e trabalhos em grupo a partir dos textos lidos. Serão levados em consideração o engajamento nas atividades 
propostas, a responsabilidade no cumprimento das tarefas, a assiduidade, o desenvolvimento da proficiência na 
leitura e a capacidade de argumentar de forma coerente e clara a respeito dos temas tratados. Haverá atividades 
e avaliações versando sobre o conteúdo do curso a critério do docente responsável pela unidade curricular. Para 
fins de aprovação, além do cumprimento das tarefas propostas e da obtenção de média final 6,0 (seis), será 
necessária a freqüência mínima de 75%.   
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BARBER, C. L. The English Language: A Historical Introduction.  Cambridge: Cambridge University Press, 2000.  
CRYSTAL, D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.  
CRYSTAL, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Second Edition. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997.  
 
Complementar 
CRYSTAL, D.  The Cambridge Encyclopedia of Language. Third Edition. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010.  KERNERMAN, L. Password English Dictionary for Speakers of Portuguese. 4ª edição. São Paulo: 
Martins Fontes, 2010. 
McARTHUR, T. The English Languages. Cambridge: Cambridge University Press.  2000.  
McCRUM, R.; CRAN, W. & MacNEIL, R. The Story of English.  New York: Penguin Books, 1987.   
MURPHY, R. English Grammar in Use with Answers: A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate 
Students of  
              English. 4

th
 edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.  

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Carlos Renato Lopes 
Marcello Marcelino Rosa 
Renata Philippov 
Souzana Mizan 
Terezinha Maria Sprenger 

Letras – Inglês  
Letras – Inglês  
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 

Doutor 
Doutor 
Doutora 
Doutora 
Doutora 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas/semana  
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Língua Inglesa II 
Período/Turno: vespertino/noturno 
Termo ou série:   
Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 
Carga horária total: 60 horas 
Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/ prática: 30 horas 
 
OBJETIVOS 
Gerais 
Contribuir para:  

 o desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção orais dentro da esfera do cotidiano; 

 o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem; 

 a conscientização com relação ao processo de compreensão e produção orais em língua inglesa e a 
importância da inteligibilidade.  

 
Específicos 
Contribuir para que os alunos possam: 

 utilizar estratégias para a compreensão oral em língua inglesa: a compreensão global (skimming); a 
compreensão específica (scanning); a compreensão de recursos não-verbais; a inferência do significado 
das palavras através do contexto, utilizar o conhecimento de aspectos fonéticos e fonológicos da língua 
inglesa que facilitam  a compreensão oral;   

 compreender e desenvolver a acuidade léxico-gramatical e fonética dentro da produção oral; 

 compreender e desenvolver a pronúncia em língua inglesa, com atenção para as diferentes variedades de 
inglês; 

 usar o dicionário e a gramática de forma adequada;    

 conhecer o sistema fonológico em língua inglesa e saber reconhecer os símbolos fonéticos no dicionário. 
 

EMENTA 
A unidade curricular Língua Inglesa II visa ao desenvolvimento de competências linguísticas para atuar no contexto 
do cotidiano utilizando a língua inglesa. Os seguintes gêneros poderão ser contemplados a fim de se trabalhar a 
acuidade fonético-fonológica na compreensão e produção orais: apresentações e conversas informais (trabalho, 
família, interesses e opiniões, hábitos, experiências passadas e planos para o futuro), recados e mensagens, 
convites, reservas e agendamentos bem como solicitações informais em variados contextos. Haverá ênfase em 
produção e compreensão orais, dos gêneros apresentados em Língua Inglesa, bem como análise fonético-
fonológica de estruturas gramaticais e lexicais relevantes. Ao longo do curso, o aluno refletirá acerca de questões 
de ensino de pronúncia do inglês em um contexto mundial em que o importante é a inteligibilidade. Caberá ao 
docente responsável pelo curso decidir como tal reflexão será operacionalizada. Na seleção de temas discutidos, 
serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 
2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 
de junho de 2012. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Apresentações e conversas informais (trabalho, família, interesses e opiniões, hábitos, experiências 
passadas e planos   
       para o futuro), recados e mensagens, convites, reservas e agendamentos, conversas em contextos sociais 
variados. 

 Compreensão oral: compreensão global (skimming) e de detalhes (scanning) de acordo com os gêneros 
estudados 

 Produção oral: interação oral de acordo com os gêneros estudados 

 Fonética e Fonologia da língua inglesa: 
 Alfabeto Fonético e os símbolos no dicionário 
 Sistema fonológico da língua inglesa 
 Vogais e consoantes 
 Prosódia, entoação e sílaba tônica em palavras e sentenças 

 Conteúdos Linguísticos:  
 Tempos Verbais: Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, Present 

Perfect, Present                Perfect Continuous, Simple Future, Going to Future 
 Preposições  
 Formação de perguntas 
 Modais 

 
Aprofundamento de conhecimento lexical dentro do contexto e gênero estudados 



 

 

  

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Dentro da perspectiva da esfera do cotidiano, os gêneros enfocados na Unidade Curricular serão abordados 
através de atividades de compreensão e comunicação orais. Haverá enfoque em Fonética e Fonologia da Língua 
Inglesa e sistematização de estruturas gramaticais e lexicais dentro do contexto dos gêneros. Haverá intenso 
trabalho com exposição a materiais gravados em CD, vídeo e MP3 e fomento de dramatização e apresentações 
individuais.  Além dos materiais fornecidos pelo docente responsável pelo curso, os alunos desenvolverão 
pesquisas na biblioteca e na internet, visando desenvolver a compreensão e produção orais.  
 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Materiais para compreensão oral de diversas fontes (CDs, vídeo, Internet, MP3)  

 Exercícios de compreensão e produção oral  

 Datashow 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet   
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua, incluindo diferentes atividades individuais e em grupo, tais como seminários, debates, 
dramatizações e apresentações a partir dos materiais apresentados. Serão levados em consideração o 
engajamento nas atividades propostas, a responsabilidade no cumprimento das tarefas, a assiduidade, a 
pontualidade, o desenvolvimento da proficiência na compreensão e produção orais e o desenvolvimento em termos 
gramaticais, lexicais e fonológicos. Haverá atividades e avaliações versando sobre o conteúdo do curso a critério 
do docente responsável pela unidade curricular. Para fins de aprovação, além do cumprimento das tarefas 
propostas, será necessária a frequência mínima de 75% e a obtenção de média final 6,0 (seis). 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Básica 
CELCE-MURCIA, M.; BRINTON, D. M, & GOODWIN, J. M. Teaching Pronunciation: A Reference for Teachers of 

English to 
     Speakers of Other Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.  
GODOY, S.M. B.; GONTOW, C. & MARCELINO, M.  English Pronunciation for Brazilians: The Sounds of American 

English. 
     Barueri: Disal Editora, 2006. 
LADEFOGED, P.  Vowels and Consonants. New York: John Wiley Profession, 2005. 
 
Complementar 
AZAR, B. S. Understanding and Using English Grammar. Longman: 2000. 
CRYSTAL, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Fourth Edition. Oxford: Blackwell Publishers, 1998.  
JOHNSON, K. & JOHNSON, H. Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics: A Handbook for Language Teaching. 
Oxford: 
     Blackwell Publishers, 1999. 
Longman Pronunciation Dictionary. New York: Longman, 2000. 
MEYER, C. F. Introducing English Linguistics. New York: Cambridge University Press, 2009. 



 

 

 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

Carlos Renato Lopes 
Marcello Marcelino Rosa 
Souzana Mizan 
Terezinha Maria Sprenger 

Letras – Inglês  
Letras – Inglês  
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 

Doutor 
Doutor 
Doutora 
Doutora 

DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas/semana  
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 

 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Língua Inglesa III  

Período/turno: vespertino/noturno       

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas  

OBJETIVOS 
Gerais 
Contribuir para:  

 o desenvolvimento das habilidades de leitura e produção escrita em situações de uso da língua na esfera 
da comunicações (com foco na mídia impressa e digital);  

 a conscientização com relação aos processos de leitura e produção escrita em língua inglesa;  

 a adoção de atitude crítica e responsável com relação aos usos da língua; 

 a compreensão do funcionamento discursivo da língua;  

 o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem.  
Específicos 
Contribuir para que os alunos possam: 

 reconhecer os diversos gêneros que circulam no contexto das comunicações, suas características 
específicas (propósito, estrutura temática, elementos lexicais e sintáticos característicos) e apoiar-se 
nesses conhecimentos para compreender e produzir textos;  

 relacionar os textos aos seus contextos de situação e de cultura;  

 construir conhecimentos estratégicos, gramaticais (morfológicos, lexicais e sintáticos), semânticos e 
discursivos necessários para a leitura e produção escrita de alguns gêneros relativos à esfera das 
comunicações em língua inglesa; 

 se familiarizar com conceitos teóricos que fundamentam as atividades de análise e crítica dos textos 
estudados.   

 

EMENTA 

A Unidade Curricular propõe o desenvolvimento de competências para a compreensão de textos em língua 
inglesa pertencentes à esfera das comunicações. A análise dos seguintes gêneros poderá ser contemplada:  
notícias, reportagens, editoriais, entrevistas, sinopses e críticas (filmes, peças, exposições, e também textos da 
área de linguagem), charges, blogs e comentários de leitores. O desenvolvimento da produção escrita também é 
um enfoque da UC, mais especificamente para os gêneros: sinopse, crítica (de filme) e comentário do leitor 
sobre os gêneros relevantes; além da conscientização sobre os diversos aspectos envolvidos nos processos de 
leitura e produção escrita e suas implicações no ensino e aprendizagem do inglês (cabendo ao docente 
responsável pelo curso decidir como tal processo de conscientização será operacionalizado). A UC prevê 
também o contato com noções básicas das teorias que o trabalho de leitura e análise dos textos estudados 
pressupõe. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que 
atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 
17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Gêneros do discurso:  

 Notícias  

 Reportagens  

 Editoriais 

 Entrevistas  

 Sinopses e críticas (filmes, peças exposições e textos sobre linguagem) 

 Charges 

 Comentários de leitores   

 Posts de blogs  
Leitura: 

 Estratégias de leitura (predicting, skimming, scanning) 

 Relação entre texto, contexto de situação e de cultura (identificação do propósito do texto, dos 
participantes, das características do contexto de produção e de recepção desse texto, reflexões sobre o 
contexto de cultura e suas relações com o texto)   

 Percepção das formações discursivas e posições subjetivas mobilizadas pela leitura dos textos 

 Identificação de argumentos e dos recursos linguísticos usados para a apresentação dos mesmos 
 

Produção escrita:  

 



 

 

 Processos envolvidos na produção dos gêneros selecionados 
  

Aspectos da macro-análise do texto: 

 Análise de condições de produção, ideologia e relações de poder relacionadas ao texto. 
Aspectos da micro-análise do texto: 

 Elementos lingüístico-discursivos (morfologia, léxico, sintaxe e semântica) relacionados aos textos e 
gêneros enfocados.  

Conteúdos linguísticos: 

 Revisão de tempos verbais 

 Reported Speech 

 Voz Passiva 

 Artigos, referência textual de nomes 

 Orações relativas  

 Conditionals 
 

METODOLOGIA  DE  ENSINO  UTILIZADA 
A Unidade Curricular incluirá atividades de leitura, comparação de textos e discussões visando à exploração dos 
diversos gêneros da esfera das comunicações. Os textos, selecionados pelo docente com a colaboração dos 
discentes, serão de fontes diversas, tanto da mídia impressa quanto digital. Serão também incluídas atividades 
visando à produção escrita, mais especificamente relacionadas aos gêneros: sinopse, crítica (de filme), post em 
blog e comentário do leitor. As atividades práticas se intercalarão com leituras e discussões de textos teóricos 
que enfocam os processos de leitura e de produção escrita.   
 

 

RECURSOS  INSTRUCIONAIS  NECESSÁRIOS 

 Textos de diversas fontes, da mídia impressa e digital   

 Roteiros de leitura elaborados pelo docente    

 Datashow 

 Dicionários 

 Gramáticas 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet   

 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua, incluindo diferentes atividades individuais e em grupo, tais como leitura, análise e 
produção de textos, seminários, entre outras. Serão levados em consideração o engajamento nas atividades 
propostas, a responsabilidade no cumprimento das tarefas, a assiduidade, a pontualidade e o desenvolvimento 
da proficiência na compreensão de textos (orais e escritos) da área das comunicações e na produção escrita. 
Haverá atividades e avaliações versando sobre o conteúdo do curso a critério do docente responsável pela 
unidade curricular. Para fins de aprovação, será necessária a frequência mínima de 75% (= máximo de 4 
semanas de ausência) e a obtenção de média final 6,0 (seis). 

 

BIBLIOGRAFIA 
Os textos estudados serão selecionados durante o curso, a partir de diversas fontes da mídia impressa e digital.  
Os materiais de apoio para as atividades de leitura, análise e discussão dos textos serão os seguintes: 
Básica 
FAIRCLOUGH, N. Discourse and Social Change Discourse, Routledge, 1993. 
RICHARDSON, J. E. Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. Hampshire and New 
York:  
     Palgrave MacMillan, 2007. 
TALBOT, M. Media Discourse – Representation and Interaction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 
 
Complementar  
BLOMMAERT, J. Discourse: A Critical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
MATHESON, D. Media Discourses – Analysing Media Texts. New York: Open University Press, 2005.  
McCARTHY, M.; O’DELL, F. & SHAW, E. Vocabulary in Use – Upper Intermediate. With Answers. Cambridge: 
Cambridge  
     University Press, 1997. 
PALTRIDGE, B. Discourse Analysis: An Introduction. Second Edition. Mahwaw, London, New York: Bloomsbury, 

2012.  
THEWLIS, S. H. Grammar Dimensions 3: Form, Meaning, and Use. Fourth Edition. Thomson Heinle, 2007.  

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Carlos Renato Lopes 
Marcello Marcelino Rosa 

Letras – Inglês  
Letras – Inglês  

Doutor 
Doutor 

DE 
DE 

40 horas/semana  
40 horas/semana 



 

 

Souzana Mizan 
Terezinha Maria Sprenger 

Letras – Inglês 
Letras – Inglês 

Doutora 
Doutora 

DE 
DE 

40 horas/semana 
40 horas/semana 

 
 
 
 
Nome do Componente Curricular: Língua Inglesa IV  

Período/turno: vespertino/noturno   

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas  

OBJETIVOS 
Gerais 
Contribuir para:  

 o desenvolvimento das habilidades de compreensão oral e fala em situações de uso da língua no 
contexto das comunicações;  

 a conscientização com relação ao processo de compreensão oral em língua inglesa;  

 a adoção de atitude crítica e responsável com relação ao uso da língua;  

 o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem.  
Específicos 
Contribuir para que os alunos possam: 

 reconhecer os diversos gêneros orais, no campo das comunicações; identificar suas características 
específicas (propósito, estrutura esquemática, elementos discursivos, lexicais e sintáticos) e apoiar-se 
nesses aspectos para compreender e discutir os  textos enfocados;  

 relacionar os textos aos seus contextos de produção e de recepção  de forma crítica;  

 construir conhecimentos estratégicos, gramaticais (morfológicos, lexicais e sintáticos), semânticos e 
fonológico-discursivos (como acuidade e fenômenos de fala concatenada) necessários para a 
compreensão e discussão de textos. 

 

 

EMENTA 

A Unidade Curricular visa ao desenvolvimento de competências para a compreensão e discussão de textos 
falados em língua inglesa pertencentes à esfera das comunicações. Serão explorados gêneros textuais como: 
notícias em áudio e vídeo, entrevistas, documentários, programas de rádio e de televisão, propaganda, etc. 
Haverá uma integração entre atividades práticas de compreensão e crítica de textos, estudos de textos teóricos 
que embasam tais atividades e de textos a respeito do processo de desenvolvimento da compreensão oral e de 
suas implicações no ensino, aprendizagem e aquisição do inglês. Caberá ao docente responsável pelo curso 
decidir como serão conduzidas as discussões sobre tais implicações. Na seleção de temas discutidos, serão 
obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 
2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 
15 de junho de 2012. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Gêneros textuais:  

 Notícias em áudio e vídeo  

 Entrevistas 

 Documentários  

 Programas de rádio e de televisão  

 Propagandas 
Compreensão e discussão de textos falados: 

 Compreensão global do texto  

 Localização de informações específicas  

 Estratégias de compreensão e de comunicação  

 Estratégias discursivo-fonológicas de compreensão oral 

 Percepção da perspectiva adotada no texto  

 Identificação de fatos, opiniões e argumentos e dos recursos lingüísticos usados para a apresentação 
dos mesmos 

 Relação entre texto e contexto 
Análise dos textos e fundamentação teórica:  

 Organização textual 

 



 

 

 Conceitos teóricos que fundamentam as análises dos textos  

 Aspectos sintáticos, semânticos, morfológicos e lexicais relacionados aos gêneros enfocados.  
Conteúdos linguísticos: 

 Características de fala concatenada (reduções, elisões, assimilação, fenômenos de sandhi) 

 Preposições 

 Conectores (coerência e coesão) 

 Phrasal Verbs 
 

METODOLOGIA  DE  ENSINO  UTILIZADA 
A Unidade Curricular contemplará atividades de compreensão e discussão de textos falados do contexto das 
comunicações, podendo incluir notícias em áudio e vídeo, entrevistas, documentários, programas de rádio e 
televisão, propaganda, etc. Essas atividades envolvem análises, críticas  e sistematizações referentes à 
macroestrutura e microestrutura dos textos enfocados. Os materiais serão de fontes diversas, incluindo rádio, 
televisão e a internet. As atividades práticas se intercalarão com leituras e discussões de textos que explicitam a 
fundamentação teórica adotada na UC ou que enfocam os processos relacionados à compreensão oral.    
  

 

RECURSOS  INSTRUCIONAIS  NECESSÁRIOS 

 Textos falados de diversas fontes do contexto das comunicações   

 Roteiros para a compreensão e discussão dos textos, elaborados pelo docente  

 Computador e projetor 

 Dicionários 

 Gramáticas 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet   

 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua, incluindo diferentes atividades individuais e em grupo, tais como exercícios de 
compreensão, análise e comparação de textos, seminários e provas. Serão levados em consideração o 
engajamento nas atividades propostas, a responsabilidade no cumprimento das tarefas, a assiduidade, a 
pontualidade e o desenvolvimento da proficiência na compreensão e discussão de textos da área das 
comunicações. Haverá atividades e avaliações versando sobre o conteúdo do curso a critério do docente 
responsável pela unidade curricular. Para fins de aprovação, além do cumprimento das tarefas propostas, será 
necessária a freqüência mínima de 75% e a obtenção de média final 6,0 (seis). 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Os textos estudados serão selecionados durante o curso, a partir de diversas fontes.  
Os materiais de apoio para as atividades de leitura, análise e discussão dos textos serão os seguintes: 
Básica 
EGGINS, S. An Introduction to Systemic Functional Linguistics. Second Edition. London: Continuum, 2004.   
FIELD, J. Listening in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.  
MARTIN, J. R. & ROSE, D.  Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause. London: Continuum, 2007.   
Complementar 
ANDERSON, A. & LYNCH, A.  Listening. Oxford: Oxford University Press, 1988.  
BAZERMAN, C.; BONINI, A. & FIGUEIREDO, D. (orgs.) Genres in a Changing World.  Indiana: Parlor Press, 
2009.   
Cambridge Dictionary of American English. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
FRODESEN, J. Grammar Dimensions 4: Form, Meaning, and Use. Fourth Edition. Thomson Heinle, 2007. 
HALLIDAY, M. A. K. & MATTHIESSEN, C. M. I. M.  An Introduction to Functional Grammar. London: Hodder 
Education,   
       2004.  

 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Carlos Renato Lopes 
Marcello Marcelino Rosa 
Souzana Mizan 
Terezinha Maria Sprenger 

Letras – Inglês  
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 
Letras – Inglês  

Doutor 
Doutor 
Doutora 
Doutora 

DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 

 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Língua Inglesa V 

Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Contribuir para:  

 o desenvolvimento das habilidades de leitura e produção escrita em  situações de uso da língua no contexto  
acadêmico; 

 o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem; 

 a conscientização com relação ao processo de leitura e produção escrita em língua inglesa.  
Específicos 
Contribuir para que os alunos possam: 

 desenvolver as habilidades de leitura e produção escrita em língua inglesa em situações de uso da língua 
no contexto acadêmico;  

 desenvolver a produção escrita dentro de um contexto de comunicação acadêmica; 

 empreender a construção de conhecimentos gramaticais (morfológicos, lexicais e sintáticos), semânticos e 
discursivos  necessários para a leitura e produção escrita dentro do contexto de uso acadêmico; 

 desenvolver a acuidade,  fluência e organização textual dentro da produção escrita; 

 conscientizar-se  sobre  o processo de desenvolvimento da leitura e produção escrita. 
 

EMENTA 
Esta unidade curricular visa ao desenvolvimento de competências para a compreensão e produção de textos 
escritos da esfera acadêmica, utilizando a língua inglesa. Os seguintes gêneros poderão ser contemplados: cartas 
de apresentação, currículos para fins acadêmicos, capítulos e partes de livros (prefácios, quartas-capas, 
introduções e demais capítulos), artigos teóricos, relatos de pesquisa, resumos, resenhas e citações. Haverá ênfase 
em leitura e produção escrita. Ao longo do semestre, o aluno vivenciará o processo de produção textual e terá a 
oportunidade de refletir sobre o processo de aprendizagem de um determinado gênero de escrita, e sobre como 
isso pode impactar no ensino dessa habilidade. Caberá ao docente responsável pelo curso definir como tal reflexão 
será operacionalizada. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que 
atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 
de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Cartas de apresentação 

 Currículos para fins acadêmicos 

 Capítulos e partes de livros 

 Artigos teóricos 

 Relatos de pesquisa  

 Resumos de artigos teóricos, textos acadêmicos (teses e dissertações) e textos literários 

 Resenhas de artigos teóricos e textos literários 

 Citações 
Estratégias de leitura: 

 Compreensão global (skimming) e de detalhes (scanning) de acordo com os gêneros estudados 

 Compreensão de recursos não-verbais e paratextuais  

 Inferência do significado das palavras através do contexto 
Produção escrita:  

 Produção de textos de acordo com os gêneros estudados 

 Aprofundamento de conhecimento de organização textual em língua inglesa, com reconhecimento, 
sistematização e prática de desenvolvimento de argumentação, de coesão e coerência textuais, de estudo 
de marcadores do discurso, dentro do contexto e dos gêneros estudados 

 Aprofundamento de conhecimento das estruturas gramaticais da língua inglesa, com reconhecimento, 
sistematização e prática dentro do contexto e dos gêneros estudados 

 Aprofundamento de conhecimento lexical dentro do contexto e gêneros estudados 
Conteúdos Linguísticos: 

 Sentença, oração e sintagma 



 

 

 Seleção verbal e tipos de verbos que selecionam infinitivo, gerúndio e subjuntivo 

 Conectores lógicos, coerência, coesão e pontuação. 

 Orações relativas 
 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Dentro da perspectiva do contexto de uso acadêmico, os gêneros enfocados na Unidade Curricular serão 
abordados através de atividades de leitura e produção escrita. Haverá sistematização de aspectos discursivos, 
estruturas gramaticais e lexicais dentro do contexto dos gêneros estudados. Haverá intenso trabalho com exposição 
a textos acadêmicos e produção escrita dentro dos gêneros estudados.  Além dos materiais fornecidos pelo docente 
responsável pelo curso, os alunos desenvolverão pesquisas na biblioteca e na internet, visando desenvolver a 
leitura e produção escrita. O desenvolvimento de estratégias de leitura e produção escrita, e o estudo de aspectos 
discursivos, sintáticos e semântico-morfológicos visarão sempre à compreensão e discussão dos temas levantados 
dentro do contexto acadêmico. 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Materiais para leitura de diversas fontes (artigos de periódicos, textos acadêmicos tirados da internet; 
resumos de teses e dissertações; textos literários em língua inglesa; livros e capítulos de livros; currículos 
para fins acadêmicos)  

 Exercícios de leitura e produção escrita  

 Datashow 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet   
 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua, incluindo diferentes atividades individuais e em grupo, tais como discussões, elaboração 
de roteiros de leitura e de textos escritos em processo a partir dos materiais apresentados. Serão levados em 
consideração o engajamento nas atividades propostas, a responsabilidade no cumprimento das tarefas, a 
assiduidade, a pontualidade, o desenvolvimento da proficiência na leitura e produção escrita e o desenvolvimento 
em termos discursivos, gramaticais e lexicais. Haverá atividades e avaliações versando sobre o conteúdo do curso 
a critério do docente responsável pela unidade curricular. Para fins de aprovação, além do cumprimento das tarefas 
propostas e avaliações, serão necessárias a freqüência mínima de 75% e a obtenção de média final 6,0 (seis). 
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BAILEY, S. Academic Writing: A Handbook for International Students. Third Edition. London: Routledge, 2011. 
CELCE-MURCIA, M. & LARSEN-FREEMAN, D. The Grammar Book – An ESL/EFL Teacher´s Course. Second 

Edition. Heinle and Heinle, 1999. 
McCARTHY, M. & O’DELL, Felicity. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
 
Complementar 
CAPLAN, N. A. Grammar Choices for Graduate and Professional Writers. Michigan: University of Michigan Press, 
2012. 
MATTHEWS, P. H. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics.  Oxford: Oxford University Press, 1997.  
MAURER, J. Focus on Grammar 5: An Integrated Skills Approach. Fourth Edition. Pearson Longman, 2011. 
OSHIMA, A. & HOGUE, A. Introduction to Academic Writing. Third Edition. London: Addison Wesley Longman, 2006. 
RICHARDS, J. C.; PLATT, J. & PLATT, H. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. 

Longman, 1992.   
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

Carlos Renato Lopes 
Marcello Marcelino Rosa 
Renata Philippov 
Souzana Mizan 
Terezinha Maria Sprenger 

Letras – Inglês  
Letras – Inglês  
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 

Doutor 
Doutor 
Doutora 
Doutora 
Doutora 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas/semana  
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 

 
 
 
 



 

 

 
 
Nome do Componente Curricular: Literaturas de Língua Inglesa I  

Período/turno: vespertino/noturno  

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60 horas  

OBJETIVOS 
Gerais 
A partir de uma perspectiva crítica e teórica que historiciza a produção literária em língua inglesa, propõe-se 
apresentar nesta unidade curricular um panorama histórico, filosófico, político, cultural e social no qual as 
literaturas de língua inglesa se inserem. Assim, pretende-se chamar a atenção dos alunos para as condições de 
produção e recepção da literatura em língua inglesa ao longo dos tempos. 
Específicos 

Tendo em vista a natureza introdutória desta disciplina, pretende-se estudar ao longo do semestre uma seleção 
da produção literária em língua inglesa em gêneros diversos (poesia, conto, romance e seus subgêneros) e de 
diversas épocas, desde seus primórdios até o pós-colonialismo. Assim, torna-se imprescindível discutir questões 
relacionadas à historiografia literária, tais como: compreender o significado da classificação das obras em uma 
cronologia que define os estilos literários (por exemplo, como "renascentista", "romântico", "vitoriano" etc.); 
discutir o conceito de "cânone" literário, seu estabelecimento e suas limitações; abordar a separação das 
produções literárias em gêneros (poesia, drama, romance etc.). Examinando as obras selecionadas para estudo 
durante o semestre, professor e alunos discutirão de forma crítica os aspectos literário, histórico, filosófico, 
social, cultural e político necessariamente envolvidos na construção de uma historiografia literária de língua 
inglesa. 

 

EMENTA 
É desejável que o aluno de ensino superior em Letras-Inglês desenvolva sua capacidade de leitura crítica e 
analítica dentro das especificidades de seu próprio Curso. Através do estudo interdisciplinar de obras literárias 
selecionadas, pretende-se justamente investigar a conexão entre os aspectos históricos, literários, culturais, 
sociais e filosóficos que concorrem para erguer o conjunto do texto literário, despertando no aluno a vontade de 
perseguir novos estudos que dêem continuidade a esse aprendizado. Neste primeiro termo letivo de contato com 
as Literaturas de Língua Inglesa, pretende-se estabelecer um panorama geral que permita ao aluno perceber 
onde os principais estilos literários e escritores representativos se inserem e, assim, facilitar o processo de 
desenvolvimento de leitura crítico-interpretativa por parte do aluno. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O conteúdo programático do curso deverá versar sobre um panorama das literaturas de língua inglesa desde 
seus primórdios até a contemporaneidade. Além da leitura particular e da análise crítica das obras literárias 
selecionadas pelo docente responsável pelo curso, esta unidade curricular dará oportunidade para os alunos 
discutirem diversos elementos que constituem o texto literário, dentro do âmbito da teoria literária. A abordagem 
historicizante aqui proposta buscará despertar no aluno o interesse de lidar com particularidades – e não 
generalidades estabelecidas a priori – da composição da obra literária e sua função social, levantando os 
sentidos, significados e interpretações que se abrem durante a leitura crítica e analítica. Na seleção de temas 
discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 
de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e à Resolução 
CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, leituras específicas de obras selecionadas divulgadas no programa, atividades específicas em 
sala de aula e para casa, discussões em grupo, apresentação de aparato documental e visual e outros materiais 
audiovisuais. A escolha metodológica ficará a cargo do docente responsável pela unidade curricular. 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Lousa 

 Equipamento de projeção audiovisual (datashow) 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet  

 Textos de diversas fontes (livros, internet, bancos de dados disponíveis aos alunos na biblioteca, textos 
distribuídos em aula pelo docente responsável pelo curso)    

 



 

 

AVALIAÇÃO 
Caberá ao docente responsável pela unidade curricular a escolha de formas de avaliação, que poderá incluir a 
combinação de instrumentos pontuais, tais como a aplicação de provas para verificação de leitura, a participação 
e apresentação de seminários em grupo sobre textos específicos, a elaboração de trabalhos de análise teórico-
crítica sobre autores estudados na unidade curricular. Também poderá incluir uma avaliação contínua em sala de 
aula, na qual a presença, participação ativa e progresso dos alunos serão levados em consideração. Serão 
atribuídas notas cuja média final deve corresponder a 6,0 (seis).  Ao aluno caberá também ter presença mínima 
de 75% (máximo de 4 semanas faltantes).  
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ELLIOTT, E. (ed.) Columbia Literary History of the United States. New York: Columbia University Press, 1998. 
HIGH, P. B. An Outline of American Literature. London: Longman, 1986. 
THORNLEY, G. C. & ROBERTS, G.  An Outline of English Literature. London: Longman, 1996. 
Complementar 
BESSA, M. C. Panorama da Literatura Norte-Americana: dos primórdios ao período contemporâneo. São Paulo: 
Alexa   
     Cultural, 2008. 
BORGES, J. L. Curso de Literatura Inglesa. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
GREENBLATT, S. ET AL. (EDS). The Norton Anthology of English Literature, The Major Authors. Ninth Edition. New 

York: 
     W. W. Norton & Company, 2013. 
KLARER, M. An Introduction to Literary Studies. Third Edition. New York: Routledge, 2013. 
LEWIS, C. S. Selected Literary Essays. (Canto Classics Edition). Cambridge: Cambridge University Press, 2013.  
 
Todas Demais textos críticos e literários serão indicados ao longo do curso, a depender da escolha do docente 
responsável pela unidade curricular.  
Bases de dados disponíveis na biblioteca do campus. 
 
As atividades desta unidade curricular (leituras, discussões, avaliações) ocorrerão em inglês. 
 
 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Renata Philippov 
Mariana Teixeira Marques 

Letras – Inglês  
Letras – Inglês  

Doutora 
Doutora 

DE 
DE 

40 horas/semana 
40 horas/semana 

 
 
 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Literaturas de Língua Inglesa II  

Período/turno: vespertino/noturno   

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60 horas  

OBJETIVOS 
 
Gerais 
A partir de uma perspectiva crítica e teórica que historiciza a produção literária em língua inglesa, propõe-se 
apresentar nesta unidade curricular um panorama histórico, político e social no qual a poesia de língua inglesa se 
insere. Assim, pretende-se chamar a atenção dos alunos para as condições de produção e recepção da poesia 
em língua inglesa ao longo dos tempos. 
Específicos 
Este curso tem como objetivos específicos discutir a particularidade dos gêneros poéticos (em relação aos 
gêneros narrativos e dramáticos); proporcionar ao aluno a prática do estudo da poesia a partir de uma 
perspectiva sócio-histórica que entende a forma como constitutiva das ideias, sentimentos e impressões que as 
obras carregam; e refletir a respeito do papel da crítica sob esse ponto de vista. 

 

EMENTA 
É desejável que o aluno de ensino superior em Letras-Inglês desenvolva sua capacidade de leitura crítica e 
analítica dentro das especificidades de seu próprio curso. Através do estudo interdisciplinar de obras literárias 
selecionadas pelo docente responsável pelo curso, pretende-se justamente investigar a conexão entre os 
aspectos históricos, retórico-poéticos, sociais e filosóficos que concorrem para erguer o conjunto do texto literário 
poético, despertando no aluno a vontade de perseguir novos estudos que deem continuidade a esse 
aprendizado. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que 
atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 
17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
No sentido de aprofundar as discussões de cunho teórico-analítico sobre o que constitui o gênero poético em 
língua inglesa, o curso inclui a análise de poemas em língua inglesa, a serem escolhidos pelo docente 
responsável pela unidade curricular. Tal escolha poderá abarcar o soneto shakespeariano, o soneto elisabetano, 
a poesia metafísica inglesa, a poesia romântica inglesa, a poesia romântica norte-americana, as vanguardas 
poéticas inglesas e norte-americanas, a poesia modernista irlandesa, inglesa e norte-americana, a poesia 
contemporânea de língua inglesa, a poesia pós-colonial. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Dentro da perspectiva teórico-crítica de leitura do texto literário, haverá intensa atividade de leitura e discussão 
dos poemas selecionados para esta unidade curricular. Haverá atividades de discussões em grupo, aulas 
expositivas e elaboração de relatórios de leitura, resenhas, trabalhos de análise e interpretação por parte dos 
alunos.  Além dos materiais fornecidos pelo docente responsável pelo curso, os alunos desenvolverão pesquisas 
na biblioteca e na internet, visando aprofundar a análise e interpretação dos textos estudados. 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Lousa 

 Equipamento de projeção audiovisual (datashow) 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet  

 Textos de diversas fontes (livros, internet, bancos de dados disponíveis aos alunos na biblioteca, textos 
distribuídos em aula pelo docente responsável pelo curso)    

 

AVALIAÇÃO 
Caberá ao docente responsável pela unidade curricular a escolha de formas de avaliação, que poderá incluir a 
combinação de instrumentos pontuais, tais como a aplicação de provas para verificação de leitura, a participação 
e apresentação de seminários em grupo sobre textos específicos, a elaboração de trabalhos de análise teórico-
crítica sobre autores estudados na unidade curricular. Também poderá incluir uma avaliação contínua em sala de 
aula, na qual a presença, participação ativa e progresso dos alunos serão levados em consideração. Serão 
atribuídas notas cuja média final deve corresponder a 6,0 (seis).  Ao aluno caberá também ter presença mínima 
de 75% (máximo de 4 semanas faltantes).  
 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
Básica 
CULLER, J. Literary Theory. Oxford: Oxford University Press, 2011. 
EAGLETON, T. How to Read a Poem. London: Blackwell, 2007 
STRAND, M. & BOLAND, E. The Making of a Poem: A Norton Anthology of Poetic Forms. New York: W. W. 
Norton & Company, 2001. 
 
Complementar 
BROOKS, C. & WARREN, R. P. Understanding Poetry. 4

th
 edition. New York: Holt, Reinhart and Winston, 1976.    

CANDIDO, A. O Estudo Analítico do Poema. São Paulo: Humanitas, 2006.  
COUSINS, A. D. & HOWARTH, P. (eds.) The Cambridge Companion to the Sonnet. Cambridge: Cambridge 
University  
     Press, 2011. 
FERGUSON, M. & SALTER, M. J.; STALLWORTHY, J. (Eds.).  The Norton Anthology of Poetry. 5th edition.  New 
York:  
     W. W. Norton & Company, 2004. 
SHAKESPEARE, William. The Complete Sonnets and Poems. Oxford: Oxford University Press, 2005. 
 
Demais textos críticos e poéticos serão indicados ao longo do curso, a depender da escolha do docente 
responsável pela unidade curricular.  
Bases de dados disponíveis na biblioteca do campus. 
Todas as atividades desta unidade curricular (leituras, discussões, avaliações) ocorrerão em inglês. 
 
 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Renata Philippov 
Mariana Teixeira Marques 

Letras – Inglês 
Letras – Inglês   

Doutora 
Doutora 

DE 
DE 

40 horas/semana 
40 horas/semana 

 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Literaturas de Língua Inglesa III  

Período/turno: vespertino/noturno   

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60 horas  

OBJETIVOS 
 
Gerais 
A partir de uma perspectiva crítica e teórica que historiciza a produção literária em língua inglesa, propõe-se 
discutir e analisar nesta unidade curricular os gêneros narrativos (romance e conto) produzidos do século XVIII 
até o momento atual. Pretende-se analisar alguns romances e contos mais representativos das literaturas em 
língua inglesa produzidas no período. 
Específicos 
Pretende-se estudar ao longo do semestre uma seleção de romances e contos em língua inglesa produzidos do 
século XVIII até o momento atual, ou seja, a ascensão do romance inglês assim como o nascimento do conto 
norte-americano; a prosa europeia e norte-americana em língua inglesa até o modernismo, o pós-modernismo e 
a prosa contemporânea no amplo contexto dos países de língua inglesa. Examinando as obras selecionadas 
para estudo durante o semestre, professor e alunos discutirão de forma crítica os aspectos literário, histórico, 
filosófico, social, cultural e político necessariamente envolvidos na construção de uma historiografia literária de 
língua inglesa do período em questão. Caberá ao docente responsável pelo curso a seleção das obras a serem 
estudadas.       

 

EMENTA 
Nesta unidade curricular, será estudado o gênero narrativo em língua inglesa, através do estudo de obras que 
participaram da formação do romance na Inglaterra, de romances românticos ingleses, de contos norte-
americanos do século XIX, de romances modernistas do século XX e os romances e contos contemporâneos de 
língua inglesa. Pretende-se ressaltar os procedimentos de composição narrativa que se tornariam fundamentais 
para os subgêneros “romance” (novel) e conto, a partir de um viés que historiciza as práticas da escrita e da 
recepção nos séculos XVIII, XIX e XX. O professor responsável por esta unidade curricular poderá escolher 
obras centrais desses períodos, como as de Defoe, Richardson, Fielding, Sterne, Jane Austen, Charles Dickens, 
Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Oscar Wilde, Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf, Scott 
Fitzgerald, William Faulkner, Margaret Atwood, e J.M. Coetzee, entre outros. Na seleção de temas discutidos, 
serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio 
de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, 
de 15 de junho de 2012. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 A ascensão do romance inglês 

 O romantismo inglês  

 O nascimento do conto norte-americano 

 O romance vitoriano inglês 

 O modernismo inglês e norte-americano: romances e contos 

 O conto e o romance pós-coloniais 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Dentro da perspectiva teórico-crítica de leitura do texto literário, haverá intensa atividade de leitura e discussão 
dos contos e romances selecionados para esta unidade curricular. Haverá atividades de discussões em grupo, 
seminários, aulas expositivas e elaboração de relatórios de leitura, resenhas, trabalhos de análise e interpretação 
por parte dos alunos. Além dos materiais fornecidos pelo docente responsável pelo curso, os alunos 
desenvolverão pesquisas na biblioteca e na internet, visando aprofundar a análise e interpretação dos romances 
e contos estudados.   
 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Lousa 

 Equipamento de projeção audiovisual (datashow) 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet  

 Textos de diversas fontes (livros, internet, bancos de dados disponíveis aos alunos na biblioteca, textos 

 



 

 

distribuídos em aula pelo docente responsável pelo curso)    

AVALIAÇÃO 
Caberá ao docente responsável pela unidade curricular a escolha de formas de avaliação, que poderá incluir a 
combinação de instrumentos pontuais, tais como a aplicação de provas para verificação de leitura, a participação 
e apresentação de seminários em grupo sobre textos específicos, a elaboração de trabalhos de análise teórico-
crítica sobre autores estudados na unidade curricular. Também poderá incluir uma avaliação contínua em sala de 
aula, na qual a presença, participação ativa e progresso dos alunos serão levados em consideração. Serão 
atribuídas notas cuja média final deve corresponder a 6,0 (seis). Ao aluno caberá também ter presença mínima 
de 75% (máximo de 4 semanas faltantes).  
 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
AUERBACH, E.  Mimesis. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
VASCONCELOS, S. G. T. A Formação do Romance Inglês. São Paulo: Hucitec, 2007. 
WATT, I. A Ascensão do Romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
 
Complementar 
BICKLEY, P. Contemporary Fiction: The Novel Since 1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 
CURRAN, S. (ed.) The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge: Cambridge University Press, 

2010. 
DAVID, D. (ed.) The Cambridge Companion to the Victorian Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 

2012. 
HUNTER, A. (ed.) The Cambridge Introduction to the Short Story in English. Cambridge: Cambridge University 

Press, 
     2007.   
MACKAY, M. The Cambridge Introduction to the Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 

 
Demais textos críticos e poéticos serão indicados ao longo do curso, a depender da escolha do docente 
responsável pela unidade curricular. 
Bases de dados disponíveis na biblioteca do campus. 
Todas as atividades desta unidade curricular (leituras, discussões, avaliações) ocorrerão em inglês. 
 
 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Renata Philippov 
Mariana Teixeira Marques 

Letras – Inglês  
Letras – Inglês 

Doutora 
Doutora 

DE 
DE 

40 horas/semana 
40 horas/semana 

 
 



 

 

Unidades Curriculares de Formação Específica: Licenciatura (UCFEL) 
 
 

Nome do Componente Curricular: Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa I 

Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Esta unidade curricular busca formar alunos criticamente quanto a  questões relativas ao ensino-aprendizagem 
de língua inglesa e a  criar um lócus para que pensem nos requisitos para seu Estágio  Curricular 
Supervisionado em Língua Estrangeira I. Tendo essa meta por base, de forma mais  ampla, esta disciplina 
discutirá as metodologias de ensino de  línguas (tais como: audiolingual method, suggestopaedia, total  physical 
response),  além do pós-método. Os estudos e discussões  levarão em conta uma revisão (1)das teorias de 
ensino-aprendizagem (behaviorismo, cognitivismo, humanismo, teoria socio-histórico-cultural) e (2) das visões 
de linguagem subjacentes a  cada método e abordagem de ensino de língua estrangeira. 
Específicos 

 Discutir que teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem embasam os métodos e abordagens de 
ensino de língua inglesa mais comuns;  

 Compreender as semelhanças e diferenças entre os métodos e abordagens de ensino-aprendizagem de 
língua inglesa; assim como o seu uso ao longo da história do ensino de línguas no país;  

 Compreender a proposta do posmétodo para o ensino de língua inglesa; 

 Analisar material didático e instrumentos de avaliação, verificando os métodos e abordagens que estes 
seguem;  

 Refletir criticamente sobre o uso dos métodos e abordagens em diferentes salas de aula (de escola 
regular, curso de idiomas, educação de jovens e adultos, etc.).  
 

 

EMENTA 
Estudo das teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem que subjazem os métodos e abordagens de ensino 
de língua inglesa adotados no sistema educacional brasileiro, bem como o estudo de tais métodos e 
abordagens, em diálogo com reflexões críticas acerca das escolhas que podem ser feitas em cada situação. Na 
seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à Resolução 
CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e 
à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Teorias de ensino-aprendizagem e suas relações com métodos e abordagens de ensino de língua 
inglesa tais como: abordagem audiolingual, suggestopaedia, total physical response, abordagem 
comunicativa  

 Teorias de linguagem e suas relações com métodos e abordagens de ensino de língua estrangeira  

 O lugar do posmétodo no ensino de língua estrangeira e na formação do educador 

 A visão de língua estrangeira nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 As Orientações Curriculares Nacionais para o ensino de língua estrangeira no Ensino Médio 

 Políticas linguísticas relativas ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira no ensino regular 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas; Debates; Seminários; Apresentação de filmes; Pesquisa; Análise de materiais didáticos e 
avaliativos 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Computador e datashow; Lousa; Materiais didáticos; TV/DVD 
 

 

AVALIAÇÃO 
Avaliação qualitativo-formativa com foco no desenvolvimento do futuro profissional de Letras  
Avaliação por meio de leitura, fichamento e debate acerca de textos  
Apresentação de pôster com resultados de pesquisa, análise de materiais didáticos e avaliativos 
 

 

BIBLIOGRAFIA  



 

 

Básica 
BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclo do Ensino Fundamental: Língua 
Estrangeira.  
     Brasília: MEC/SEF, 1998. 
LIGHTBOWN, P. M. & SPADA, N. How Languages Are Learned. Oxford: Oxford University Press, 2006 [1993]. 
RICHARDS, J. C. & RENANDYA, W. A. Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice.  
     Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 
Complementar 
BROWN, H. D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. London: Pearson 
Longman, 2007. 
BROWN, H. D. Principles of Language Learning and Teaching. London: Pearson Longman, 2007. 
HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. London: Pearson Longman, 2007. 
KUMARAVADIVELU, B. Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching. New Haven & London: Yale  
     University Press. 2003 
WILLIAM, M & BURDEN, R. Psychology for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 
  

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome 
 

Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

 
Sueli Salles Fidalgo 

 
Letras – Inglês 

 
Doutora 

 
DE 

 
40 horas/semana 

 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa II 

Período/turno: vespertino/noturno   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais  
Dando continuidade à unidade curricular homônima, ministrada no semestre anterior, essa disciplina também 
busca formar alunos criticamente quanto a questões relativas ao ensino-aprendizagem de língua inglesa, criando 
um espaço para que pensem nos requisitos para seu Estágio Curricular Supervisionado em Língua Estrangeira II. 
Tomando por base os documentos oficiais (tais como: PCN-LE, PCN-EM, Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio) e as questões teórico-metodológicas já estudados anteriormente, busca-se fomentar uma reflexão do 
professor em formação para análise, execução e avaliação de propostas didático-pedagógicas relativas ao ensino 
da língua inglesa para o contexto de ensino-aprendizagem atual, familiarizando o aluno com o mercado de 
trabalho existente, principalmente, mas não exclusivamente com turmas de ensino fundamental e médio de 
escolas públicas . 
Específicos 

 Discutir o papel da avaliação de ensino-aprendizagem e do material a ser utilizado em sala de aula; 

 Analisar planos de ensino, planos de aulas, materiais didáticos e instrumentos de avaliação com enfoques 
e/ou temas diversos (as diferentes habilidades, gêneros textuais, o papel da pronúncia, o espaço da 
gramática e do vocabulário, etc.), verificando as concepções teórico-práticas que esses documentos e 
materiais revelam; 

 Elaborar planos de ensino e de aulas, materiais didáticos e instrumentos de avaliação levando em 
consideração as teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem, assim como os métodos e abordagens 
previamente estudados, a turma e o nível no qual tais materiais serão utilizados; 

 Refletir acerca de questões geopolíticas do ensino de línguas tais como: para quê ensinar inglês em 
escolas regulares (públicas e privadas)? O que ensinar de língua inglesa nesses espaços?; 

 Adaptar materiais de ensino-aprendizagem de língua inglesa comercialmente existentes para crianças e 
adolescentes com algumas necessidades especiais mais comumente encontradas nas salas de aula 
regulares, tais como: dislexia, surdez, deficiência visual, déficit de atenção e autismo. 

 
EMENTA 
Estudo sobre elaboração e análise de planos de aula e de curso, materiais didáticos e avaliativos para diferentes 
situações de ensino de língua inglesa, com base nas teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem previamente 
estudadas, assim como nos métodos e abordagens de ensino de língua inglesa adotados no sistema educacional 
brasileiro. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à 
Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho 
de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Avaliação de material didático; avaliação de ensino-aprendizagem; avaliação de currículo e de plano de aula 
 Políticas linguísticas relativas ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira no ensino regular (um histórico 

do lugar do inglês na educação) 
 Fundamentos legais e articulação entre áreas do conhecimento 
 Critérios para estabelecimento de expectativas de aprendizagem  
 Finalidade do ensino de língua inglesa no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 
 Planejamento da organização de conteúdos e objetivos (olhar crítico sobre o livro didático) 
 Ensino-aprendizagem de inglês para crianças (características) 
 Ensino-aprendizagem de inglês para adolescentes (características) 
 Ensino-aprendizagem de inglês para alunos com necessidades especiais (características) 
 Diagnóstico e necessidades 
 Análise crítica de materiais didáticos e avaliativos 
 Elaboração crítica de materiais didáticos e avaliativos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas 

 Debates 



 

 

 Seminários 

 Apresentação de filmes 

 Pesquisa 

 Análise de materiais didáticos e avaliativos 

 Elaboração de materiais didáticos e avaliativos 
 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Computador e datashow 

 Lousa 

 Materiais didáticos 

 TV/DVD 
AVALIAÇÃO 

 Avaliação qualitativo-formativa com foco no desenvolvimento do futuro profissional de Letras  

 Avaliação por meio de leitura, fichamento e debate acerca de textos  

 Apresentação de pôster com resultados de pesquisa, análise e elaboração de materiais didáticos e 
avaliativos 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CANAGARAJAH, A. S. Resisting Linguistic Imperialism in English Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1999. 
CANNELLA, G. S. & VIRURU, R. Childhood and Postcolonization: Power, Education and Contemporary Practice. 
New York and 
     London: Routledge Falmer, 2004. 
TOMLINSON, B. Materials Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1998 
Complementar 
GONZÁLEZ, J. A. T. Educação e Diversidade: bases didáticas e organizativas. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
KINCHELOE, J. L. A formação do professor como compromisso político: mapeando o posmoderno. Porto Alegre: 
Artmed,  1997. 
McKAY, H. & TOM, A. Teaching Adult Second Language Learners. Cambridge: Cambridge University Press, 
1999. 
McLAREN, P. Multiculturalismo Revolucionário: pedagogia do dissenso para o novo milênio. Porto Alegre: Artmed. 
2000. 
SACRISTÁN, J. G. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Sueli Salles Fidalgo Letras - Inglês Doutora DE 40 

 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: LIBRAS  

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 30 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria:   

OBJETIVOS 
Gerais 

 Levar os alunos a conhecerem e utilizarem as estruturas básicas da Libras ( Língua Brasileira de Sinais), 
conhecendo a língua e a especificidade de funcionamento social da língua na Comunidade Surda e 
dessa com a comunidade ouvinte. 

Específicos 

 Conhecer as concepções sobre a surdez 

 Identificar os conceitos básicos relacionados à libras 

 Caracterizar as variações linguísticas, iconicidade e arbitrariedade da libras  

EMENTA 
Oferecer subsídios teóricos- práticos relativos ao conhecimento das especificidades da Língua Brasileira de 
Sinais-Libras como língua aglutinadora da comunidade surda, com ênfase no uso cotidiano da língua a quando 
em contato com o sujeito surdo. Buscar contextualizar a língua de sinais no contexto geral e no desenvolvimento 
do sujeito surdo. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Cultura e identidade surda: 
1. Nome / batismo do sinal pessoal  
2. Aprendendo os sinais: vocabulário e expressão corporal 
3. Apresentação pessoal e cumprimentos  
4. Famílias e relações entre os parentescos  
5.  Saudações formais e informais  
6. Numerais cardinais e ordinais 
7. Advérbio de tempo/ dias de semana /calendário  
8.  Localização  
9.  Profissões 
 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Subsídios teórico-práticos relativos ao conhecimento das especificidades da Língua Brasileira de Sinais-Libras, 
com ênfase no uso cotidiano da língua a quando em contato com o sujeito surdo.Buscar contextualizar a língua 
de sinais no âmbito social geral e no desenvolvimento do sujeito surdo. 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Bibliografia básica e complementar 

 Datashow 

 Vídeos em língua de sinais 

 Dicionários de libras 
AVALIAÇÃO 

 Participação prática nas aulas presenciais (individual) – Nota: 4.0  

 Prova prática (individual) – Nota: 6.0.  

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
MOURA, M.C. de; CAMPOS, S.R.L. de; VERGAMINI, S.A.A. Educação para Surdos: Práticas e Perspectivas II, 
Santos Editora, Santos, 2011.  
CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, Walkíria Duarte. Novo DEIT - Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua 
de Sinais. Imprensa Oficial. 3ª. ed. São Paulo: 2009.  
QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Estudos Linguísticos: a língua de sinais brasileira. Editora ArtMed: Porto Alegre. 
2004. 
Complementar 
MOURA, M.C. O Surdo – Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 



 

 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Leitura, Escrita e Surdez. São Paulo: Autêntica, 2006. 
QUADROS, R.M. de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
SACKS, Oliver. Vendo Vozes – Uma viagem ao Mundo dos Surdos. São Paulo: Companhia das letras, 1998. 
FELIPE, T.A. LIBRAS em contexto: curso básico – livro do estudante. Recife: EDUPE, 2002. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

MARCIO HOLLOSI LETRAS MESTRE DE 40 horas 

SANDRA REGINA LEITE 
DE CAMPOS 

LETRAS MESTRE DE 40 horas 

 
 

 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos I 

Período/turno:  Vespertino / Noturno 

Termo ou série:  

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Refletir sobre fundamentos teórico-metodológicos do ensino de língua portuguesa e suas literaturas 
a partir dos PCN. 

Específicos 

 Problematizar as relações entre língua, linguagem e texto no ensino de língua portuguesa a partir 
dessas concepções presentes nos PCN e as implicações sobre a leitura. 

 Problematizar as relações entre Literatura e Ensino, buscando compreender as possíveis 
implicações dessas relações para as diferentes concepções de obra literária, leitura e leitor, no 
contexto da Educação Básica. 

 
EMENTA 
Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Língua Portuguesa. Os PCN e as concepções de 
linguagem, língua e texto à luz da leitura e produção textual. Fundamentos teórico-metodológicos do ensino 
de Literatura. O (não) lugar da Literatura nos PCN. Literatura, conhecimento e ensino e suas inter-relações. 
Literatura, leitura e escola. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também 
aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução 
CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A concepção de ensino de língua portuguesa nas políticas públicas brasileiras. Os PCN em foco. 
2. Projetos didáticos, sequência didática e transposição didática no processo de ensino-aprendizagem 

de língua materna. 
3. O processo de leitura e de produção na escola básica: reflexões e propostas. 
4. PCN e ensino de Literatura: dilemas de um (não) lugar. 
5. Relações entre Literatura, conhecimento e ensino. 
6. A leitura literária na escola: contrastes e confrontos. 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, dialogadas; seminários, discussões em pequenos grupos, estudo de caso. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Bibliografia básica. 

AVALIAÇÃO 
Será contínua, considerando o compromisso e o envolvimento com os trabalhos da disciplina, assim como a 
apresentação de conceitos e a capacidade de análise a partir de situações indicadas, evidenciados tanto na 
qualidade das discussões em sala de aula quanto nas atividades de avaliação. Instrumentos de avaliação: 
participação nas aulas, seminários, debates, resenha. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CHARTIER, R. (org.). Práticas de leitura. Trad. Cristiane Nascimento. 5. Ed. São Paulo: Estação Liberdade 
Editora, 2011. 
ROJO, R. (org.). A prática de linguagem em sala de aula – praticando os PCNs. Campinas: Mercado de 
Letras, 2001 
CANDIDO, A. A literatura e a formação do homem. In ______ Textos de intervenção. Seleção, apresentação 
e notas Vinicius Dantas. São Paulo: Editora 34/ Livraria Duas Cidades, 2002. 
Complementar 
BARBOSA, João Alexandre. A biblioteca imaginária. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996. 
BUNZEN, Clécio; MENDONÇA, Márcia (orgs.). Português no ensino médio e formação do professor. São 
Paulo: Parábola, 2006. 
GERALDI, J.W. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1984. 
KLEIMAN, Angela e MORAES, Silvia. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos da escola. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 1999. 
OSAKABE, Haquira. Poesia e Indiferença in: Leituras Literárias: discursos transitivos. In: PAIVA, A.; 



 

 

MARTINS, A.; PAULINO, G.; VERSIANI, Z. (org). Belo Horizonte: Ceale/ Autêntica, 2008, p. 37-54. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Carlos José Lírio 
Juliana Silva Loyola 
Júlio de Souza Valle 
Neto 
Sandro Luis da Silva 

Letras 
Letras 
Letras 

 
Letras 

Doutor 
Doutor 
Doutor 

 
Doutor 

DE 
DE 
DE 

 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
40 horas 

 

 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos II 

Período/turno: vespertino / noturno 

Termo ou série:  7 

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Refletir sobre fundamentos teórico-metodológicos do processo de ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa e suas literaturas, considerando os aspectos relacionados a relação professor-aluno, 
letramentos, material didático, leitura, interdisciplinaridade e avaliação. 

Específicos 

 Problematizar as concepções de (multi)letramentos, material didático e avaliação dentro do 
contexto de ensino-aprendizagem de língua materna. 

 Refletir sobre os papéis do professor e do aluno no processo de letramento literário, privilegiando-
se as tensões e conexões entre a esfera subjetiva da leitura e a escolarização da literatura. 

 Refletir sobre as relações entre Teoria Literária e ensino de Literatura, considerando-se instâncias 
próprias da tradição escolar: o material didático, a avaliação e a interdisciplinaridade.   

 
EMENTA 
Fundamentos teórico-metodológicos: (multi)letramentos, material didático e avaliação.  Letramento 
literário. o professor e a mediação da leitura literária. O aluno como sujeito leitor da obra literária. Na 
seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à 
Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 
de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. (Multi)letramentos 
2. Material didático: o que existe e pode existir 
3. Avaliação de leitura e de texto: reflexões e propostas 
4. O professor como sujeito leitor e como mediador da leitura literária: limites e convergências 
5. Leitura de literatura e estudo de literatura: o aluno como sujeito leitor 
6. Teoria Literária, letramento literário e ensino de Literatura: conjunções e disjunções 
7. Literatura e instrumentos tradicionais de ensino-aprendizagem: material didático, 

interdisciplinaridade e avaliação 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, dialogadas; seminários, discussões em pequenos grupos, estudo de caso. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Bibliografia básica. 

AVALIAÇÃO 
Será contínua, considerando o compromisso e o envolvimento com os trabalhos da disciplina, assim como 
a apresentação de conceitos e a capacidade de análise a partir de situações indicadas, evidenciados tanto 
na qualidade das discussões em sala de aula quanto nas atividades de avaliação. Instrumentos de 
avaliação: participação nas aulas, seminários, debates, resenha. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Editora Contexto, 2009. 
FERRO, J. e BERGMANN, J. C. F. Metodologia do Ensino de língua portuguesa e estrangeira. Curitiba: 
IBPEX, 2008. 
ROJO, R. e MOURA, E. (orgs.). Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012. 
Complementar 
ELIAS, Vanda Maria (org.). Ensino de língua portuguesa – oralidade, escrita, leitura. São Paulo: Contexto, 
2011. 
ROUXEL, Annie; LANGLADE, Gérard; REZENDE, Neide Luzia de. (orgs). 1ª ed. Leitura subjetiva e ensino 
de literatura. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2013. 

RANGEL, Egon. Literatura e livro didático no ensino médio: caminhos e ciladas na formação do leitor. in: 



 

 

Leituras Literárias: discursos transitivos. In: PAIVA, A.; MARTINS, A.; PAULINO, G.; VERSIANI, Z. (org). 
Belo Horizonte: Ceale/ Autêntica, 2008, p. 37-54. 
VAL, Maria da Graça Costa do e MARCUSCHI, Beth. (orgs.). Livros didáticos de língua portuguesa – 
letramento e cidadania. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 ZILBERMAN, Regina & RÖSING, Tania (orgs). Escola e leitura: velha crise, novas alternativas. São Paulo: 
Global, 2009. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Carlos José Lírio 
Juliana Silva Loyola 
Júlio de Souza 
Valle Neto 
Sandro Luis da 
Silva 

Letras 
Letras 
Letras 

 
Letras 

Doutor 
Doutor 
Doutor 

 
Doutor 

 

D.E. 
D.E. 
D.E. 

 
D.E. 

40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
40 horas 

 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Práticas de Formação Docente  

Período/turno:    

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 30 horas  

Carga horária p/ prática: 30 Carga horária p/teoria:   

Objetivos 

Gerais 

Esta unidade curricular tem por objetivo iniciar uma discussão crítico-reflexiva acerca das teorias de 
aprendizagem, suas bases epistemológicas e sua repercussão no ensino-aprendizagem de línguas materna e 
estrangeira.  

Específicos 

Espera-se que ao final desta unidade curricular o aluno possa: 

- identificar as bases epistemológicas fundamentais do comportamentalismo, do cognitivismo, do humanismo e 
da teoria sócio-histórico-cultural; 

- compreender a relação entre esses modelos teóricos, as principais concepções de linguagem e o ensino de 
línguas materna e estrangeira.  

 - relacionar práticas e procedimentos avaliativos e as diferentes concepções de avaliação.   

 

Ementa: 

Apresentação das principais teorias da aprendizagem e sua relação com a aquisição de línguas materna e 

estrangeira. Introdução à reflexão sobre a forma como essas teorias dão suporte às propostas metodológicas 

relativas ao ensino-aprendizagem de línguas em contextos de educação formal. Discussão sobre as diferentes 

concepções de avaliação. 

 

Conteúdo Programático 

1 O Comportamentalismo  
2. O Cognitivismo 
3. O Humanismo 
4. A Teoria sócio-histórico-cultural 
5. As principais concepções de linguagem e oensino de línguas   
6. A avaliação no processo de ensino-aprendizagem de lingua e literatura (materna e estrangeira) 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 O trabalho durante as aulas será desenvolvido com base em pesquisas e apresentações de seminários por 
partes dos alunos com posteriores debates e discussões mediados pelo professor.  

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

Sala de aula com os seguintes recursos: lousa ou quadro branco, computador com acesso à Internet, projetor e 
caixas de som.  

 

AVALIAÇÃO 

Será contínua, considerando o compromisso e o envolvimento com os trabalhos da disciplina, em especial com 
os seminários, bem como com as discussões em sala de aula.  

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
PLACCO, V. M. N. S. Psicologia e Educação: revendo contribuições. São Paulo: Educ-Fapesp, 2002. 
MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do processo.  São Paulo: EPU.  1985/2005.  
SCARPA, E. M. Aquisição da linguagem. In: MUSSALIN, Fernanda; BENTES, Anna Christina. (org.). Introdução à 
linguística: domínios e fronteiras, v. 2. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
 
Complementar  

 



 

 

BRONCKART, J. P. Atividades de linguagem: textos e discursos. São Paulo: Editora da PUC, 1998. 
GAUTHIER, C. e TARDIFF, M. A pedagogia: teorias e práticas da Antiguidade aos nossos dias. Petrópolis: 
Vozes, 2010. 
LA TAILLE, Y. et alli. Wallon, Vygostsky, Piaget: teorias piscogenéticas em discussão. São Paulo: Summus 
editorial, 1992.  
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22 ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 8. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2007. 

Docentes Participantes 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Denise Radanovic Vieira Letras Doutor DE 40h 

Greice de Nóbrega e 

Sousa 

Letras Mestre DE 40h 

José Hamilton Maruxo 

Junior 

Letras Doutor DE 40h 

Rosângela A. Dantas de 

Oliveira 

Letras Mestre DE 40h 

Sueli Fidalgo Letras Doutor DE 40h 

 
 
 
 
 



 

 

UNIDADES CURRICULARES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (UCFP) 
 
 

Nome do Componente Curricular: Adaptações literárias e multimodalidade  

Período/turno:  Vespertino/noturno  

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática: 36h Carga horária p/teoria: 24h  

OBJETIVOS 

Gerais 

discutir as adaptações literárias sob a perspectiva da multimodalidade e da intermidialidade 

Específicos 

Examinar e discutir adaptações de textos literários para outras mídias cujas condições de construção de sentido 
se apoiam sobre premissas diferentes das que estruturam o texto literário, em especial (como por exemplo, 
cinema, teatro, artes visuais, quadrinhos, música, dança, pintura, fotografia etc. 

 

EMENTA 

A multipilcação de novas mídias e linguagens midiáticas ao longo das últimas décadas têm gerado um leque 
cada vez mais amplo de suportes para as  adaptações dos textos literários. Partindo de textos da literatura 
francesa, este curso discute as adaptações literárias sob a perspectiva da multimodalidade e da intermidialidade, 
privilegiando a adaptações para outras mídias cujas condições de construção de sentido se apoiam sobre 
premissas diferentes das que estruturam o texto literário (como por exemplo, cinema, teatro, artes visuais, 
quadrinhos, música, dança, pintura, fotografia etc.). Por isso, especial atenção será dada às diferentes formas de 
construção de narrativas em cada uma dessas modalidades. O curso explora novas possibilidades na 
interligação e interação das artes para ampliar os novos modos de pensar as múltiplas conexões entre literatura 
e outras linguagens. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Entre literatura, cinema e mídias (Adalberto Müller) 
2. “Gênese e  desenvolvimento da cultura mediática do século XIX ao XX (Jean-Yves Mollier) 
3. “Adaptação: roubo, cópia, citação, plágio?” (Francis Vanoye) / M. Ibrahim et les fleurs du Coran: do romance 

ao cinema. 
4. A adaptação como tradução (Francis Vanoye) 
5. “Quando a história em quadrinhos representa a literatura” (Jacques Dürrenmatt) / L’Étranger de Albert Camus 

et de Jacques Ferrandez 
6. Romance, História em quadrinhos e desenho animado: Notre Dame de Paris de Victor Hugo 
7. Novela, ópera e história em quadrinhos: Carmen de Mérimée 
8. Da história em quadrinhos às telas de cinema: Azul é a cor mais quente 
9. Da revolução mediática em comunicação ao letramento: a multimodalidade 
10. Os três mosqueteiros de Dumas: do romance às telas e aos quadrinhos 
11. Les précieuses ridicules: dos palcos aos quadrinhos (quando a adaptação usa o texto integral) 
L’Etranger e uma possibilidade de adaptação 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

Aulas expositivas, seminários, apresentação de filmes e canções. 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

Salas equipadas com recursos multimídia (audiovisual, internet). 

 

AVALIAÇÃO 

Confecção de trabalho bimestral e final. 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

FEIJÓ, M. O prazer da leitura: como a adaptação de clássicos ajuda a formar leitores. São Paulo: Ática, 2010 
HUTCHEON, L. Uma teoria da adaptação. Santa Catarina: Editora da UFSC, 2011 
MULLER, A. & SCAPARINI, J. Muito além da adaptação. São Paulo: 7 letras, 2012 

Complementar 

CHARTIER, D. Traduction: histoire, théories, pratiques. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2012 
MIGOZZI, J. (direção). De l’écrit à l’écran – Littératures populaires: mutations génériques, mutations médiatiques. 
Limoges: Presses Universitaires de Limoges, 2000 
PIETROFORTE, A. V. Análise do texto visual: a construção da imagem. São Paulo: Editora Contexto, 2013 
VENEROSO, M. C. & MELENDI, M.A. (organização). Diálogos entre linguagens. Belo Horizonte: Editora C/Arte, 
2010 
VANOYE, F. L’adaptation littéraire au cinema: formes, usages, problèmes. Paris: Armand Colin, 2011 
 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Ana Luiza R. Ghirardi 

Ana Claudia Romano Ribeiro 

Maria Lúcia Dias Mendes 

Letras Francês Doutor DE 40h 

 
 
 
 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Letramentos e Ensino de Línguas 

Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Contribuir para:  

 a conscientização de que o ensino de ler e escrever e suas práticas sociais promovem a inserção social; 

 o acesso a conhecimentos socialmente construídos e reconhecidos para o exercício de cidadania; 

 a compreensão, juntamente com os alunos, dos modos como a efetivação de práticas de letramentos no 
ambiente escolar contribui para o exercício de cidadania; 

 a reflexão sobre os modos como a prática docente e a escola devem contribuir para diminuir a distância 
entre a palavra e o mundo. 

Específicos 
Contribuir para que os alunos possam: 

 refletir sobre as formas de produção e interpretação de sentidos nos usos das linguagens em suas 
diferentes formas representacionais; 

 estudar e refletir sobre letramento digital e suas implicações para a formação do professor de línguas; 

 compreender nossas práticas de letramento e os modos como elas constituem a formação identitária do 
docente   

 investigar as diferenças epistemológicas atrás das várias terminologias (letramento, letramentos, novos 
letramentos, letramento crítico, multiletramentos); 

 estimular uma reflexão entre o ensino de línguas estrangeiras e cidadania crítica. 
EMENTA 
A Unidade Curricular propõe uma reflexão sobre os modos de produção, compreensão e interpretação de 
representações textuais, verbais e visuais. Visa ainda discutir como, dentro do contexto da globalização e 
digitalização do conhecimento, ideologias, valores e suas representações textuais criam discursos que competem 
para aquisição de poder dentro da sociedade. A Unidade Curricular propõe refletir sobre temas como 
conhecimento e poder dentro da sociedade para promover educação inclusiva e crítica através do ensino de 
línguas. Caberá ao docente responsável operacionalizar como se dará essa reflexão. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. As sociedades digitais e a educação 
2. Linguagem digital e novas epistemologias 
3. Os diferentes letramentos como proposta educacional 
4. Os modelos autônomo e ideológico de letramento 
5. Letramento e identidade de professor de línguas 
6. A leitura crítica da palavra 
7. Crítica, educação crítica e letramento crítico 
8. Línguas estrangeiras e cidadania crítica 
9. Letramentos e política de ensino de línguas estrangeiras 
10. Globalização e línguas estrangeiras 
11. Letramentos e discurso 
12. Letramentos e gênero 

 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
A Unidade Curricular incluirá leituras e discussões visando à exploração dos diversos conceitos ligados a 
letramentos. Essas discussões incluirão atividades escritas de análise e interpretação de textos multimodais, da 
mídia digital ou impressa, escolhidos pelos alunos. As discussões têm por objetivo pesquisar os modos como “a 
palavra” (em suas modalidades diferentes) constrói o mundo e como essas construções podem se transformar 
em material pedagógico que visa diminuir a distância entre a palavra e o mundo.  
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Textos de diversas fontes, da mídia impressa e digital   

 Roteiros de leitura elaborados pelo docente  

 Datashow 



 

 

 Biblioteca 
 

AVALIAÇÃO 
 
A avaliação fica a cargo do docente responsável. Para fins de aprovação, será necessária a frequência mínima 
de 75% (= máximo de 4 semanas de ausência) e a obtenção de média final 6,0 (seis). 
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
LANKSHEAR & KNOBEL, New Literacies: Everyday Practices and Social Learning. New York: Open University 

Press, 2011.  
ROJO, R. & MOURA, E. (orgs.) Multiletramentos na escola. São Paulo: Parabola Editorial, 2012. 
TAKAKI. N. H. & MACIEL. R. F. (orgs.) Letramentos em terra de Paulo Freire. Campinas, São Paulo: Pontes, 

2014.  
Complementar 
COSCARELLI, C. V. & RIBEIRO, A. L. Letramento Digital: aspectos sociais e possibilidades  
     pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
FERRAZ, D. M. Letramento Visual: a leitura de imagens das aulas de inglês. Jundiaí: Paco  
     Editorial, 2013.   
JORDÃO, C. M.; MARTINEZ, J. & HALU, R. (orgs.) Formação "desformatada": práticas com  
     professores de língua inglesa. São Paulo: Pontes, 2011.   
NICOLAIDES, C. et al (orgs.) Política e políticas linguísticas. Campinas: Pontes, 2013. 
ROCHA, C. H. Reflexões e propostas sobre língua estrangeira no ensino fundamental I – 
     Plurilinguismo, Multiletramentos e Transculturalidade. Campinas: Pontes, 2012. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Carlos Renato Lopes 
Souzana Mizan 

Letras – Inglês 
Letras – Inglês   

Doutor 
Doutora 

D.E. 
D.E. 

40 horas 
40 horas 

 
 
 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Elaboração de Material Didático de Espanhol como Língua Estrangeira: 
Aspectos Teóricos e Práticos  
Período/turno: vespertino/noturno  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 promover uma reflexão sobre o processo de elaboração do livro didático de espanhol como língua 
estrangeira (E/LE); 

 estimular a análise e elaboração de sequências didáticas para diferentes contextos de ensino de E/LE 

 Específicos 
No âmbito do ensino-aprendizagem de E/LE, espera-se que ao término desta unidade curricular o estudante 
possa: 

 conhecer e refletir sobre o processo que envolve a elaboração de um livro didático; 

 estabelecer relação entre os diferentes agentes e subjetividades que interferem na produção de um livro 
didático; 

 analisar criticamente o livro didático, bem como a produção científica sobre ele; 

 produzir sequências didáticas para diferentes contextos de ensino. 

EMENTA 
Estudo e reflexão sobre os aspectos teóricos e práticos na produção de material didático para o ensino de 
espanhol como língua estrangeira. Subsídios para o planejamento, a elaboração, a análise e a avaliação de 
unidades didáticas. Problematização sobre os diferentes sujeitos implicados na produção, avaliação e pesquisa  
de livros didáticos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
1. O ensino de E/LE no Brasil e o livro didático: breve percurso histórico. 
2. A produção científica sobre o livro didático de E/LE no Brasil. 
3. O planejamento e elaboração: a escolha do enfoque teórico-metodológico, dos temas, dos elementos 

linguísticos e sua adequação aos fins que se pretende alcançar. 
4. Agentes e subjetividades implicados no processo de autoria do livro didático. 
5. O tratamento da gramática nos livros didáticos de E/LE. 
6. O tratamento dos gêneros discursivos em sequências didáticas: estratégias, implicações e limites de sua 

didatização. 
7. O texto literário  nos livros didáticos de E/LE. 
8. O manual do professor. 
9. O Programa Nacional do Livro Didático:  produção, avaliação e pesquisa sobre livros didáticos de E/LE 

no Brasil. 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Para alcançar os objetivos propostos serão adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

 exposições orais e escritas: explicação oral e escrita, comentário de texto, apresentação audiovisual; 

 diálogo pedagógico: seqüência de pergunta e resposta, debate, processos inferenciais; 

  leitura de textos da bibliografia; 

  análise de matériais didáticos e textos teóricos; 

  oficinas de produção de ssequências didáticas. 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
•-Sala de aula com os seguintes recursos: computador, data-show e Internet. Lousa e giz. 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua e poderá consistir em provas escritas e/ou trabalhos propostos ao longo do semestre 
(individual e/ou em grupo). 
Trabalhos: 

 poderão ser escritos e/ou apresentações orais, individuais ou em grupo.  
Provas: 

  prova escrita individual com questões  baseadas nas aulas expositivas e práticas, livros da bibliografia 
básica e textos indicados pelo professor. 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
SCHNEUWLY, Bernard. DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. São Paulo: Mercado de Letras, 
2011. 
KLETT, Estela (dir.). Recorridos en la didáctica de las lenguas extranjeras. Buenos Aires, Araucaria, 2007. 
CORACINI, Maria José. Interpretação, autoria e legitimação do livro didático: língua materna e língua 
estrangeira. Campinas, SP: Pontes, 1999. 
Complementar 
BARROS, C. S., COSTA, E. G. M. Se hace camino al andar: reflexões em torno do ensino de espanhol na 
escola. Belo Horizonte, Faculdade de Letras da UFMG, 2012. 
BRONCKART, J-P. Atividade de linguagem, textos e discursos. Por um interacionismo sociodiscursivo. Trad. 
Anna Raquel Machado, Pericles Cunha. São Paulo, EDUC, 2009. 
CASTRO, M. F. F.G. de, FREITAS, A. C. (orgs.). Língua e literatura – ensino e pesquisa. São Paulo, Contexto, 
2003. 
CORDEIRO, A., VARGENS, D., FREITAS, L., VASQUEZ, R. (orgs.). Hispanismo no Brasil: reflexões e sentidos 
em construção. São Carlos, Pedro & João Editores, 2014. 
MELONE, E. L., MENÓN, L.M. Temas de Espanhol – Teoria e sequências didáticas. São Paulo, Atual, 2009. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Graciela Foglia Letras Doutora D.E. 40 horas 

Greice de Nóbrega e 
Sousa 

Letras Mestre D.E. 40 horas 

Neide Elias Letras Mestre D.E. 40 horas 

Rosângela A. Dantas de 
Oliveira 

Letras Mestre D.E. 40 horas 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Formação docente, ensino de línguas e o uso das Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação  
Período/turno:  verspertino/noturno 

Termo ou série:  a partir do 3º termo 

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Levar o futuro docente a refletir sobre o uso dos recursos e ferramentas proporcionados pelas Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no ensino-aprendizagem de línguas para que possa servir-se 
delas em sua prática com espírito crítico.  
Específicos 
  Espera-se que ao término desta unidade curricular o estudante possa: 

 estabelecer relações entre a complexidade da sociedade contemporânea, a educação e as tecnologias 
digitais de informação e comunicação; 

 refletir sobre o papel do professor e do estudante no contexto atual, onde o acesso à informação é mais 
amplo e rápido graças às TDIC;  

 entender o papel da linguagem nas interações mediadas pelas TDIC; 

 observar as novas práticas de linguagem e os novos gêneros originados pelas TDIC;   

 reconhecer como as TDIC incidem em processos de ensino-aprendizagem de línguas (na interação com 
o outro, com o texto, na escrita); 

 conhecer e utilizar de forma reflexiva alguns dos recursos oferecidos pelas ferramentas e ambientes 
digitais;  

 interagir nas atividades que circulam nos ambientes virtuais de aprendizagem; 

 estabelecer critérios para avaliar os recursos oferecidos pelas ferramentas  e ambientes digitais. 
 

EMENTA 
Reflexão crítica sobre o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no ensino-
aprendizagem de línguas e seu potencial para a inclusão, o desenvolvimento da autonomia e a criação de 
práticas que visem à interação e ao trabalho colaborativo.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.  O impacto das TDIC na educação na sociedade contemporânea 
2.  Visão sociohistórica das TDIC na educação em geral e no ensino de línguas em particular 
3. A incorporação das TDIC na educação e a redefinição do tempo e do espaço 
4.  Os novos papéis assumidos por professores e aprendizes  
5.  Os significados do conceito de autonomia e possíveis formas de fomentar o seu desenvolvimento  
6.  Linguagem, construção do conhecimento, mediação e as TDIC 
7.  O uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) no ensino-aprendizagem de línguas 
8.  Recursos oferecidos pelas ferramentas e ambientes digitais: dicionários on-line, aplicativos para a edição 
compartilhada de textos, redes sociais, programas que permitem análises linguísticas baseadas em corpora 
eletrônicos     
9.  Os conceitos de comunidade, colaboração e conectividade 
10.  Projetos interdisciplinares envolvendo as TDIC 
11.  Ferramentas de autoria 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Para alcançar os objetivos propostos serão adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

 leitura de textos teóricos e discussão sobre os tópicos do conteúdo programático 

 exposições orais e escritas: explicação oral e escrita, comentário de texto, apresentação audiovisual. 

 diálogo pedagógico: sequência de pergunta e resposta, debate, processos inferenciais. 

 oficinas para exploração dos recursos das ferramentas e ambientes digitais.  
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

  Sala de aula com os seguintes recursos: computador, data-show, conexão à Internet, lousa ou quadro 
branco;  

  laboratório com equipamento audiovisual (microfone, fone de ouvido e recursos para gravação de voz) e 
conexão à Internet. 



 

 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua e baseada em: 

• atividades desenvolvidas e entregues ao longo do semestre; 
• trabalho final. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BRAGA, Denise Bértoli. Ambientes digitais: reflexões teóricas e práticas. São Paulo: Cortez, 2013. 
COSCARELLI, Carla Viana; RIBEIRO, Ana Elisa (Org.). Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades 
pedagógicas. Coleção Linguagem e Educação. Belo Horizonte: Ceale/Autêntica, 2005.  
KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus, 2007. 
 
Complementar 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e cultura. V. 1, 10a 
edição. Tradução: Roneide Venancio Majer e Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra.  
LÉVY, P.   A Inteligência Coletiva: por uma Antropologia do Ciberespaço. São  Paulo: Loyola, 1999. 
MAYRINK, Mônica F.; ALBUQUERQUE-COSTA, Heloisa (org.). Ensino e aprendizagem de línguas em ambientes 
virtuais. São Paulo: Humanitas, 2013. 
MAYRINK, Mônica F. ; SOTO, Ucy e GREGOLIN, Isadora V. (org.) Linguagem, Educação e Virtualidade. São 
Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.  
WARSCHAUER, M.  Tecnologia e inclusão social: a exclusão digital em debate.  São Paulo:  Editora SENAC, 

2006. 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Andreia dos Santos 
Menezes 

Letras Doutora D.E. 40 horas 

Rosângela A. Dantas de 
Oliveira 

Letras Mestre D.E. 40 horas 

Terezinha Maria Sprenger Letras Doutora D.E. 40 horas 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Transposição didática e ensino de línguas 

Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série  

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Compreender a importância da transposição didática no planejamento de ensino nas aulas de línguas 
(materna e estrangeiras).  

Específicos 

 Discutir a noção de transposição didática, compreendendo suas pirincipais implicações para o ensino da 
língua materna e das línguas estrangeiras.  

 Distinguir entre objeto de conhecimento e objeto de ensino, no planejamento de cursos e atividades 
didáticas para educação básica com foco no ensino das línguas.  

 Identificar o(s) objeto(s) de conhecimento associado(s) aos diferentes objetos de ensino por meio da 
análise de livros e materiais didáticos para o ensino das línguas.  

 Compreender como os manuais didáticos para o ensino de línguas (materna e estrangeira) incorporam 
noções e conceitos das ciências da linguagem.  

 
EMENTA 
O curso propõe apresentar o conceito de transposição didática e seus desdobramentos no ensino das línguas. 
Para tanto, pretende analisar dois casos importantes ligados à transposição didática: (1) como a escola básica se 
apropriou do conceito de gênero; (2) como os livros e manuais de ensino de línguas têm incorporado e adaptado 
as teorias e estudos  enunciativos.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. A noção de “objeto de conhecimento” nos estudos de linguagem; 
2. Os objetos de ensino de Língua Portuguesa (como língua materna), Língua Estrangeira Moderna e suas 
respectivas literaturas.  
3. Dos objetos de conhecimento aos objetos de ensino: a noção de transposição didática;  
4. O saber sábio (“savoir savant”) e o saber didático (“savoir enseigné”);  
5. Osmuitos conceitos de gênero: da Poética de Aristóteles ao Interacionismo sociodiscursivo; 
6. Gênero e escola: qual(is) conceito(s) se observa(m) nas práticas escolares? - Análise de discursos produzidos 
por professores de línguas;  
7. Um caso de transposição didática: a manualização da teoria da enunciação;  
8. Implicações da transposição didática no ensino de línguas e literaturas.  
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, análise de entrevistas com professores, análise de manuais didáticos, estudos de caso.  

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Coletânea de textos teóricos organizada pelo docente, textos extraídos da bibliografia básica, transcrição de 
entrevistas, manuais didáticos. Projetor de slides e quadro negro.  

AVALIAÇÃO 
Atividades programadas propostas pelo docente, seminários, trabalho final sobre análise de manuais/livros 
didáticos. 

BIBLIOGRAFIA  
Básica 
ALMEIDA, G. P. A transposição didática: por onde começar?. São Paulo: Cortez, 2008. 
BENVENISTE, E. “O aparelho formal da enunciação”. In: ------, Problemas de linguística geral II. Campinas: 
Pontes, 1989.  
BRANDÃO, H. N (org.). Gêneros do discurso na escola (volume 5). São Paulo: Cortez, 2011. 
SCHNEUWLY, B.  et al. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004.  
Complementar 
GIACOMELLI, K. Ciência, disciplina e manual – E. Benveniste e a linguística da enunciação. Santa Maria, UFSM, 
2007 (Tese de doutorado).  



 

 

LEITE, M. S. Recontextualização e transposição didática. Araraquara: Junqueira e Marin, 2007.  
LOPES, A. C. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: Vers, 1999.  
MUSSALIN, F e BENTES, A. C. Introdução à linguística – fundamentos epistemológicos. São Paulo: Cortez, 
2011. 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Jose Hamilton Maruxo Jr 
Sandro Luis da Silva 

Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 

D.E. 
D.E. 

40 horas 
40 horas 

 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Políticas governamentais para o ensino de línguas e literatura na educação 
básica 
Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série: 

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Discutir de forma crítica e reflexiva o conteúdo dos documentos que instrumentalizam as políticas públicas de 
orientação e regulamentação do ensino-aprendizagem de línguas e literatura na escola básica – Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 
Específicos 
Espera-se que após cursar esta unidade curricular o estudante possa: 

 identificar as concepções teórico-metodológicas que as embasam os documentos que instrumentalizam 
as políticas públicas de orientação e regulamentação do ensino-aprendizagem de línguas e literatura na 
escola básica;   

 articular as orientações presentes nesses documentos e a prática docente no âmbito do ensino-
aprendizagem de línguas e literatura. 

EMENTA 
Reflexão sobre os documentos que instrumentalizam as políticas públicas de orientação e regulamentação do 
ensino-aprendizagem de línguas e literatura na escola básica (LDB, PCN, OCEM, Lei 11.645). As concepções 
teórico-metodológicas que emergem desses documentos e as possibilidades de concretização de suas 
orientações na organização curricular e na prática docente.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.  Organização da Educação Básica 
2. Educação de Jovens e Adultos e o ensino-aprendizagem de línguas e literatura 

3. 3. O lugar das línguas e da literatura na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
2. 4. A lei 11645/2008, línguas crioulas e o ensino de literaturas de cultura afro-brasileira 
3. 5. A visão do ensino de língua materna, língua estrangeira e literatura nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
4. 6. Os Temas Transversais e o ensino-aprendizagem de línguas e literatura 
5. 7. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio e o ensino-aprendizagem de línguas e literatura 
6. 8. O Currículo do Estado de São Paulo e o ensino-aprendizagem de línguas e literatura 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Para alcançar os objetivos propostos serão adotados os seguintes procedimentos metodológicos: 

 aulas expositivas 

 leituras e debates 

 seminários 

 exibição de multimídias seguida de reflexões e debate 

 pesquisa e relatório 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Sala de aula com lousa, giz ou marcador 

 Data-show, computador com acesso à Internet. 

 DVD player ou similar 

 Caixas acústicas 
 
AVALIAÇÃO 
Será contínua, considerando o compromisso e o envolvimento com os trabalhos da disciplina, assim como a 
apresentação de conceitos e a capacidade de análise a partir de situações indicadas, evidenciados tanto na 
qualidade das discussões em sala de aula quanto nas atividades de avaliação. Instrumentos de avaliação: 
participação nas aulas, seminários, debates, resenha, produção de texto dissertativo. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica  
NEY, Antônio. Política educacional: organização e estrutura da educação brasileira. Rio de Janeiro: Wak Ed, 
2008. 
MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do processo.  São Paulo: EPU.  1985/2005.  



 

 

SILVA, F.L., RAJAGOPALAN, K. (orgs) A linguística que nos faz falhar – investigação crítica. S. Paulo, Parábola, 
2004 
Complementar 
BRASIL. Ministério da Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais, Brasília, DF, 2004. 
BRASIL. Orientações Curriculares para o Ensino Médio.  Linguagem, Códigos e suas Tecnologias. Ministério da 
Educação. Secretaria da Educação Básica.  Brasília.  2006.  
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio.  Orientações Educacionais Complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais.  Linguagem, códigos e suas tecnologias.  Brasília: Secretaria de Educação 
Média e Tecnológica, 1999. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental.  Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BARBOSA, Juliana Bertucci e BARBOSA, Marinalva Vieira. Leitura e mediação – reflexões sobre a formação do 
professor. Campinas: Mercado das Letras, 2013. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Sandro Luis da Silva Letras Doutor D.E. 40 horas 

Rosângela A. Dantas de 
Oliveira 

Letras Mestre D.E. 40 horas 

 
 



 

 

 
 

Nome do Componente Curricular: Literatura: leitura, mediação e interdisciplinaridade 

Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais: 
Ao final do curso, espera-se que o aluno seja capaz de: 

 Identificar situações de leitura literária propostas em livros didáticos (re)adequando-as às diferentes 
perspectivas teóricas estudadas no curso. 

 Elaborar propostas concretas de atuação, em ambiente escolar, pela promoção de atividades de leitura 
de textos literários, seja da perspectiva da leitura entendida como subjetivação, seja da perspectiva da 
leitura do texto literário como componente curricular.  

 Elaborar propostas de atuação, em contexto escolar, em ações de mediação de leitura.  

 Elaborar propostas de atuação, em contexto escolar, em ações de trabalho interdisciplinar (integração 
entre língua materna e/ou estrangeira e literatura, integração entre literatura e outras artes ou áreas do 
conhecimento). 

Específicos: 
Ao final do curso, espera-se que o aluno seja capaz de: 

 Reconhecer e diferençar conceitos de leitura segundo perspectivas teóricas derivadas dos campos da 
psicologia cognitiva, da teoria literária, além de algumas abordagens linguísticas.   

 Identificar particularidades do texto literário em contexto de leitura, entendendo-se tal texto como forma 
de arte.  

 Discutir teoricamente implicações e contribuições da leitura literária no processo de formação de um 
leitor escolarizado.  

 Discutir teoricamente o conceito de “leitura subjetiva”, bem como de suas implicações para as práticas 
escolarizadas de leitura.  

 Reconhecer alguns conceitos gerais de letramento e as particularidades implicadas no conceito de 
“letramento literário” em sua relação com outros letramentos.  

 Identificar possibilidades de atuação docente em situações de leitura escolar com a utilização de 
propostas de mediação de leitura.  

 Elaborar propostas de trabalho interdisciplinar, aliando o ensino da literatura a outras áreas do 
conhecimento, bem como integrando conteúdos de ensino de língua materna e/ou estrangeira e o texto 
literário. 

EMENTA 
Teorias da leitura; leitura literária e subjetivação; medição de leitura; letramento literário; formação de 
professores; Ensino de literatura e suas relações interdisciplinares.  

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 1.Introdução a aspectos epistemológicos da leitura: a leitura e a psicologia cognitiva; a leitura e a crítica literária; 
teorias linguísticas da leitura. 
 2.Leitura de literatura: a significação artística; o problema do valor; forma, emoção, informação; prazer estético.     
 3.Leitura subjetiva e o ensino de literatura.  
 4.Literatura e a formação do leitor.  
 5.Leitura do texto literário e mediação.  
 6.Letramento literário e outros letramentos. 
 7.Leitura e formação docente. 
 8.Literatura e interdisciplinaridade. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
As aulas serão constituídas pelo estudo e discussão de textos teóricos, por aulas expositivas com ou sem 
utilização de recursos audiovisuais, pela elaboração, discussão e análise de propostas metodológicas para 
situações de escolarização da leitura literária. Também serão propostos o estudo e a análise de propostas 
escolares de atuação docente em relação à leitura. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Bibliografias básica e complementar. Recursos audiovisuais disponíveis no campus.  

AVALIAÇÃO 
As avaliações serão constituídas por provas teóricas e pela elaboração de um projeto de atuação em situações 



 

 

de mediação de leitura ou de promoção de leitura “subjetiva” do texto literário ou de literatura e 
interdisciplinaridade.  

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
DALVI, Maria Amélia. REZENDE, Neide Luzia de. JOVER-FALEIROS, Rita. (orgs.) Leitura de Literatura na 

Escola. São Paulo: Parábola, 2013. 
JOUVE, Vincent. Por que estudar literatura? São Paulo: Parábola, 2012.   
ROUXEL, Annie, LANGLADE, Gérard, REZENDE, Neide Luzia. (orgs.) Leitura subjetiva e ensino de Literatura. 

São Paulo: Alameda, 2012.  
Complementar 
KLEIMAN, Angela. Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura. 9ª edição. São Paulo: Pontes, 2005. 
__________. Oficina de Leitura- teoria e prática. 14ª edição. São Paulo, Pontes, 2012. 
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2012.  
SANTOS, Fabiano; MARQUES NETO, José Castilho; ROSING, Tânia M. k. Mediação de leitura: discussões e 
alternativas para a formação do professor. São Paulo: Global, 2009.  
TURCHI, Maria Zaira. Silva, Ver Maria Tietzman. (orgs) Leitor formado, leitor em formação. Leitura literária em 

questão. São Paulo/ Assis: Cultura Acadêmica /ANEP,  2006.  
ZILBERMAN, Regina. ROSING, Tânia M. K. Escola e Leitura. Velha crise. Novas Alternativas. São Paulo: 

Global, 2009.  

DOCENTE PARTICIPANTE 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Francine Weiss Ricieri 
Graciela Alicia Foglia 
Ivan Rodrigues Martin 
Juliana Silva Loyola 

Júlio de Souza Valle Neto 
Mariana Teixeira 

Marques 
Renata Philippov 

Rita Jover-Faleiros 
 

Letras- Literatura 
Brasileira 

Letras – Espanhol 
Letras – Espanhol 

Letras – Literatura e 
Ensino 

Letras – Literatura e 
Ensino 

Letras – Inglês 
 

Letras – Inglês 
Letras - Francês 

Doutora 
Doutora 
Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutora 
Doutora 
Doutora 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas  
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Cânone e Escola 

Período/turno: vespertino/noturno  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 Carga horária p/teoria:  30 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Discutir as especificidades do cânone no ambiente escolar, especialmente no Ensino Médio, dedicando 
maior atenção aos aspectos conceituais, editoriais e pedagógicos. 

Específicos 

  Apresentar ao aluno os contornos conceituais do cânone, suas implicações e polêmicas, 
especificamente no ambiente escolar; 

 Capacitar o aluno para lidar com as variantes que envolvem o cânone em sala de aula: a escolha da 
edição, a seleção das obras, a adoção de adaptações literárias; 

  Discutir modos de abordagem do texto canônico frente ao leitor escolar adolescente. 
EMENTA 

 O conceito de cânone.  

 Forças atuantes na reconfiguração escolar do cânone e seus instrumentos constitutivos. 

  As edições de cânone para uso escolar. 

  Adaptações literárias do cânone.  

 A leitura do cânone em sala de aula. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. O conceito de cânone e a sua configuração escolar no Brasil; 
2. A História Literária e os Estudos Culturais: forças atuantes na reconfiguração escolar do cânone; 
3. Os livros didáticos e as listas de vestibular: instrumentos constitutivos do cânone escolar; 
4.As edições de cânone para uso escolar: elementos paratextuais (capa, contracapa, ilustrações etc.); elementos 
crítico-pedagógicos (notas, fichas de leitura etc.); 
5.As adaptações literárias de obras canônicas: justificativas, limites e possibilidades; 
6.A leitura da obra canônica em sala de aula: critérios de seleção e modos de abordagem. 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, dialogadas; seminários; discussões em pequenos grupos; pesquisas monitoradas. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS  
Bibliografia básica e complementar; acessórios audiovisuais. 

AVALIAÇÃO 
O aluno será avaliado de forma contínua ao longo do curso (especialmente pela participação e rendimento nas 
discussões propostas em sala de aula) e através de seminários e/ou trabalhos escritos. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BARBOSA, João Alexandre. “A Biblioteca Imaginária ou O Cânone na História da Literatura Brasileira.” A 
Biblioteca Imaginária. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996, p. 13-58 
COSSON, Rildo. “Entre o cânone e o mercado: a indicação de textos na escola”. In: PAULINO, Graça; 
COSSON, Rildo (Orgs.) Leitura literária: a mediação escolar. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 
2004. 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas: escolha e valor na obra crítica de escritores modernos. São Paulo: 
Companhia das Letras,1998. 
Complementar 
AVELAR, Idelber. “Cânone literário e valor estético: notas sobre um debate de nosso tempo”. Revista Brasileira 

de Literatura Comparada. São Paulo, volume 9, 2015. 
COMPAGNON, Antoine. O Valor. In: O Demônio da Teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2010.  
FONTES, Joaquim Brasil. “O Insustentável prazer do texto”. In: As obrigatórias metáforas: apontamentos sobre 

literatura e ensino. São Paulo: Iluminuras: 1999. 
HUTCHEON, L. Uma teoria da adaptação. Trad. André Cechinel. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2011. 
SANTIAGO, S. “Literatura e Cultura de Massa” e “Intensidades Discursivas”. O Cosmopolitismo do pobre: crítica 



 

 

literária e crítica cultural. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária  

 Júlio de Souza Valle Neto 
Juliana Silva Loyola 
Luís Fernando Prado Telles 
Pedro Marques 
 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 

D.E. 
D.E. 
D.E. 
D.E. 
 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
 

 
 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Literatura Infantil e Juvenil 

Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria:  30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Considerar a produção literária infantil e juvenil brasileira no contexto dos estudos literários, refletindo sobre suas 
características e peculiaridades, e focalizando, especialmente, a relação dessa produção com o processo de 
formação do leitor literário no contexto escolar. 
Específicos 

  Reconhecer a literatura infantil e juvenil como uma manifestação literária e como objeto de investigação da 
teoria e da crítica literárias. 

  Conhecer o percurso histórico da produção e da crítica da literatura infantil e juvenil brasileira.  

  Investigar a função do gesto narrativo que se nutre da tradição oral e instaura a permanência dessa 
mesma tradição pela via da escritura literária. 

  Focalizar as relações oralidade-escritura e texto-ilustração como caminhos possíveis para a caracterização 
da literatura infantil e juvenil contemporânea. 

  Refletir sobre a presença da literatura infantil e juvenil no cotidiano escolar de crianças e jovens e sua 
atuação no processo de formação de leitores. 

EMENTA 
A Literatura Infantil e Juvenil: características e peculiaridades. Dimensão histórica e polêmicas do gênero. A 
literatura infantil e juvenil e seu diálogo com o sistema literário: relações com a teoria e a crítica. Texto e ilustração: 
a voz na imagem e o narrador visual. Literatura, leitor, leitura: a criança e o jovem no contexto escolar. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.  A Literatura Infantil e Juvenil: características e peculiaridades. 
2. Panorama histórico da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira. 
3 . O discurso da tradição oral na contemporaneidade.  
4. Voz, escritura e autoria.  
5. O narrador e as transformações da cena narrativa.  
6. O clássico em adaptação e transcriação.  
7. Palavra, cor, traço: linguagens e imagens como formas comunicativas e estéticas.  
8. Experiência estética e afetividade na infância e na adolescência.  
9.  A literatura infantil e juvenil e o ensino da leitura literária. 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, dialogadas; seminários; discussões em pequenos grupos; pesquisas monitoradas. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Bibliografia básica e complementar; acessórios audiovisuais. 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados por meio de dois trabalhos, sendo um em grupo e um individual, envolvendo os 
conteúdos desenvolvidos durante as aulas. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
COLOMER, T. A formação do leitor literário – narrativa infantil e juvenil atual. Tradução Laura Sandroni. São Paulo: 
Global, 2003. 
HUNT, P. Crítica, teoria e literatura infantil. Tradução Cid Knipel. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
ZILBERMAN, R. & LAJOLO, M. Um Brasil para crianças – para conhecer a história da Literatura Infantil Brasileira: 
histórias, autores e textos. São Paulo: Global, 1986. 

Complementar 
CAMARGO, L. A ilustração do livro infantil. Belo Horizonte: Editora Lê, 1995. 
CECCANTINI, J. L & PEREIRA, R. F. (Orgs.) Narrativas juvenis – outros modos de ler. São Paulo: UNESP, 2008. 
PALO, M. J. & OLIVEIRA, M. R. D. de. Literatura infantil – voz de criança. 3ª. e. São Paulo, Ática: 2007. 
SERRA, E. D. (Org.) Ética, estética e afeto na literatura para crianças e jovens. São Paulo: global, 2001. 



 

 

ZUMTHOR, P. Performance, recepção, leitura. Tradução Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São Paulo: Cosac 
Naify, 2007. 

 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária  

 Juliana Silva Loyola  
Júlio de Souza Valle Neto 
Francine Weiss Ricieri 
 

Letras 
Letras 
Letras 
 

Doutor 
Doutor 
Doutor 
 

D.E. 
D.E. 
D.E. 
 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
 

 



 

 

 
 

Nome do Componente Curricular: MULTIMODALIDADE E ENSINO 

Período/turno:  Vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 Carga horária p/teoria: 30 

OBJETIVOS 

Gerais 

•Levar o aluno a fazer uma análise crítica de produções manifestadas sob diferentes modalidades 

Específicos 

•Levar o aluno a perceber diferentes estratégias para leitura crítica de textos e discursos nos 
diferentes gêneros 

•Promover ao aluno o domínio das  diferentes produções textual-discursivas em gêneros diversos  

•Domínio de diferentes produções multimodais em gêneros diversos. 

EMENTA 

Estudo de diferentes produções multimodais no processo de ensino-aprendizagem, abordadas sob 
variadas perspectivas teóricas relacionadas ao uso da linguagem. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Conceito de multimodalidade 
• Marcas de circulação textual/discursiva 
• Aplicação no ensino 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

Aulas expositivas 
Discussões em sala 
Seminários 
Atividades práticas 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

Aulas expositivas 
Discussões em sala 
Seminários 
Atividades práticas 

AVALIAÇÃO 

Prova 
Trabalhos 
Exercícios 
 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (orgs.). Multiletramentos na escola. 2 ed. São Paulo: Parábola, 
2014. 
SETTON, Maria da Graça. Mídia e educação. São Paulo: Contexto, 2011. 
SILVA, Marcos. Sala de aula interativa. São Paulo: Loyola, 2012. 

Complementar 
CARETTA, Álvaro. Estudo dialógico-discursivo da canção popular brasileira. São Paulo: Annablume, 
2013. 
CARMELINO, Ana Cristina (org.). Humor: eis a questão. São Paulo: Cortez, 2015. 
LOPES, Ivã Carlos; HERNANDES, Nilton (orgs.). Semiótica: objetos e práticas. São Paulo: 



 

 

Contexto, 2005. 
MARTIN-BARBERO, Jesús. A comunicação na educação. Trad. Maria I. V. Lopes e Dafne Melo. São 

Paulo: Contexto, 2014. 
RAMOS, Paulo. A leitura dos quadrinhos. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2012. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

     

Álvaro Caretta Letras Doutor D.E. 40 

Ana Cristina Carmelino Letras Doutora D.E. 40 

Iara Rosa Farias Letras Doutora D.E. 40 

Paulo Eduardo Ramos Letras Doutor D.E. 40 

Sandro Luis da Silva Letras Doutor D.E. 40 

 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Tópicos em ensino de Língua Portuguesa na Escola Básica 

Período/turno: vespertino/noturno  Período/turno:   

Termo ou série:   Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/ prática: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Discutir aspectos do ensino de gramática no Ensino Básico, a fim de promover um aperfeiçoamento da prática 
docente dos alunos de Letras. 

 Discutir relação entre elaboração de gênero textual, sequência textual e a alocação da produção textual no 
contexto do/a estudante do Ensino Básico público; 

Específicos 

 Discutir os elementos de natureza formal - relativos aos diferentes níveis da gramática (fonética/fonologia, 
morfologia, sintaxe e semântica)- e a necessidade do entendimento desses níveis para a construção do texto. 

 Discutir formulação de critérios de correção de textos no contexto do Ensino Básico público; 

 Discutir procedimentos de elaboração e aperfeiçoamento de produção textual no Ensino Básico público, com 
foco no ENEM 

 
EMENTA 
O curso se justifica tendo em vista a necessidade de discussão da produção de textos no Ensino Básico (EB) 
público, tanto com relação a aspectos gramaticais da norma escrita formal quanto a aspectos textuais discursivos, 
em razão da necessidade de expansão e consolidação da democratização desta fase de escolarização no país. 
Tem por objetivo preparar os/as estudantes de Letras para atuação como docentes de Língua Portuguesa no 
Ensino Básico público, com destaque para gramática e leitura e produção textual. Nesse sentido, o curso, que 
não tem caráter prescritivo, visa discutir os seguintes aspectos envolvidos na preparação e condução de aulas de 
ensino de gramática e de leitura produção de textos: como e porquê ensinar gramática na escola; como propor 
temas de produção textual; quais critérios de correção gramatical e textual adotar, como elaborá-los; como corrigir 
uma produção de texto; como trabalhar a reescrita dos textos pelo estudante do Ensino Básico com vistas a 
aperfeiçoar sua reflexão metalinguística e metatextual. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. O ensino de gramática normativa hoje; 
2. Discussão sobre gramática, variação e normas; 
3. Os saberes gramaticais na escola; 
4. Questões de descrição gramatical: concordância verbal e nominal, colocação pronominal,  
5. Questões de teoria gramatical: classe de palavras, termos da oração, coordenação e subordinação, 

correlação. 
6. produção textual hoje: (i) redação ou gêneros textuais? (ii) os conceitos de coesão e coerência textuais 

implicados no ensino de produção de textos. 
7.  Como construir e conduzir o ensino e a avaliação de produção textual: elaboração de critérios de 

correção de textos: 3.1) tópico frasal e parágrafo padrão; 3.2) tipos de parágrafo; 3.3) coesão e 
referenciação na produção textual; 3.4) coesão e sequenciação: a relação intra e inter parágrafos; 3.5) 
fatores de coerência na produção textual;  

8.  As cinco competências demandadas pelo ENEM para a produção textual. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas;  

 Leitura e discussão de textos; 

 Resolução de exercícios; 

 Prática de descrição e análise de dados linguísticos. 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, computadores equipados com som, projetor multimídia, textos selecionados. 

AVALIAÇÃO 
Produção de textos pelos/as estudantes cursistas na modalidade escrita formal da língua portuguesa; listas de 
exercícios (questões teóricas e exercícios práticos); elaboração de proposta de produção textual; 
avaliação/correção explicativa de produção textual; elaboração de aula de produção textual para o Ensino Básico; 
Resenhas e/ ou relatórios de leitura. 



 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BUNZEN, Clecio; MENDONÇA, Márcia (Orgs). Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo, 
Parábola: 2006. 
NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? Norma e uso na Língua Portuguesa. São 
Paulo: Contexto, 2003. 
VIEIRA, Silvia Rodrigues, BRANDÃO. Silvia Figueiredo. Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: 
Contexto, 2009. 
 
Complementar 
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas. Tradução Sérgio Miceliet alii. São Paulo: Edusp, 1996. 
FRANCHI, Carlos, NEGRÃO, Esmeralda Vailati, MULLER, Ana Lúcia. Mas o que é mesmo “Gramática”?. Sírio 
Possenti (org.). São Paulo: Parábola Editorial, 2006 
GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. São Paulo, FGV Editora, 2010. 27ª edição 
KOCH, Ingedore. As tramas do texto. São Paulo; Contexto, 2014.. 
THEREZO, Graciema Pires. Como corrigir redação. Campinas, Alínea Editora: 2012. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulaçã
o  

Regime de Trabalho Carga horária 

Rafael Dias Minussi 
Renato Cabral Rezende  

Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 

D.E. 
D.E. 

40 horas 
40 horas 

 
 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Tópicos em história, culturas e linguagens afrobrasileiras 

Período/turno: vespertino/noturno  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Propor uma discussão introdutória sobre a experiência de africanos e afrodescendentes no Brasil, 
enfocando a dimensão sócio-histórica, cultural e, sobretudo, linguística.  

Específicos 

  Discutir aspectos da língua, história e cultura de africanos e afrodescendentes no Brasil;  

  Discutir criticamente o racismo, o preconceito e a discriminação na sociedade brasileira atual, 
observando os efeitos do racismo linguístico. 

  Oferecer aos futuros professores elementos conceituais necessários para atuar na efetiva realização 
das leis 10.639/03. 

EMENTA 
Identidade, etnicidade e segregação. Leituras do racismo na sociedade brasileira. Aspectos do racismo 
linguístico. Racismo e preconceito no ambiente educacional e seus efeitos no ensino de língua portuguesa. Anti-
racismo, discurso e interação. Políticas de ações afirmativas e a formulação e implementação da Lei 10.639/03. 
Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que atendem à 
Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho 
de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Experiências sócio-culturais e linguísticas de africanos e afrodescendentes no Brasil; 
2. Contato linguístico, pidnização, crioulização; 
3. Português afro-brasileiro; 
4. Racismo, preconceito e discriminação na sociedade brasileira atual; 
5. Racismo, preconceito e discriminação na mídia brasileira; 
6. Racismo, preconceito e discriminação no ambiente educacional: novos olhares sobre o programa de língua 
portuguesa; 
7. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-brasileira e Africana  
8. As leis 10.639/03 e 11.645/08 e as propostas políticas de reparação. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas;  

 Leitura e discussão de textos; 

 Análise crítica de documentos históricos; 

 Análise crítica de documentos oficiais; 

 Análise crítica de textos midiáticos. 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, computadores equipados com som, fones de ouvido, projetor multimídia, textos selecionados. 

AVALIAÇÃO 

 Provas; 

 Resenhas e/ou relatórios de leitura; 

  Seminários e/ou trabalhos de pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
DIJK, Teun A. van. Discurso e poder. Teun A. van Dijk ; Judith Hoffnagel, Karina Falcone, organização. 2ª ed. – 
São Paulo: Contexto, 2010.  
FIORIN, José Luiz; PETTER, Margarida (Org.). África no Brasil: a formação da língua portuguesa. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
LUCCHESI, Dante; BAXTER, Alan; RIBEIRO, Ilza. O português afro-brasileiro. Salvador: EDUFBA, 2009. 
Complementar 
BRASIL. Ministério da Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais, Brasília, DF, 2004. 



 

 

BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
GOMES, Nilma Lino. Diversidade étnico-racial e Educação no contexto brasileiro: algumas reflexões. In: 
GOMES, Nilma Lino (Org.). Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. Belo Horizonte: Autêntica, 
2007. p. 97-109. 
MUNANGA, Kabengele (org.). Estratégias e políticas de combate à discriminação racial. São Paulo, 
Edusp/Estação Ciência, 1996. 
VOGT, Carlos e FRY, Peter. Cafundó. A África no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, Editora da Unicamp, 
1996. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Carlos José Lírio  
Hosana dos Santos Silva 

Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 

D.E. 
D.E. 

40 horas 
40 horas 

 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Aspectos da francofonia no espaço africano e afro-antilhano 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  30 horas Carga horária p/teoria:  30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais: 

 Compreender os elementos característicos da francofonia no espaço africano e afro-antilhano e elaborar 
uma visão crítica acerca de seu lugar e de sua relevância para o mundo francófono e o ensino-
aprendizagem de Francês Língua Estrangeira no contexto brasileiro. 

Específicos: 

 Apresentar, em perspectiva sincrônica e diacrônica, os contextos de emergência, usos e sentidos do 
conceito de Francofonia e suas relações com outros movimentos estéticos e políticos.  

 Apresentar as características geopolíticas e linguísticas do espaço africano e afro-antilhano aqui 
tratados. 

 Analisar as produções artístico-culturais francófonas representativas do espaço africano e afro-antilhano.  

 Promover reflexão acerca das interfaces entre as manifestações da francofonia africana e afro-antilhana 
com a cultura brasileira. 

 
EMENTA 
O curso propõe-se a fornecer subsídios para a compreensão do espaço francófono africano e afro-antilhano e 
uma visão crítica de sua relevância para o mundo francófono e de suas interfaces com a cultura brasileira e o 
ensino-aprendizagem da língua francesa no Brasil. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Panorama da colonização francesa na África e nas Antilhas. 
2. Características histórico-geográficas e socioeconômicas do espaço africano e afro-antilhano. 
3. Africa negra e Africa árabe: semelhanças e diferenças. 
4. Manifestações artístico-culturais do espaço africano e afro-antilhano. 
5. Origens da francofonia no século XIX e sua reinvenção no século XX.  
6.  Presença de artistas africanos e da afro-diáspora na França e as vanguardas europeias (início do século 

XX) 
7.  Do movimento estético e político da Négritude à Francofonia: atores,  ideias e ideais, produções artísticas. 
8.  Négritude à Créolité nas antilhas francesas: de Aimé Césaire a Edouard Glissant. 
9. A persistência da “Francofonia” hoje: críticas e celebrações. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, debates, seminários. 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Corpus elaborado pela(s) docente(s), recursos multimídia. 

AVALIAÇÃO 
Contínua:  Resenha de leituras (individual ou em grupo), seminários. 
Final:  Avaliação escrita. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica: 
Dossier: Francophonie, La Documentation Française. Disponível em: 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000124-la-francophonie/introduction  
DROS, Bernard.  La fin des colonies françaises. Collection Découvertes Gallimard. Paris, 2009. 
FERREIRA, Ligia Fonseca. “Negritude(s), Negridade, Negrícia: história e sentidos de três conceitos viajantes”. 
In: Via Atlântica. Revista da área de estudos comparados de língua portuguesa (FFLCH, USP), n. 9, São Paulo, 
2006, 163-184. Disponível em : http://www.revistas.usp.br/viaatlantica/article/viewFile/50048/54176 
Complementar: 
CÉSAIRE, Aimé. Diário de um Retorno ao País Natal. Tradução: Lilian Pestre de Almeida. São Paulo: EDUSP, 
2012. 
DAMATO, Diva. Édouard Glissant: poética e política. São Paulo: Annablume Editora, 1996. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000124-la-francophonie/introduction
http://www.revistas.usp.br/viaatlantica/article/viewFile/50048/54176


 

 

FABRE, Michel. La rive Noire. De Harlem à la Seine. Paris, Lieu Commun, 1985.  
SENGHOR, Léopold Sedar. Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de languefrançaise. Paris: PUF, 
1985 (1ª ed. 1948). 
SENGHOR, Léopold Sedar. “La francophonie comme culture”. In: Etudes Littéraires vol. 1, n° 1, 1968, p. 131-
140. 
Disponível em: http://nelson.cen.umontreal.ca/revue/etudlitt/1968/v1/n1/500008ar.pdf  
Filmografia:  
Aimé Césaire, une voix pour l'histoire (quatro partes), de Euzhan Palcy.  
Nèg Maron, de Jean-Claude Flamand-Barny. 
Sitografia:  
http://www.francophonie.org 
http://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/l%E2%80%99afrique-et-la-francophonie#L’Afrique et La 
Francophonie   
 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Denise Radanovic Vieira Letras Doutora DE 40 horas 

Ligia Fonseca Ferreira Letras Doutora DE 40 horas 

 
 

http://nelson.cen.umontreal.ca/revue/etudlitt/1968/v1/n1/500008ar.pdf
http://www.francophonie.org/


 

 

 
Nome do Componente Curricular: Ensino/aprendizagem da leitura em língua estrangeira: aspectos teóricos e 
metodológicos 
Período/turno: vespertino/noturno  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais: 
Ao final do curso, espera-se que o aluno seja capaz de: 

 Identificar situações de leitura propostas em livros didáticos de ensino de língua estrangeira, 
(re)adequando-as às diferentes perspectivas teóricas estudadas no curso. 

 Elaborar propostas concretas de atuação, em ambiente escolar, pela promoção de atividades de leitura.  

 Elaborar propostas de atuação, em contexto escolar, em ações de mediação de leitura.  

 Elaborar propostas de atuação, em contexto escolar, em ações de trabalho interdisciplinar (integração 
entre língua estrangeira e literatura, integração entre literatura e outras artes ou áreas do conhecimento). 

Específicos: 
Ao final do curso, espera-se que o aluno seja capaz de: 

 Reconhecer e diferençar conceitos de leitura em contexto de ensino e aprendizagem de língua 
estrangeira, segundo perspectivas teóricas derivadas dos campos da psicologia cognitiva e de 
abordagens linguísticas.   

 Situar historicamente as atividades de leitura propostas em livros didáticos em função de seus 
pressupostos teóricos. 

 Discutir teoricamente implicações e contribuições da leitura em língua estrangeira no processo de 
formação de um leitor escolarizado.  

 Discutir teoricamente o conceito de “leitura subjetiva”, bem como de suas implicações para as práticas 
escolarizadas de leitura.  

 Reconhecer alguns conceitos gerais de letramento e as particularidades implicadas no conceito de 
“letramento literário” em sua relação com outros letramentos.  

 Identificar possibilidades de atuação docente em situações de leitura escolar com a utilização de 
propostas de mediação de leitura em língua estrangeira.  

 Elaborar propostas de trabalho interdisciplinar, aliando o ensino da literatura a outras áreas do 
conhecimento, bem como integrando conteúdos de ensino de língua estrangeira e o texto literário, tanto 
em aulas dedicadas à aprendizagem de língua quanto de literatura. 

EMENTA 
Teorias da leitura; histórico do papel da leitura dentre as metodologias de ensino de língua estrangeira; mediação 
de leitura; práticas de letramento; formação de professores; ensino de literatura e suas relações 
interdisciplinares; o papel do texto literário em aulas de língua estrangeira; o fomento à aprendizagem de língua 
estrangeira em aulas de literatura na escola bilíngue ou internacional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. O papel da leitura na história do ensino de línguas estrangeiras.  
2. Aspectos epistemológicos da leitura. 
3. Aspectos epistemológicos da leitura em LE.  
4. Leitura literária e formação do leitor em LE. 
5. Leitura e formação docente em LE. 
6. Literatura e interdisciplinaridade. 
7. Integração entre língua e literatura em sala de aula. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
As aulas serão constituídas pelo estudo e discussão de textos teóricos, por aulas expositivas com ou sem 
utilização de recursos audiovisuais, pela elaboração, discussão e análise de propostas metodológicas para 
situações de escolarização da leitura literária. Também serão propostos o estudo e a análise de propostas 
escolares de atuação docente em relação à leitura. Serão analisados ainda livros didáticos no tocante às 
propostas que neles aparecem quanto à leitura, principalmente do texto literário. 



 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Bibliografias básica e complementar. Recursos audiovisuais disponíveis no campus.  

AVALIAÇÃO 
As avaliações serão constituídas por provas teóricas e pela elaboração de um projeto de atuação em situações 
de mediação de leitura ou de promoção de leitura “subjetiva” do texto literário ou de literatura e 
interdisciplinaridade.  

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
KLEIMAN, Angela. Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura. 9ª edição. São Paulo: Pontes, 2005. 
PIETRARÓIA, Cristina. Percursos de leitura. São Paulo, Annablume: 1996 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
Complementar 
COSSON, Rildo. Círculos de Leitura e Letramento Literário. São Paulo: Contexto, 2013. 
FOUCAMBERT, Jean. Modos de ser leitor. Curitiba: Editora da UFPR, 2008.  
FREITAS, Alice Cunha. CASTRO, Maria de Fátima F.G. (Org.) Língua e Literatura- ensino e pesquisa. São Paulo: 

Contexto, 2003. 
SHOWALTER, Elaine. Teaching literature. Melbourne: Blackwell, 2003.  
ZILBERMAN, Regina. ROSING, Tânia M. K. Escola e Leitura. Velha crise. Novas Alternativas. São Paulo: Global, 

2009.  

DOCENTE PARTICIPANTE 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga 
horária 

Renata Philippov 
Rita Jover-Faleiros 

Letras – Inglês 
Letras – Francês 

Doutora 
Doutora 

D.E. 
D.E. 

40 horas 
40 horas  

 
 
 
 
 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Formação de Professores para o Trabalho com Educação Inclusiva 

 
Período/turno: vespertino/noturno   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Partindo do pressuposto básico de que a formação crítico-reflexiva do professor é essencial para compreender a 
dialética inclusão/exclusão, esta unidade curricular tem como objetivos centrais, contribuir para: (1) criar espaços 
colaborativos de reflexão crítica que permitam problematizar e repensar situações em que, por força da lei (ou de 
políticas públicas), o professor esteve em situação de promover a inclusão de um aluno com necessidades especiais 
sem que, necessariamente, tenha recebido formação para isso; (2) discutir textos teóricos que promovam a formação 
docente, principalmente, mas não exclusivamente, de línguas, para o trabalho com alunos com necessidades 
especiais.  
Específicos 
Contribuir para que os alunos possam: 

 Conhecer a legislação básica sobre inclusão escolar; 

 Conhecer as políticas públicas que promovem a inclusão escolar; 

 Compreender como são aplicadas as legislações e políticas no ambiente escolar;  

 Compreender os avanços e as perspectivas surgidas a partir da lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002; 

 Pensar conjuntamente em propostas de atuação escolar que possam promover a inclusão; 

 Refletir criticamente sobre a sua própria prática de aluno, estagiário, professor em formação sob a 
perspectiva da dicotomia inclusão/exclusão; 

 Problematizar e repensar a relação entre a escola e os movimentos da inclusão/exclusão dentro do escopo 
mais amplo da sociedade; 

 Preparar e analisar atividades com adaptações curriculares pertinentes que propiciem oportunidades de 
aprendizagem para alunos com necessidades especiais em salas de aula inclusivas. 
 

EMENTA 
A unidade curricular eletiva Formação de Professores para o Trabalho com Educação Inclusiva enfoca a discussão e 
a compreensão críticas da legislação e das políticas públicas de inclusão para alunos com necessidades educativas 
especiais nas classes regulares de ensino. Enfoca também a discussão acerca da  inclusão social que, em última 
instância, seria o objetivo maior dessas políticas públicas educacionais, verificando a formação necessária ao 
educador para que possa atuar em um contexto que hoje se organiza por grande diversidade.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Declarações da ONU: Direitos Humanos e Salamanca 
2. Legislação federal: leis e resoluções que dispõe sobre a inclusão e acessibilidade 
3. Legislação estadual: leis e resoluções que dispõe sobre a inclusão 
4. Políticas públicas de inclusão relacionadas a: 

 Acessibilidade escolar/educacional 
 Formação de professores 

5. A História da inclusão/exclusão no Brasil 
6. O que muda com a LEI? 
7. Aspectos sociais, políticos e culturais que envolvem pertencer a uma comunidade minoritária 
8. Introdução aos princípios básicos da teoria sócio-histórico-cultural  
9. Introdução aos princípios básicos da reflexão crítica 
10. O papel da reflexão crítica na relação entre escola e inclusão 
11. O papel do professor crítico/reflexivo na educação inclusiva 
12. A relação da escola com a dialética inclusão/exclusão 
13. A relação prática/teoria diante das questões sobre inclusão/exclusão 
14. A linguagem como instrumento necessário à problematização da exclusão   
15. As interrelações entre escola, inclusão/exclusão e sociedade 
16. A superação da dicotomia prática/teoria a partir da reflexão crítica e suas possíveis implicações para a 

construção da educação inclusiva 
17. Material didático, atividades pedagógicas, prática docente e suas relações com a dialética inclusão/exclusão 
 



 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
A Unidade Curricular contemplará atividades de: 

 leitura e discussão de textos selecionados  

 aulas expositivas 

 apresentação e discussão de casos 

 apresentação de pôsteres 

 debates e apresentações de seminários 
 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Textos teóricos; descrições de aulas; transcrições de entrevistas   

 Excertos de filmes sobre questões de inclusão   

 Materiais didáticos regulares e materiais didáticos adaptados para alunos com NEEs (necessidades 
educativas especiais)  

 Datashow e PowerPoint 

 Internet  
 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua, incluindo diferentes atividades individuais e em grupo, tais como apresentação de 
seminários e pôsteres; discussões de textos com base em guias de leitura elaborados pela professora, levando em 
consideração tanto a análise, quanto a comparação de diferentes textos. Além desse componente avaliativo, o aluno 
deverá elaborar um portfólio ao longo do semestre segundo orientação dada pela professora ao final de cada aula. 
Entende-se que o aluno que perder alguma aula deverá buscar com um colega informações de como proceder para 
cumprir a tarefa do portfólio da aula perdida. Haverá, ainda, uma prova final. Para fins de aprovação, o aluno deverá 
obter média final 6,0 (seis). Além do cumprimento das tarefas propostas, será necessária a frequência mínima de 
75%. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Básica 
GÓES, M. C. R de & LAPLANE, A. L. F. (orgs.). Políticas e práticas da educação inclusiva. Campinas: Autores 
Associados, 2004. 
GONZÁLEZ, J. A. T. Educação e diversidade: bases didáticas e organizativas. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
OLIVEIRA, I. A. de. Saberes, imaginários e representações na educação especial: a problemática ética da “diferença” 
e da 
     exclusão social. Petrópolis: Editora Vozes, 2004. 
 
Complementar 
ALCUDIA, R. et al. Atenção à diversidade. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
GENTILI, P. (Org.) Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002 
[1995].  
GIROUX, H. A. Os professores como intelectuais. Porto Alegre, Artmed, 1997. 
STAINBACK, S. & STINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
STERNBERG, R. J. & GRIGORENKO, E. L. Crianças rotuladas: o que é necessário saber sobre as dificuldades de 
aprendizagem.  
     Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Marcio Hollosi 
Sandra Regina Leite de 
Campos 
Sueli Salles Fidalgo 
 

Letras – Inglês 
Letras – Libras 
Letras – Libras  

Doutora 
Doutor 
Doutora 

D.E. 
D.E. 
D.E. 

40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
 
 
 



 

 

Unidades Curriculares de Complementação de Formação (UCCF) 
 
 

Nome do Componente Curricular: Análise da Conversação 

Período/turno:  Vespertino/ Noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Apresentar aos alunos conceitos ligados à oralidade, à relação entre fala e escrita, discutindo suas 
implicações para práticas sociais de oralidade. 

Específicos 

 Apresentar ao aluno os conceitos de fala e de escrita e a articulação entre as duas modalidades. 

 Permitir a leitura crítica de formas de representação da oralidade na escrita. 

 Tornar o aluno apto a fazer uma leitura teórico-analítica dos conceitos e das características do texto oral 
em diferentes gêneros. 

 Permitir a familiarização com metodologia de coleta, transcrição e retextualização de registros orais. 
 
EMENTA 
Introdução aos conceitos de fala e escrita e às inter-relações entre essas modalidades. Discussão e aplicação de 
categorias de análise de textos orais. Familiarização com aspectos teórico-metodológicos envolvidos na 
pesquisa de campo. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também aqueles que 
atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 
17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Técnicas de coleta, transcrição e retextualização de registros orais 
• Relação fala e escrita  
• Representação da oralidade na escrita 
• Variação linguística 
• Marcas do texto oral 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas 

 Discussões em sala 

 Seminários 

 Atividades práticas 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Lousa 

 Equipamentos multimídia 

 Bibliografia proposta 

AVALIAÇÃO 
Prova 
Exercícios 
Trabalhos 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
JUBRAN, Clélia Cândida Abreu Spinardi; KOCH, Ingedore Villaça. Gramática do português falado no Brasil – 
Volume 1: construção do texto falado. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2006. 
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001.  
PRETI, Dino (org.). Análise de textos orais. 5. ed. São Paulo: Humanitas, 2001. 

Complementar 
BENTES, Anna Christina; LEITE, Marli Quadros (orgs.). Linguística de Texto e Análise da Conversação: 
panorama das pesquisas no Brasil. São Paulo: Cortez, 2010. 
PRETI, Dino (org.). Cortesia verbal. São Paulo: Humanitas, 2008. 
RIBEIRO, Branca Telles; GARCEZ, Pedro M. (orgs.). Sociolinguística interacional. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: 



 

 

Loyola, 2002.  
SHEPHERD, Tania G.; SALIÉS, Tânia G. Linguística da Internet. São Paulo: Contexto, 2013. 
URBANO, Hudinilson. Oralidade na literatura (o caso Rubem Fonseca). São Paulo: Cortez, 2000. 

 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Álvaro Caretta Letras Doutor D.E. 40 horas 

Ana Cristina Carmelino Letras Doutora D.E. 40 horas 

Paulo Eduardo Ramos Letras Doutor D.E. 40 horas 

Renato Cabral Rezende Letras Doutor D.E. 40 horas 

 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Morfologia 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria:  60horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Esta disciplina tem como objetivo apresentar ao aluno os fundamentos da teoria morfológica e sua 
aplicação à análise do português do Brasil. 

Específicos 

 Orientada pela concepção de léxico como componente da gramática – portanto, caracterizado pela 
regularidade –, visa a propiciar familiaridade com conceitos fundamentais tanto para uma investigação 
mais profunda na esfera teórica quanto para uma prática docente mais sofisticada e crítica. 

EMENTA 
Discussão e sistematização de conceitos básicos e princípios metodológicos da morfologia, apontando interfaces 
com outros componentes da gramática. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.Unidades de análise: morfema, vocábulo, palavra, unidade/item lexical. 
2.Principais contribuições dos Estruturalismos, da Linguística Gerativa e da Linguística Cognitiva. 
3.Classes de palavras. Categorização clássica x categorização radial. 
4.Derivação no português do Brasil: fenômenos concatenativos e não concatenativos. 
5.Flexão no português do Brasil: fenômenos concatenativos e não concatenativos. 
6.Análise crítica das definições e dados morfológicos na gramática tradicional. 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas com espaços para debates e exercícios 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Bibliografia básica, Projetor multimídia, lousa. 

AVALIAÇÃO 
Provas ou artigos 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BASILIO, Margarida. Teoria lexical. São Paulo: Ática, 1987. 
CÂMARA Jr., Joaquim Mattoso. Princípios de linguística geral. 7 ed. Rio de Janeiro: Padrão, 1989. 
GONÇALVES, Carlos Alexandre. Iniciação aos estudos morfológicos: flexão e derivação. São Paulo: Contexto, 
2011. 

Complementar 
BASILIO, Margarida. Formação e classes de palavras no português do Brasil. São Paulo: Contexto, 2004. 
KEHDI, Valter. Morfemas do português. 6 ed. São Paulo: Ática, 2002. 
ROCHA, Luiz Carlos de Assis. Estruturas morfológicas do português. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
ROSA, Maria Carlota. Introdução à morfologia. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2009. 

 SÂNDALO, Maria Filomena Spatti. Morfologia. In: MUSSALIM, Fernanda & BENTES, Anna Cristina. Introdução à 
linguística: domínios e fronteiras. Vol. 1. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2012, p.193-220. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Álvaro Antônio Caretta 
Indaiá de Santana 
Bassani 
Janderson Lemos de 
Souza 
Rafael Dias  Minussi 

Letras 
 

Letras 
 

Letras 
 

Letras 

Doutor 
 

Doutor 
 

Doutor 
 

Doutor 

D.E. 
 

D.E. 
 

D.E. 
 

D.E. 

40 horas 
 

40 horas 
 

40 horas 
 

40 horas 
 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Sintaxe 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria:  60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Apresentar ao aluno os fundamentos da teoria sintática e sua aplicação à análise do português do Brasil. 
Específicos 

 Propiciar familiaridade com conceitos fundamentais tanto para uma investigação mais profunda na esfera 
teórica quanto para uma prática docente mais sofisticada e crítica 

EMENTA 
Discussão e sistematização de conceitos básicos e princípios metodológicos da Sintaxe, apontando interfaces 
com outros níveis do conhecimento linguístico, principalmente a Morfologia e a Semântica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. A estrutura da sentença no português do Brasil. 
2. Complementação no português do Brasil. 
3. Predicação no português do Brasil. 
4. Adjunção no português do Brasil. 
5. A proposta da Gramática das Construções ao tratamento da estrutura argumental nas línguas naturais. 
6. Análise crítica das definições de objetos sintáticos na gramática tradicional. 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas com espaços para debates e exercícios 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Bibliografia básica, Projetor multimídia, lousa. 

AVALIAÇÃO 
Duas provas, com a possibilidade de haver entrega de exercícios para nota, ou um artigo 
 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
KATO, Mary & NASCIMENTO, Milton do (Org.). Gramática do português culto falado no Brasil. Vol. III. 
Campinas: Editora da UNICAMP, 2009. 
MIOTO, Carlos; FIGUEIREDO SILVA, Maria Cristina & LOPES, Ruth Vasconcellos. Novo manual de sintaxe. 
São Paulo: Contexto. 2013. 

Complementar 
CHOMSKY, Noam. O Programa Minimalista. Trad. Eduardo Raposo. Lisboa: Editorial Caminho, 1999. 
FERRARI NETO, J.(Org.) ; SILVA, Cláudia Roberta Tavares (Org.) . Programa Minimalista em Foco: Princípios e 

Debates. 1. ed. Curitiba: Editora CRV, 2012 
NEGRÃO, Esmeralda; SCHER, Ana Paula; VIOTTI, Evani. A competência Linguística. In: FIORIN, José Luiz 
(Org.) Introdução à Linguistica I: objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2002. 
NEGRÃO, Esmeralda; SCHER, Ana Paula; VIOTTI, Evani. Sintaxe: explorando a estrutura da sentença. In: 
FIORIN, José Luiz (Org.) Introdução à Linguistica II: princípios de análise. São Paulo: Contexto, 2003. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Álvaro Antônio Caretta 
Indaiá de Santana 
Bassani 
Janderson Lemos de 
Souza 
Rafael Dias Minussi 

Letras 
 

Letras 
 

Letras 
 

Letras 

Doutor 
 

Doutor 
 

Doutor 
 

Doutor 

D.E. 
 

D.E. 
 

D.E. 
 

D.E. 

40 horas 
 

40 horas 
 

40 horas 
 

40 horas 
 



 

 

 
 

Nome do Componente Curricular: Linguística Textual 

Período/turno:  Vespertino/ noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
•Levar o aluno a fazer uma análise crítica das estratégias de produção de sentido de textos orais, escritos e 
multimodais 
Específicos 
•Permitir uma leitura crítica de textos e de suas estratégias 
•Proporcionar diferentes produções textuais em gêneros diversos 
•Aprofundar mecanismos sociocognitivos interacionais presentes nos textos. 

EMENTA 
Exploração teórico-analítica de processos de construção de sentido em textos de gêneros diversos, com base 
nos referenciais da Linguística Textual. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados 
também aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à 
Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceito de texto 
2. Estratégias de textualização 
3. Estratégias de produção de sentido 
4. Processos de referenciação 
5. Multimodalidade 
6. Hipertextualidade 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas 

 Discussões em sala 

 Seminários 

 Atividades práticas 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Lousa 

 Equipamentos multimídia 

 Bibliografia proposta 

AVALIAÇÃO 

 Prova 

 Trabalhos 

 Exercícios 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CAVALCANTE, Mônica Magalhães. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2012. 
KOCH, Ingedore Villaça. Introdução à Linguística Textual. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. 
Complementar 
BAKHTIN, Mikhail (Volochinov). Marxismo e Filosofia da Linguagem. 10 ed. São Paulo: Annablume; Hucitec, 
2002. 
BENTES, Anna Christina; LEITE, Marli Quadros (orgs.). Linguística de Texto e Análise da Conversação: 
panorama das pesquisas no Brasil. São Paulo: Cortez, 2010. 
CAVALCANTE, Mônica Magalhães; LIMA, Silvana Maria Calixto de (orgs.). Referenciação: teoria e prática. São 
Paulo: Cortez, 2013. 
KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002b. 
VAN DIJK, Teun A. Discurso e contexto: uma abordagem sociocognitiva. São Paulo: Contexto: 2012. 
 



 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Álvaro Caretta Letras Doutor DE 40horas 

Ana Cristina Carmelino Letras Doutora DE 40horas 

Paulo Eduardo Ramos Letras Doutor DE 40horas 

Renato Cabral Rezende Letras Doutor DE 40horas 

 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Sociolinguística 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria:  60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Discutir as relações entre língua e sociedade à luz dos conceitos que orientam os estudos sociolinguísticos.  

Específicos 

 Refletir sobre os conceitos de variação e mudança linguísticas a partir de diferentes abordagens teóricas; 

 Apresentar ao aluno os aparatos teóricos e metodológicos necessários à análise da variação linguística;  

 Discutir criticamente a realidade linguística brasileira e a formação sócio-histórica do português do Brasil, 
enfocando questões gerais sobre os processos de contatos linguísticos e culturais. 

EMENTA:Estrutura linguística e processos sociais.Escopo da sociolinguística. Tratamento da variação e mudança 
linguística. Diversidade linguística e elementos da sócio-história do português do Brasil. Políticas 
linguísticas.Variação e ensino. Na seleção de temas discutidos, serão obrigatoriamente contemplados também 
aqueles que atendem à Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução 
CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Processos sociais e estruturas linguísticas: reflexos e correlações 
2. Sociolinguística 
2.1 breve histórico do desenvolvimento do campo de estudos sociolinguísticos 
2.2 objeto(s) de estudo e pressupostos fundamentais 
2.3 disciplinas afins 
3. Variação e mudança linguística: diferentes abordagens teóricas 
4. A pesquisa Variacionista: delimitações do campo e  
4.2. instrumentais de análise 
5. Processos sociais na estrutura linguística 
5.1 variável social 
5.2 interação social 
6. Tópicos relacionados à formação do português brasileiro 
6.1 panorama sócio-histórico 
6.2 multilinguismo 
6.3 processos de contatos linguísticos 
6.3.1 línguas indígenas 
6.3.2 línguas africanas; português afro-brasileiro 
6.3.3 línguas de imigração 
7. Mudança linguística 
8. Panorama das ações em políticas de línguas no Brasil 
9. Variação e ensino de língua portuguesa 
9.1 implicações das políticas linguísticas na educação 
9.2 gramática, norma e variedades de prestígio 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas;  

 Leitura e discussão de textos; 

 Resolução de exercícios; 

 Prática de descrição e análise de dados linguísticos. 
 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, computadores equipados com som, fones de ouvido, projetor multimídia, textos selecionados. 

AVALIAÇÃO 

 Provas; 

 Listas de Atividades (questões teóricas e exercícios práticos); 

 Resenhas e/ ou relatórios de leitura; 

 Seminários; 



 

 

 Trabalho de pesquisa. 
 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CALVET, L-J. Sociolinguística: uma introdução crítica. São Paulo: Parábola Editorial, 2002 [1993]. 
LABOV, W. Padrões Sociolinguísticos. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
MOLLICA, M. C.; BRAGA, M. L. (orgs.). Introdução à sociolinguística: o tratamento da variação. São Paulo: 
Contexto, 2003. 
Complementar 
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2004. 
CALVET, L-J. As políticas linguísticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 
MELLO, H; ALTENHOFEN, C. V.; RASO, T. Os contatos linguísticos no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2011. 
RIBEIRO, B. T. e GARCEZ, P. (orgs). Sociolinguística interacional. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 
SOARES, M. Linguagem e escola. São Paulo: Ática, 1986. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Fernanda Miranda Cruz 
Hosana dos Santos Silva 
Indaiá de Santana 
Bassani 

Letras 
 

Letras 
 

Letras 

Doutor 
 

Doutor 
 

Doutor 

DE 
 

DE 
 

DE 

40 horas 
 

40 horas 
 

40 horas 
 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Fonética e Fonologia 

Período/turno: 

Termo ou série:  

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/ teoria: 60 horas 

Objetivos 
Gerais 
Discutir aspectos descritivos, teóricos e metodológicos da fonética e da fonologia, enfocando conceitos 
fundamentais do campo de estudos linguísticos.  
Específicos 
Apresentar e levar o aluno a entender e produzir análises de línguas naturais (dentre elas o Português 
Brasileiro), orientando-se tanto para o conhecimento dos sistemas fonético-fonológicos quanto para as 
implicações desses estudos para os campos da aquisição da linguagem, da linguagem em interação, da 
descrição de línguas indígenas e das reflexões em torno das relações entre oralidade e escrita. 

Ementa 
1. Introdução ao campo da descrição, teoria e análise fonética e fonológica. 2. Subsídios teórico-metodológicos 
para: a) prática de transcrição de linguagem; b) análise dos níveis fonético, fonológico e prosódico de línguas 
naturais; c) análise de processos fonológicos. 3. Sistema fonético e fonológico do Português Brasileiro e outras 
línguas naturais. 

Conteúdo programático 
 A Linguística e o estudo dos sons da fala: Fonética e Fonologia;  
Unidade 1. Fonética Acústica: 
   1.1. Som, ruído, silêncio; 
   1.2. Propriedades físicas do som: amplitude, frequência, duração; 
   1.3. Ressonância; 
   1.4. Análise espectrográfica da fala. 
Unidade 2. Fonética articulatória: 
   2.1.. Teoria fonte-filtro para produção dos sons da fala; 
   2.2. Aparelho fonador, correntes de ar e modos de fonação; 
   2.3. Parâmetros articulatórios para classificação de sons vocálicos, semivocálicos e consonantais; 
   2.4. Relações entre grafema e fonema; 
   2.5. Sociofonética 
   2.6. Transcrições fonéticas e fonológicas (International Phonetic Alphabet); 
   2.7. Fenômenos fonéticos relevantes para transcrição. 
Unidade 3. Fonologia 
3.2. Processos fonológicos; 
3.2. Análise fonológica, variação linguística e ensino. 
3.3.  Fonêmica: princípios e procedimentos de análise do estruturalismo. 
        a. Conceitos de fonema, arquifonema, distribuição livre e complementar; 
3.4. Fonologia Gerativa: traços distintivos, classes naturais e regras; 
3.5. Prosódia: constituintes prosódicos, estrutura da sílaba, tom, acento, entoação. 

Metodologia de ensino 
Aulas expositivas;  
Leitura e discussão de textos; 
Resolução de exercícios; 
Prática de transcrição fonética e fonológica; 
Prática de análise acústica. 

Recursos instrucionais 
Lousa, computadores equipados com som, fones de ouvido, projetor multimídia, textos selecionados. 

Avaliação 
a. Provas; 
b. Listas de Atividades (questões teóricas e exercícios práticos); 
c. Resenhas e/ ou relatórios de leitura; 
d.  Trabalho de pesquisa. 

Bibliografia 
Bibliografia Básica 
CAGLIARI, L.C. Análise fonológica. Campinas: Mercado de Letras, 2002.  
CAGLIARI, L.C. Elementos de fonética do português brasileiro. São Paulo: Paulistana, 2007. 
CRISTÓFARO SILVA, T. Fonética e Fonologia do Português - Roteiro de Estudos e Guia de Exercícios. 9. Ed. 
São Paulo: Editora Contexto, 2007. 
Bibliografia Complementar  



 

 

ARAUJO, G.A. (org.) O Acento em Português: abordagens fonológicas. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 
BISOL, L.; COLLISCHONN, G. (orgs.) Português do Sul do Brasil: variação fonológica. Porto Alegre: EdiPUCRS, 

2010. 
BISOL, L. (org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005. 
CÂMARA Jr., J.M. Para o estudo da fonêmica portuguesa. Rio de Janeiro: Padrão, 1977. 
MAIA, E. M. No Reino da Fala: a linguagem e seus sons. São Paulo: Ática, 1986. 
 

DOCENTE PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga 
horária 

Fernanda Miranda da 
Cruz 

Letras Doutor d.e. 40 horas 

Hosana dos Santos Silva Letras Doutor d.e. 40 horas 

Indaiá de Santana 
Bassani 

Letras Doutor d.e. 40 horas 

 
 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Análise do Discurso 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Introdução às diferentes perspectivas dos estudos do discurso 

 Introdução aos conceitos básicos da área 
Específicos 

 Identificar diferentes perspectivas dos estudos do discurso 

 Operar com os conceitos básicos e com os procedimentos metodológicos apresentados 

EMENTA 
Introdução a diferentes perspectivas teóricas de Análises do Discurso. Conceitos, categorias e procedimentos 
teórico-metodológicos centrais para a realização de análises discursivas de diferentes orientações. Reflexão 
sobre a relação entre pesquisa e docência destes saberes. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1 – Discurso como objeto de estudo 
1. 1 linguística, enunciação, discurso 
1.2 panorama dos estudos do discurso  
 
Unidade 2 – Domínio teórico-metodológico 
2.1 bases epistemológicas 
2.2 conceitos básicos dos estudos discursivos: discurso, sujeito, história 
2.3 procedimentos metodológicos gerais: tratamento histórico-ideológico da linguagem e abordagem das 
materialidades do discurso 
 
Unidade 3 – Perspectivas de estudos: pontos e contrapontos 
3.1 análise dialógica 
3.2 análise do discurso francesa  
3.3 semiótica discursiva 
3.4 análise crítica do discurso 
 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas; Discussão em torno dos textos sugeridos como leitura; Fichamentos. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, computadores, projetor multimídia, textos selecionados 

AVALIAÇÃO 
Provas, exercícios de análise, fichamentos, pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
GREIMAS, A. J. Semiótica e ciências sociais. São Paulo: Cultrix, 1981. 
PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1997. 
Complementar 
FAIRCLOUGH, N. (2008). Discurso e mudança social. Brasília: UNB. 
FIORIN, J. L. (1994) Elementos de análise do discurso. 4. ed. São Paulo, Contexto. 
FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. 8. ed. Forense Universitária, 2012. 
MAINGUENEAU, D. (1993) Novas tendências em análise do discurso. Campinas, Pontes. 
PÊCHEUX, M. O Papel da Memória. In: ACHARD, P. O Papel da Memória. Campinas: Pontes, 1999. pp. 49-57. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 



 

 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Anderson S. Magalhães Letras Doutor DE 40 horas 

Carlos Lírio 
 

Letras Doutor DE 40 horas 

João Marcos M. Kogawa  Letras Doutor DE 40 horas 

 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Semântica e Pragmática 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria:  60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Apresentar os fundamentos da Semântica e da Pragmática e a análise de fenômenos semânticos e 
pragmáticos especialmente do português do Brasil. 

Específicos 

 Mobilizar conceitos fundamentais tanto para investigação na esfera teórica quanto para prática docente 
teórica e metodologicamente fundamentada. 

EMENTA 
Discussão e sistematização de conceitos básicos e princípios metodológicos da Semântica e da Pragmática, 
apontando interfaces com outros campos da Linguística e com a Filosofia da Linguagem. Reflexão sobre a 
relação entre pesquisa e docência destes saberes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1 - Domínio Conceitual  

1.1 Conceitos chave: significado, sentido, significação  
Unidade 2 - Campos de conhecimento: fronteiras e interfaces 
2.1 abordagens dos estudos semânticos (ou abordagens dos estudos em Semântica) 
2.2 abordagens dos estudos pragmáticos (ou abordagens dos estudos em Pragmática) 
Unidade 3 - Aspectos analíticos 

3.1 Hiponímia, hiperonímia e acarretamento 
3.2 Pressuposição 
3.3 Sinonímia, paráfrase, antonímia e contradição 
3.4 Ambiguidade e vagueza. 
3.5 Referência e sentido. 
3.6 Protótipos e metáforas 
3.7 Atos de fala e implicaturas conversacionais 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, leituras dirigidas e apresentações de seminários. 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, Datashow 

AVALIAÇÃO 
Duas provas e/ou apresentação de seminários e/ou um trabalho final de 10 páginas. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
AUSTIN, J. L. Quando dizer é fazer. Trad. Danilo Marcondes de Souza Filho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. 
CHIERCHIA, Gennaro. Semântica. Bologna: Il Mulino. Trad. Luiz Arthur Pagani, Lígia Negri & Rodolfo Ilari. 
Campinas: Editora da Unicamp, Londrina: Editora da UEL, 2003 
LAKOFF, George & JOHNSON, Mark. Metáforas da vida cotidiana. Campinas: Mercado das Letras, 2002. 
Complementar 
CANÇADO, Marcia. Manual de Semântica: noções básicas e exercícios. São Paulo: Contexto, 2013. 
DUCROT, O. O dizer e o dito. Trad. Eduardo Guimarães. Campinas: Pontes, 1987 
FERRAREZI JUNIOR, Celso; BASSO, Renato. Semântica, Semânticas: uma introdução. São Paulo: Contexto, 
2013. 
PIRES DE OLIVEIRA, R. Semântica Formal: uma introdução. 2. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2010. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Anderson S. Magalhães Letras Doutor DE 40 horas 



 

 

Janderson L. de Souza Letras Doutor DE 40 horas 

Rafael Dias Minussi Letras Doutor DE 40 horas 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Linguagem e Cognição 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria:  60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Introduzir o aluno ao debate sobre as relações entre linguagem e cognição no campo da teorização 
linguística e fora dela. 
 

Específicos 

 Identificar autores fundamentais no campo das teorias linguístico-cognitivas; 

  Identificar os principais temas vigentes na agenda dos estudos linguísticos contemporâneos sobre as 
relações entre linguagem e cognição; 

 Pontuar a multiplicidade de questões que são mobilizadas na investigação da linguagem e da cognição 
humanas. 

EMENTA 
Relações entre linguagem e pensamento; relações entre linguagem e cognição no campo da teorização 
linguística; perspectivas teóricas sobre as relações entre linguagem e mente; cérebro e linguagem; a faculdade 
da linguagem; dicotomia competência-desempenho. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1) Problemas de afasia: o estudo de um caso ou de um fenômeno 
2) O debate Chomsky vs. Skynner 
3) Cérebro, Mente e Linguagem. 
4) Origens culturais da Cognição. 
5) O debate Modularismo vs. Conexionismo. 
6) Faculdade da Linguagem e Aquisição. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas  

 Discussão em torno de textos clássicos e originais sugeridos como leitura e dos temas do conteúdo 
programático 

RECURSOS INSTRUCIONAISNECESSÁRIOS 

 Computador 

 Data-show 

 Caixas de som 

AVALIAÇÃO 
Serão propostos temas para elaboração de seminários ao longo do semestre, nas quais serão solicitados os 
conteúdos e os conceitos estudados no curso. O aluno poderá organizar seu seminário em torno de algum de 
eixos temáticos propostos. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CHOMSKY, Noam. Sobre Natureza e Linguagem. Tradução Marylene Pinto Michael. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. 
PINKER, Steven. O Instinto da linguagem: como a mente cria a linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
(versão original: Pinker, S. (1994). The Language Instinct. New York: Harper Perennial Modern Classics) 
Capitulos 1,2,3,4. 
TOMASELLO, Michael. As origens culturais da aquisição do conhecimento humano. Martins Fontes, 1999. 
(versão original The Cultural Origins of Human Cognition. Harvard University Press).  Capítulos: 1,2 e 3  

Complementar 
CHOMSKY, Noam. O conhecimento da Língua: sua natureza, origem e uso. Lisboa: Editorial Caminho. 1986. 
(Original: Knowledge of Language: Its Nature, Origins, and Use. Convergence Ed.) 
CHOMSKY, Noam. Novos horizontes no estudo da linguagem e da mente. Tradução Marco Antônio Sant’Anna. 
São Paulo: UNESP, 2005. (Original: New horizon in Study of Language and mind. 2000) 



 

 

DUPUY, J.P. Nas origens das ciências cognitivas. Editora UNESP, 1996 
ROSA, Maria Carlota. Introdução à (Bio)Linguística. Linguagem e Mente. São Paulo: Editora Contexto, 2010.  
VARELA, Francisco. Conhecer as ciências cognitivas. Edit. Instituto Piaget, 1989. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Fernanda M. da Cruz 
Indaiá S. Bassani 
Janderson L.Souza 
Marcello Marcelino Rosa 
Rafael Dias Minussi 

 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Linguística da Enunciação 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria:  60 horas 

OBJETIVOS 
Geral 

 Refletir sobre a passagem de uma linguística da língua a uma linguística da fala 
Específicos 

 Descrever o enunciado e a enunciação como objetos dos estudos linguísticos 

 Mobilizar categorias enunciativas na análise de linguagem. 

EMENTA 
Linguística da língua e linguística da fala. Enunciado e enunciação como objetos dos estudos linguísticos. 
Categorias enunciativas e significação. Enunciado/enunciação na interface teórico-metodológica da Linguística 
com outras áreas de conhecimento. Dimensões analíticas do enunciado/enunciação. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1 – Domínio teórico e conceitual 
1.1 langue e parole 
1.2 enunciado/enunciação como objeto da Linguística 
1.3 categorias enunciativas 
 
Unidade 2 – Domínio metodológico 
2.1 enunciado/enunciação na interface da Linguística com outras áreas de conhecimento 
2.2 enunciado/enunciação e o processo de significação 
 
Unidade 3 – Domínio analítico 
3.1 dimensões analíticas do fenômeno enunciativo 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas; Leitura e discussão de textos; Listas de Atividades; Seminários. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, computadores, projetor multimídia, textos selecionados. 

AVALIAÇÃO 
Provas, exercícios de análise, fichamentos, pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BAKHTIN, M./VOLOCHÍNOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem. Problemas fundamentais do método 
sociológico na ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 1999. 
BENVENISTE, E. Problemas de Linguística Geral I. Tradução Maria da Glória Novak e Maria Luisa Néri. 5. ed. 
Campinas: Pontes, 2005. 
BENVENISTE, E. Problemas de Linguística Geral II. Tradução Eduardo Guimarães et al. Campinas: Pontes, 
1989. 
Complementar 
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.  
BARTHES, R. Mitologias. Trad. Rita Buongermino e Pedro de Souza. 4. ed. São Paulo: DIFEL, 1980. 
PÊCHEUX, M. Papel da memória. In: ACHARD, P. Papel da memória. Trad. José Horta Nunes. 2. ed. Campinas: 

Pontes, 2007. p. 49-58. 
FIORIN, J. L. Dos princípios teóricos In: As astúcias da enunciação. As categorias de pessoa, espaço e tempo. 

São Paulo: Ática,1996, pp. 27-58. 
GREIMAS, A. J. L´Enonciation. Significação. Revista Brasileira de Semiótica.  Ribeirão Preto: C.E.S., 1974, pp. 

9-25. 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 



 

 

Anderson S. Magalhães Letras Doutor DE 40 horas 

Iara Farias Letras Doutor DE 40 horas 

João Marcos M. Kogawa Letras Doutor DE 40 horas 

 
 



 

 

 

Unidade curricular (UC): Poesia no Brasil – do séc. XVI ao XIX.  

Ano letivo:  Semestre:  

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática:  Carga horária teórica: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

Estudar a poesia produzida do século XVI ao início do século XIX considerando seus aspectos formais, históricos e 
culturais. 
Específicos 
Reconhecer características fixas e variáveis de três gêneros poéticos: épica, lírica e sátira. Compreender as 
práticas poéticas do século XVI ao XIX, baseadas em noções convencionais como decoro, imitação, emulação, 
discrição, engenho e agudeza e suas relações com o espaço sociocultural. Ler poemas e tratados do período, bem 
como ensaios e textos críticos que reflitam sobre a produção poética no Brasil Colônia. Formular e conduzir 
atividades de ensino de poesia em futuras situações de sala de aula, visando à formação docente (nos casos em 
que a licenciatura seja a opção discente), com o acréscimo das contribuições específicas oferecidas pela disciplina. 

 

EMENTA 
Épica, lírica, elegia, sátira e/ou outras produções poéticas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
1.Gêneros poéticos no século XVI. 
2.Gêneros poéticos no século XVII. 
3.Gêneros poéticos no século XVIII. 
4.Gêneros poéticos no início do século XIX.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Leituras prévias, aulas expositivas e debates. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Aula expositiva; recursos multimídia e web; material impresso e digital; participação dos alunos. 

AVALIAÇÃO 
Fichamento, resenha, seminário, prova e/ou trabalho de conclusão. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 

CASTELLO, José Aderaldo. A Literatura Brasileira: Origens e Unidade (1500-1960). São Paulo: Edusp, 2004  
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de literatura colonial. Organização Antonio Candido. São Paulo: 
Brasiliense, 2000. 
SPINA, Segismundo. Introdução à poética clássica. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
 
Complementar 

COUTINHO, Afrânio (Org.). A Literatura no Brasil. São Paulo: Global, 2001. v. 3 – Era Barroca. 
HANSEN, João Adolfo. A Sátira e o engenho: Gregório de Matos e a Bahia do século XVII. Cotia, SP/Campinas, SP: 
Ateliê/Editora da UNICAMP, 2004. 
MUHANA, Adma (Org.). Manuel Botelho de Oliveira: Música do Parnaso. Lírica Sacra. São Paulo: Martins Fontes, 
2005. 
TEIXEIRA, Ivan (Org.). Épicos: Prosopopeia, O Uraguai, Caramuru, Vila Rica, A Confederação dos Tamoios; I-Juca-
Pirama. Estudos de João Adolfo Hansen, Marcello Moreira, Ivan Teixeira, Betty R. R. Biron, Eliana Scotti Muzzi, João 
Adalberto Comparato Jr. E Paulo Franchetti. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial do Estado, 2008. 
___ (Org.). Roteiro da poesia brasileira – Raízes. São Paulo: Global, 2008. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

André Luiz B.da Silva 
Francine Weiss Ricieri 
Leandro Pasini 
Marcelo S. Moreschi 
Mirhiane M. de Abreu 
Pedro Marques Neto 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutor 

Doutora 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
 



 

 

 

Unidade curricular (UC): Poesia no Brasil – do séc. XIX ao XXI. 

Período/turno:  
Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Graduação em Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática:  Carga horária teórica: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Refletir sobre os principais movimentos poéticos no Brasil entre os séculos XIX e XXI, abordando a relação entre 
gênero, estilo de época e a personalidade individual dos poetas. Estudar e analisar obras literárias que, em alguma 
medida, revelam as dimensões da diversidade de linhagens e propostas que recobre todo esse período de 
sedimentação da Literatura Brasileira. 
Específicos 

Ler poemas, textos programáticos e críticos que estejam vinculados à produção poética no Brasil monárquico e 
republicano. Compreender as práticas poético-literárias desenvolvidas a partir do século XIX até o XXI, baseadas, 
dentre outras, em originalidade, individualidade, inspiração, nacionalidade, experimentação formal, imprensa, 
engajamento e público leitor. Mostrar o diálogo, tanto conflituoso quanto cooperativo, entre os diversos gêneros poéticos 
e suas plataformas artísticas, os escritores e suas respectivas bibliografias críticas. Formular e conduzir atividades de 
ensino de poesia em futuras situações de sala de aula, visando à formação docente (nos casos em que a licenciatura 
seja a opção discente), com o acréscimo das contribuições específicas oferecidas pela disciplina. 
 

EMENTA 
Épica, lírica, elegia, poema narrativo, poema em prosa, poema visual e/ou outras produções poéticas. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
1.Poesia romântica. 
2.Poesia parnasiana, simbolista e decadentista. 
3.Poesia sincrética e penumbrista. 
4.Poesia modernista. 
5.Poesia da Geração de 45, concreta e outras vertentes da poesia visual. 
6.Poesia “marginal” e contemporânea. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Leituras prévias, aulas expositivas e debates. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Aula expositiva; recursos multimídia e web; material impresso e digital; participação dos alunos. 

AVALIAÇÃO 
Fichamento, resenha, seminário, prova e/ou trabalho de conclusão. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 

CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Momentos decisivos 1750-1880. Rio de Janeiro: Ouro sobre  
Azul, 2013. 
COUTINHO, Afrânio (Org.). A Literatura no Brasil. São Paulo: Global, 2004. v. 3 – Era Romântica. v. 4 − Era realista. 
Era de transição.  v. 5 – Era modernista.  
FAUSTINO, Mário. De Anchieta aos concretos: poesia brasileira no jornal. Organização Maria Eugênia Boaventura.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
Complementar 
AGUILAR, Gonzalo. Poesia concreta brasileira. As vanguardas na encruzilhada modernista. São Paulo: Edusp, 2005. 

BOSI, Alfredo. O Ser e o tempo da poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
CAMILO, Vagner. Risos entre pares. Poesia e humor românticos. São Paulo: Edusp/Fapesp, 1997. 
HOLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem. CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2005. 
SISCAR, Marcos. Poesia e crise: ensaios sobre a “crise da poesia” como topos da modernidade. Campinas, SP: Editora 
da Unicamp, 2010. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem 
(Curso) 

Titulação Regime de Trabalho Carga horária 



 

 

André Luiz B. da Silva 
Francine Weiss Ricieri 
Leandro Pasini 
Marcelo S. Moreschi 
Mirhiane M. de Abreu 
Pedro Marques Neto 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutor 

Doutora 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
 

Unidade curricular (UC): Prosa de ficção no Brasil – do século XVIII ao XIX. 

Período/turno:  
Termo ou série:   
Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Graduação em Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática:  Carga horária teórica: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Estudar obras em prosa produzidas no Brasil entre os séculos XVIII e XIX. 
Específicos 
Analisar a produção literária brasileira em prosa desde o séc. XVIII até os anos 1820-30 (bem como a apropriação 
de obras europeias), compreendendo as tendências do conto, do romance e de outras formas narrativas do 
período. 
 
EMENTA 
Leitura e análise de romances, novelas, contos, obras oratórias, causos, lendas e/ou outras produções narrativas 
entre os séculos XVIII e XIX, bem como das formas de circulação e apropriação do livro e da leitura no século 
XVIII. 
Formular e conduzir atividades de ensino de textos em futuras situações de sala de aula, visando à formação 
docente (nos casos em que a licenciatura seja a opção discente), com o acréscimo das contribuições específicas 
oferecidas pela disciplina. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Presença da prosa na Colônia: circulações e traduções. 
2. Do folhetim à afirmação do romance no Brasil oitocentista. 
3. O romance nos projetos literários oitocentistas: prefácios, posfácios e polêmicas. 
4. O romance como gênero: consolidação e crise dos projetos românticos e realistas. 
5. Contos e narrativas curtas. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO 
Leituras prévias, aulas expositivas e debates. 
RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Aula expositiva; recursos multimídia e web; material impresso e digital; participação dos alunos. 
AVALIAÇÃO 
Fichamento, resenha, seminário, prova e/ou trabalho de conclusão. 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 

CANDIDO, Antonio. O discurso e a cidade. São Paulo: Duas Cidades, 2004. 
MEYER, Marlyse. Folhetim. Uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
SANTIAGO, Silviano. Uma literatura nos trópicos. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2000. 
Complementar 
ABREU, Márcia (Org.). Trajetórias dos romances. Circulação, leitura e escrita nos sécs. XVIII e XIX. São 
Paulo/Campinas, SP: Mercado de Letras/Fapesp, 2008. 
BAPTISTA, Abel B. Autobibliografias. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003.  
HARDMAN, Francisco F. A vingança da Hileia. São Paulo: Editora da UNESP, 2009. 
LIMA, Luiz C. “Sociedade e discurso ficcional”. In: Trilogia do controle. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007. 
SUSSEKIND, Flora. Papéis colados. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2002. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

André Luiz Barros da Silva 
Francine Weiss Ricieri 
Leandro Pasini 
Marcelo Seravali Moreschi 
Mirhiane Mendes de Abreu 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutor 

Doutora 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 



 

 

Pedro Marques Neto Letras Doutor DE 40 horas 
 



 

 

 

 
 

Unidade curricular (UC): Prosa de ficção no Brasil – do século XX ao XXI. 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de  em Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática:  Carga horária teórica: 60 horas 

Objetivos 
Gerais 
Estudar produções narrativas da literatura brasileira produzidas entre os séculos XX e XXI. 
Específicos 
Analisar a produção literária brasileira em prosa, compreendendo as tendências do conto, do romance e de outras 
formas narrativas do período. Formular e conduzir atividades de ensino de textos em futuras situações de sala de 
aula, visando à formação docente (nos casos em que a licenciatura seja a opção discente), com o acréscimo das 
contribuições específicas oferecidas pela disciplina. 
 

Ementa 
Leitura e análise de romance, novela, conto, causo, lendas e/ou outras formas narrativas entre os séculos XX e 
XXI. 
 

Conteúdo Programático 
1. Da Belle Époque  às vanguardas. 
2. A Semana de 22 e seus desdobramentos na prosa. 
3. Vertentes do romance brasileiro nos anos de 1930. 
4. A prosa experimental do século XX. 
5. Guimarães Rosa e Clarice Lispector. 
6. Tendências do regional e do urbano na prosa brasileira do século XX. 
7. Questões da prosa contemporânea: a ficção e a subjetividade; o lugar do escritor; escritas de si; o mercado 
editorial e as mídias. 
 

metodologia de ensino 
Leituras prévias, aulas expositivas e debates. 

recursos instrucionais 
Aula expositiva; recursos multimídia e web; material impresso e digital; participação dos alunos. 

avaliação 
Fichamento, resenha, seminário, prova e/ou trabalho de conclusão. 

bibliografia 
Básica 
NUNES, Benedito. A Clave do Poético. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
___. O dorso do tigre.  São Paulo: Editora 34, 2009. 
Santiago, Silviano. Nas malhas da letra: ensaios. Rio de Janeiro: Rocco, 2002. 
 
Complementar 
BARBOSA, João Alexandre. A biblioteca imaginária. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2003. 
BOECHAT, Maria Cecília; WERKMA, Andréa Sirihal; MIRANDA, José Américo; BARROS, Silvana Maria Pessôa 
de. (Org.). Literatura Brasileira 1930. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2012. 
RESENDE, Beatriz. Contemporâneos. Expressões da literatura brasileira no século XXI. Rio de Janeiro: Casa da 
Palavra, 2008. 
SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 
 

 docentes participantes 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

André Luiz Barros da Silva 
Francine Weiss Ricieri 
Leandro Pasini 
Marcelo Seravali Moreschi 
Mirhiane Mendes de Abreu 
Pedro Marques Neto 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutor 
Doutora 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 



 

 

 

Unidade curricular (UC) :  Tópicos de Literatura Brasileira 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Graduação em Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática:  Carga horária teórica: 60 horas 

Objetivos 
Gerais 
Abordar um tópico complexo da Literatura Brasileira.  
Específicos 
Estudar textos literários ou questões literárias que, quando analisados em profundidade, propõem, numa dialética do 
específico para o geral, uma perspectiva inovadora e mesmo inusitada sobre a Literatura Brasileira. Formular e conduzir 
atividades de reflexão de textos, teorias, abordagens e temas próximos a situações concretas de pesquisa, visando à 
preparação para a pós-graduação (nos casos em que a pesquisa seja a opção discente), com o acréscimo das 
contribuições específicas oferecidas pela disciplina. 
 

Ementa 
Estudo monográfico e/ou panorâmico de tópicos de Literatura Brasileira. 
 

Conteúdo Programático  
1. Autor(es) em Literatura Brasileira. 
2. Gênero(s) literário(s) em Literatura Brasileira. 
3. Literatura e arte(s) no Brasil. 
4. Diálogos entre Literatura Brasileira, Ciência(s) e outros campos do conhecimento. 
5. Suportes orais, materiais e midiáticos da Literatura Brasileira. 
6. Questões de Teoria em Literatura Brasileira. 
7. Temas em Literatura Brasileira. 
8. Prática de criação em Literatura Brasileira. 
 

Metodologia de ensino 
Leituras prévias, aulas expositivas e debates. 

Recursos instrucionais 
Aula expositiva; recursos multimídia e web; material impresso e digital; participação dos alunos. 

Avaliação 
Fichamento, resenha, seminário, prova e/ou trabalho de conclusão. 

Bibliografia 
Básica 
AVELAR, Idelber. Figuras da violência: ensaios sobre narrativa, ética e música popular. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 
2011. 
Coutinho, Afrânio; Sousa, J. Galante (Org.). Enciclopédia de literatura brasileira. São Paulo/Rio de Janeiro: 
Global/Fundação Biblioteca Nacional/DNL/Academia Brasileira de Letras, 2001. 
LIMA, Costa. Trilogia do controle. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007. 
Complementar 
Abdala Jr., Benjamin; Cara, Salete de Almeida (Orgs.). Moderno de nascença: figurações críticas do Brasil. São Paulo: 
Boitempo, 2006. 
Albuquerque Jr., Durval Muniz de. A Feira dos mitos: a fabricação do folclore e da cultura popular. São Paulo: Intermeios, 
2013. 
BRAIT, Beth. Literatura e outras linguagens. São Paulo: Contexto, 2010. 
Paiva, Aparecida; Martins, Aracy; Paulino, Graça; Versiani, Zélia (Orgs.). Leituras literárias: discursos transitivos. Belo 
Horizonte: Ceale/Autêntica, 2008. 
PROSE, Francine. Para ler como escritor: um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2008. 
 

Docentes participantes 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

André Luiz Barros da Silva 
Francine Weiss Ricieri 
Leandro Pasini 
Marcelo Seravali Moreschi 
Mirhiane Mendes de Abreu 
Pedro Marques Neto 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

 
Letras 

Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutor 
Doutora 

 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
40 horas 



 

 

 
 
 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Territórios e deslocamentos na Literatura Portuguesa 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/ teoria: 60 horas 

Objetivos 
Gerais 
Discutir a variedade de gêneros e textos que tratem das questões que norteiam o curso. 
Específicos 
Analisar textos representativos da Literatura Portuguesa a partir dos seguintes temas: identidade, história, memória e 
viagens. 
Ementa 

Apresentação de um panorama da literatura portuguesa por meio dos seguintes eixos temáticos: identidade, história, 
memória e viagens 
 
Conteúdo programático 
Textos de Fernão Lopes, Luís de Camões, Padre António Vieira, Almeida Garrett, Eça de Queiroz, Antero de Quental, 
Cesário Verde, Fernando Pessoa, Eduardo Lourenço e outros. 
Metodologia de ensino 
Aulas expositivas e exercícios escritos. 
Recursos instrucionais 
Bibliografia básica e complementar. 
Avaliação 
Avaliações escritas, em sala, e trabalhos ao longo do curso. 
Bibliografia 
 
Básica 

LOURENÇO, Eduardo. O labirinto da saudade: psicanálise mítica do destino português. 2. ed. Lisboa: Gradiva,  
2001. 
PÉCORA, Alcir. Teatro do sacramento. São Paulo: Edusp, 2008. 
SARAIVA, A. J. e LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. Porto: Porto Editora, 1976. 
 
Complementar 

BERARDINELLI, Cleonice. Estudos camonianos. 2. ed. revista e aumentada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000 
MACEDO, Helder. Camões e a viagem iniciática. Rio de Janeiro: Móbile, 2012. 
REBELO, Luís de Sousa. A concepção do poder em Fernão Lopes. Lisboa: Livros Horizonte, 1983. 
SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e. Camões: labirintos e fascínios. Lisboa: Cotovia, 1994. 
SILVEIRA, Jorge Fernandes da. O Tejo é um rio controverso: António José Saraiva contra Luís de Camões. Rio de 
Janeiro: 7 Letras, 2008. 
docentes participantes 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga 
horária 

Raquel dos Santos M.  Souza 
Eduíno José de Macedo Orione 
Maria do Socorro Fernandes de 
Carvalho 
Leonardo Gandolfi 
Simone Nacaguma 
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Letras 
 

Letras 
Letras 

Doutor 
 

Doutor 
 

Doutor 
 

Doutor 
Doutor 

DE 
 

DE 
 

DE 
 

DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
40 horas 
40 horas 

 



 

 

 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Subjetividade, voz e amor na Literatura Portuguesa 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/ teoria: 60 horas 

Objetivos 
Gerais 
Discutir a variedade de gêneros e textos que tratem das questões que norteiam o curso. 
Específicos 
A partir de uma perspectiva diacrônica, a disciplina visa a refletir sobre as configurações e desfigurações do 
sujeito e da voz na representação do amor na diversidade de textos literários portugueses. 
Ementa 

Apresentação de um panorama da literatura portuguesa através dos seguintes tópicos: configurações e 
desfigurações do sujeito, voz e as representações do amor. A partir desses eixos temáticos, a disciplina 
discutirá questões fundamentais do universo da poética e da narrativa. 
Conteúdo programático 
Textos da Lírica Galego-Portuguesa, Luís de Camões, "Fênix Renascida & Postilhão de Apolo", Bocage, 
Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Cesário Verde, Fernando Pessoa e outros. 
Metodologia de ensino 
Aulas expositivas, discussões em sala, leitura de textos e exercícios em sala de aula. 
Recursos instrucionais 
Bibliografia básica e complementar. 
Avaliação 
Avaliações escritas, em sala, e trabalhos ao longo do curso. 
Bibliografia 
 
Básica 
PÉCORA, Alcir. (org.) Poesia seiscentista: Fênix Renascida & Postilhão de Apolo. Introd. João Adolfo Hansen. 
São Paulo: Hedra, 2002. 
REIS, Carlos. O essencial sobre Eça de Queirós. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005.  
SILVA, Vitor Manuel de Aguiar e. Dicionário de Luís de Camões. São Paulo: Leya Brasil, 2011.  
Complementar 
 
BUENO, Aparecida de Fátima. Literatura Portuguesa -- história, memória e perspectiva. São Paulo: Alameda,  
2007. 
COELHO, Jacinto do Prado. Introdução ao estudo da novela camiliana. 3.ed. Lisboa: INCM, 2001. 
HANSEN, João Adolfo. Alegoria. Campinas: Editora Unicamp, 2007.  
MACEDO, Helder. Nós, uma leitura de Cesário Verde. Lisboa: Presença, 1999. 
TAVANI, Giuseppe. Trovadores e jograis: introdução à poesia medieval galego-portuguesa. Lisboa: Caminho, 

2002. 
 
Docentes participantes 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga 
horária 

Eduíno José de 
Macedo Orione 
Leonardo Gandolfi 
Maria do Socorro F. de 
Carvalho 
Raquel dos Santos M.  
Souza 
 Simone Nacaguma 
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Nome do Componente Curricular (UC): Literatura Portuguesa e a noção de modernidade 
 
Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/ teoria: 60 horas 
Objetivos 
Gerais 

Ler e analisar a variedade de textos e gêneros na literatura portuguesa a partir da noção de modernidade. 
Específicos 
Discutir a partir de textos literários portugueses o conceito de modernidade e seus desdobramentos, sobretudo a 
partir de fins do século XIX, com a chamada modernidade estética. 

Ementa 
Apresentação de um panorama da literatura portuguesa por meio dos seguintes tópicos: o lugar da literatura, 
experiência urbana e participação. A partir desses eixos temáticos, a disciplina discutirá algumas questões, entre 
elas, representação, fingimento, engajamento e testemunho. 
 
Conteúdo programático 
Teorias da modernidade, literatura finissecular do século XIX, Modernismo, narrativa e poesia do século XX, 
tendências da literatura contemporânea. 
Metodologia de ensino 
Aulas expositivas, discussões em sala, leitura de textos e exercícios em sala de aula. 
 
Recursos instrucionais 
Bibliografia básica e complementar. 
 
Avaliação 
Avaliações escritas, em sala, e trabalhos ao longo do curso. 

 
Bibliografia 
Básica 

LOURENÇO, Eduardo. Tempo e Poesia. Lisboa: Gradiva, 2003. 
MARTINS, Fernando Cabral. Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo. São Paulo: Leya Brasil, 2010. 
SEIXO, Maria Alzira. Os romances de António Lobo Antunes. Lisboa: Dom Quixote, 2002.  
Complementar 

ARNAUT, Ana Paulo. José Saramago. Lisboa: Edições 70, 2008. 
PAIXÃO, Fernando. Narciso em sacrifício: a poética de Mário de Sá-Carneiro. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 
PAZ, Octavio. Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda. São Paulo: Cosac & Naify, 2013 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Aquém do eu, além do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
REIS, Carlos. Textos teóricos do neo-realismo português. Lisboa: Seara Nova/Comunicação, 1981. Col.  
Textos Literários. 
 
Docentes participantes 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho C. horária 

 
Eduíno José de Macedo 
Orione 
Leonardo Gandolfi 
Maria do Socorro F. de 
Carvalho 
Raquel dos Santos 
Madanêlo Souza 

  Simone Nacaguma 
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 Nome do Componente Curricular (UC): Conceitos Fundamentais da Teoria Literária 

Período/turno: 
Termo/série:  

 

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
 
GERAIS 

 Discutir questões teóricas fundamentais no campo dos estudos de literatura, através da abordagem de 
conceitos tradicionais, tais como: a representação; o belo e o sublime; autonomia e vanguarda; literatura e 
sociedade. 

 
Específicos 

 Desenvolver no aluno a competência necessária à identificação e análise dos problemas teóricos e 
conceituais que podem ser depreendidos da leitura de textos literários.   

 Oferecer ao aluno oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades de abstração conceitual frente ao 
fenômeno literário.  

 Levar o aluno a ser capaz de estabelecer  relações entre as questões teóricas literárias e aquelas 
provenientes das outras artes e da estética em geral.  

EMENTA 
A disciplina visa um aprofundamento e uma atualização de conceitos fundamentais da teoria literária através dos 
quais tradicionalmente se refletiu sobre a literatura. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Unidade I – A questão da representação 
2. Unidade II – Entre o belo e o sublime 
3. Unidade III –  Autonomia, engajamento e teorias da vanguarda 

METODOLOGIA DE ENSINO 
aulas expositivas, discussões e debates em sala de aula, trabalhos em grupo 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
lousa e equipamento de projeção audiovisual  

AVALIAÇÃO 
frequência mínima de 75%, prova e trabalho final 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARISTÓTELES, HORÁCIO, LONGINUS. A poética clássica. São Paulo: Cultrix, 1995. 
BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 
SCHILLER, Friedrich. Do sublime ao trágico. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BATTEUX, Charles. As belas-artes reduzidas a um mesmo princípio. São Paulo: Imprensa Oficial, 2009. 
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
BURKE, Edmund. Investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo. Campinas: 
Papirus, 1993.LYOTARD, Jean-François.  O inumano: considerações sobre o tempo. Lisboa: Estampa, 1997. 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES   

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de 
Trabalho 

Carga horária 
  

HenningTeschke 
Leila de Aguiar Costa 
Luís Fernando P Telles 
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Markus Volker Lasch   
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Nome do Componente Curricular (UC): Correntes Teóricas dos Estudos Literários 

Período/turno: 
Termo/série: 

 

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60 horas 

OBJETIVOS  
Gerais:  
Discutir questões teóricas fundamentais no campo dos estudos de literatura, através da abordagem de algumas 
das principais correntes da teoria da literatura no século XX. 
Específicos 

 Oferecer ao aluno repertório de leitura à compreensão crítica dos problemas teóricos fundamentais 
postulados pelas principais correntes da teoria literária do século XX.  

 Fornecer ao aluno um instrumental básico da teoria literária para operar análises críticas de textos 
teóricos e literários ao longo de sua vida acadêmica. 

EMENTA 
Abordagem das principais indagações e desenvolvimentos das diversas correntes da teoria literária: Formalismo 
Russo, Estruturalismo e Semiótica; Marxismo e Escola de Frankfurt; Fenomenologia, Hermenêutica e Teorias da 
Recepção; Pós-estruturalismo e Desconstrução. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Unidade I: Formalismo Russo, Estruturalismo e Semiótica 
2. Unidade II: Marxismo e Escola de Frankfurt 
3. Unidade III: Fenomenologia, Hermenêutica e Teorias da Recepção 
4. Unidade IV: Pós-estruturalismo e Desconstrução 

METODOLOGIA DE ENSINO 
aulas expositivas, discussões e debates em sala de aula, trabalhos em grupo 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
lousa e equipamento de projeção audiovisual  

AVALIAÇÃO 
frequência mínima de 75%, prova e trabalho final 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ADORNO, Theodor W. Notas de literatura I. São Paulo: Duas Cidades/34 Letras, 2003. 
BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
LIMA, Luiz Costa.Teoria da literatura em suas fontes. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I, II e III. São Paulo, Brasiliense, 1986 a 1989. 
DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 1971. 
ISER, Wolfgang e outros. A literatura e o leitor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
FOUCAULT, Michel. O que é um autor?. Lisboa: Veja Editora, 1992. 
LUKÁCS, Georg. Ensaios sobre literatura. Tradução de Leandro Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1964. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 
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Nome do Componente Curricular: Língua Grega II    

Período/turno: vespertino e noturno    

Termo ou série:      

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras    

Carga horária total: 60 horas    

Carga horária p/ prática: 30h Carga horária p/teoria: 30h    

OBJETIVOS 
Gerais 
Dar continuidade ao estudo da morfologia e da sintaxe da língua grega clássica, bem como ao estudo do universo 
cultural e literário grego do período clássico. 
Específicos 
Tornar os alunos capazes de identificar radicais e desinências da língua grega e de traduzir textos de fácil 
compreensão. 

   

EMENTA 
A proposta do curso é dar continuidade ao estudo do grego clássico a partir da tradução de textos adaptados. Tem 
como objetivo analisar a formação de palavras e os usos dos casos na língua grega, a fim de que o aluno 
identifique sua propriedade morfossintática, bem como refletir sobre o emprego desse conhecimento no ensino e 
aprendizagem das línguas. 
O curso é voltado para aqueles alunos que já cursaram a disciplina Língua Grega I e/ou já tenham noções básicas 
da língua grega (1ª e 2ª declinações, tempo presente dos verbos dos modos indicativo e imperativo). 

   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Morfologia Nominal: 2ª e 3ª declinações, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, substantivos irregulares, 
advérbios de modo 
• Morfologia Verbal: a voz média (o tempo presente dos modos indicativo e imperativo), verbos irregulares 
•Sintaxe: uso do caso genitivo, construção “sanduíche”, preposições; negações  

   

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, listas de exercícios, leituras e traduções em classe e extraclasse, uso do método Aprendendo 
Grego (ver bibliografia). 

   

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual (projetor, computador, DVD). 

   

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados a partir de listas de exercícios, participação nas atividades realizadas em sala de aula, 
duas avaliações escritas e, eventualmente, um exame final. É necessário ter frequência mínima de 75%. 

   

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
 JONES, P. V. O Mundo de Atenas. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 RAGON, E. Gramática Grega. São Paulo: Odysseus Editora, 2011. 
 THE JOINT ASSOCIATION OF CLASSICAL TEACHERS’ GREEK COURSE. Aprendendo Grego. São Paulo: 
Odysseus, 2010. 
Complementar 
 ARISTÓFANES. As Aves. Trad. Adriane da Silva Duarte. São Paulo: Hucitec, 2000. 
 BAILLY, A. Dictionnaire Grec-Français. Paris: Hachette, 2000. 
 HORNBLOWER, S. & SPAWFORTH, A. (ED.). The Oxford Classical Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 
1996. 
 LIDDELL, H. & SCOTT, R. & JONES, H. A Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1940. 
 RIJKSBARON, A. The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek: An Introduction. Chicago: The 
University of Chicago Press, 2007. 
 

   

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Josiane T. Martinez LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Fernando M. Gazoni LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

Lucia Sano LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

Campus Provisório: Av. Monteiro Lobato, 679 - Bairro Macedo – Guarulhos – SP CEP: 07112-000 - Telefone: 
(11)3381-2000 

 

 

Nome do Componente Curricular: Língua Grega III 

 Período/turno:  vespertino e noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30h Carga horária p/teoria: 30h 

OBJETIVOS 

Gerais 

Dar continuidade ao estudo da morfologia e da sintaxe da língua grega clássica, bem como ao estudo da 
literatura grega clássica. 

Específicos 

Tornar os alunos capazes de identificar radicais e desinências da língua grega e de traduzir textos adaptados. 

EMENTA 
A proposta do curso é dar continuidade ao estudo do grego clássico a partir da tradução de textos adaptados. 
Tem como objetivo analisar a formação de palavras e os usos dos casos na língua grega, a fim de que o 
aluno identifique sua propriedade morfossintática, bem como refletir sobre o emprego desse conhecimento no 
ensino e aprendizagem das línguas. 
O curso é voltado para aqueles alunos que já cursaram as disciplinas Língua Grega I e Língua Grega II,  e/ou 
já tenham noções da língua grega (1ª e 2ª declinações; tempo presente dos verbos nos modos indicativo e 
imperativo, nas vozes ativa e média; uso dos casos, pronomes pessoais e demonstrativos). 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
•  Morfologia Nominal:  3ª declinação, substantivos irregulares, adjetivos de 2ª e 3ª classes, pronomes 
indefinidos, pronomes e advérbios interrogativos 
•  Morfologia Verbal: particípio presente, pretérito imperfeito e futuro do modo indicativo (vozes ativa e 
média), verbos irregulares 
•  Sintaxe: uso do particípio, preposições, partículas, posição do adjetivo  

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, listas de exercícios, leituras e traduções em classe e extraclasse, uso do método 
Aprendendo Grego (ver bibliografia). 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual (projetor, computador, DVD). 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados a partir de listas de exercícios, participação nas atividades realizadas em sala de 
aula, duas avaliações escritas e, eventualmente, um exame final. É necessário ter frequência mínima de 75%. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 JONES, P. V. O Mundo de Atenas. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 RAGON, E. Gramática Grega. São Paulo: Odysseus Editora, 2011. 
 THE JOINT ASSOCIATION OF CLASSICAL TEACHERS’ GREEK COURSE. Aprendendo Grego. São Paulo: 
Odysseus, 2010. 
Complementar 
 ARISTÓFANES. Lisístrata e Tesmoforiantes. Trad. Trajano Vieira. São Paulo: Pespectiva, 2011. 
 DENNISTON, J. D. Greek Prose Style. Londres: Bristol Classical Press, 1998. 
 EASTERLING, P. E. & KNOX, B. M. W. (ed.). The Cambridge History of Classical Literature: Volume 1, Greek 
Literature, Part 3, Philosophy, History and Oratory. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 
 GOODWIN, W. W. Greek Grammar. Londres: Bristol Classical Press, 1998. 
 RIJKSBARON, A. Sophocles and the Greek Language. Brill Academic Publishers, 2005. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem Titulação  Regime de Carga horária 



 

 

(Curso) Trabalho 

Josiane T. Martinez LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Fernando M. Gazoni LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Lucia Sano LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Língua Latina II 

Período/turno:  vespertino e noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30h Carga horária p/teoria: 30h 

OBJETIVOS 
Gerais 
Dar continuidade ao estudo sistemático das estruturas fundamentais da língua latina iniciado na UC Língua Latina 
I, com vistas à leitura e tradução de textos escritos em Latim. 
Específicos 
Para a sequência do aprendizado, será utilizada, neste segundo módulo do curso, a unidade 2 (A-E) do método 
Aprendendo Latim. 

EMENTA 
O curso tem por objetivo aprofundar o estudo da língua latina através da leitura e tradução comentada de 
pequenos trechos adaptados da peça Bacchides de Plauto, e de epigramas originais de Marcial, aliados ao estudo 
sistemático da gramática latina. Pretende-se ainda observar, sempre que possível, a presença morfológica e 
sintática de elementos e estruturas da língua latina sobretudo nas línguas românicas que dela derivaram, e incitar, 
a partir disso, uma reflexão a respeito do emprego desse conhecimento no ensino e aprendizagem de línguas. O 
curso é voltado para aqueles alunos que já cursaram a disciplina Língua Latina I e/ou já dominem o conteúdo 
abordado nesta disciplina. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Verbos regulares e irregulares, ativos e depoentes, nos modos indicativo (presente, perfeito e futuro), imperativo 
(presente, afirmativo e negativo) e infinitivo (presente); 
2. Adjetivos: 1ª./2ª. e 3ª. declinações; 
3. O nome latino: 4ª. e 5ª. declinações; 
4. Pronomes demonstrativos; 
5. Numerais cardinais; 
6. ADJETIVOS COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, exercícios gramaticais e tradução de textos, a partir do método Aprendendo Latim. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, Equipamento de projeção audiovisual (projetor, DVD, datashow) 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados a partir de sua resposta a séries especiais de exercícios gramaticais, de sua 
participação nas atividades realizadas em sala de aula, de avaliações escritas individuais e, eventualmente, de um 
exame final. É necessário ter frequência mínima de 75%. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
JONES, Peter & Keith SIDWELL,  Aprendendo Latim. São Paulo: Odysseus, 2012. 
GLARE, P. G. W., Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1989. 
CONTE, G. B. Latin Literature: a history. Johns Hopkins University Press, 1999. 
Complementar 
ALLEN, J. H.; GREENOUGH, J. B. New latin grammar. Focus Publishing/R. Pullins Co, 2001. 
BARSBY, J. Plautus: Bacchides. Aris Phillips Bolchazy-Carducci Publishers, 1986. 
ERNOUT & MEILLET. Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine: Histoire des Mots. Klincksieck, 2001. 

 LAURENS, P. Histoire critque de la littérature latine. Paris: Les Belles Lettres, 2014. 
TERÊNCIO. Comédias. Vol. 2. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2010. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 



 

 

 
 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Bianca F. Morganti LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Erico Nogueira LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Luciano C. Garcia Pinto LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Pedro Falleiros Heise LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Língua Latina III 

Período/turno:  vespertino e noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30h Carga horária p/teoria: 30h  

OBJETIVOS 
Gerais 
A disciplina Língua Latina III tem como objetivo oferecer aos alunos conteúdos fundamentais para o estudo 
intermediário do Latim Clássico. 
Específicos 
O estudo do Latim Clássico visa a possibilitar um conhecimento mais profundo da língua, permitindo ao aluno a 
leitura e tradução de textos originais.  

EMENTA 
Estudo da gramática latina intermediária, o que será feito por meio da leitura e tradução de textos adaptados e de 
excertos da literatura latina. O curso é voltado para aqueles alunos que já cursaram as disciplinas Língua Latina I e 
II e/ou já dominem o conteúdo abordado nestas unidades curriculares. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Morfologia Nominal: pronomes demonstrativos e reflexivos; adjetivos comparativos e superlativos; advérbios 
Morfologia Verbal: pretérito perfeito depoente; particípios perfeitos ativos e depoentes; verbos semi-depoentes; 
particípios futuros ativos e depoentes. 
Sintaxe: os diversos usos do ablativo e do dativo. 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, realização de exercícios gramaticais, leituras e traduções em classe e extra-classe, uso do 
método Aprendendo Latim (ver bibliografia).  

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual (projetor, DVD, VHS, datashow). 

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados a partir de listas de exercícios, participação nas atividades realizadas em sala de aula, 
avaliações escritas e, eventualmente, um exame final. É necessário ter freqüência mínima de 75%. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
JONES, P.V. e SIDWELL, K.C. Aprendendo Latim. São Paulo: Odysseus, 2012. 
PLAUTO, Anfitrião. Tradução de Lilian Nunes da Costa. Mercados das Letras, 2013. 
MARCIAL, Epigramas. Lisboa: Edições, 70.  
 
Complementar 
ERNOUT & THOMAS, Syntaxe Latine. Paris: Klincksieck, 2002.  
PLAUTUS, Amphitruo. Edited by David Christenson. Cambridge Greek and Latin Classics. Cambridge University 

Press, 2000. 
MARTIAL, Select Epigrams. Edited by Lindsay and Patricia Watson. Cambridge Greek and Latin Classics. 

Cambridge University Press, 2003. 
MCDONALD, M. & WALTON, M. The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre. Cambridge University 

Press, 2007. 
CLACKSON, J. A Companion to the Latin Language. Blackwell Publising, 2001. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Bianca F Morganti LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Erico Nogueira LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

 
 

Luciano C. Garcia Pinto LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Pedro Falleiros Heise LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Pedro Falleiros Heise LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

 



 

 

Nome do Componente Curricular: Tópicos de Literatura Clássica 

Período/turno:  vespertino e noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60h 

OBJETIVOS 
Gerais 
O objetivo do curso é problematizar o conceito de “clássico” mediante leitura e estudo de trechos escolhidos 
de obras que, no decorrer da civilização ocidental, ajudaram a plasmar esse conceito. 

EMENTA 
Propondo reflexão sobre os característicos básicos de obras-chave da assim chamada literatura clássica – 
antiga e/ou moderna –, este curso é breve e sucinta introdução ao classicismo literário. O docente 
eventualmente se concentrará em períodos e obras que melhor lhe facultem a consecução de seus objetivos. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Literatura clássica na Grécia antiga. 

 Literatura clássica na Roma antiga. 

 Literatura clássica no Ocidente moderno.  

 LITERATURA CLÁSSICA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO. 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas 
• Discussões em sala 
• LEITURA DE TEXTOS  

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual (projetor, computador, DVD). 

AVALIAÇÃO 
Avaliação escrita individual ao final do curso englobando todo o conteúdo estudado. Eventualmente os alunos 
poderão ser submetidos a avaliações menores e pontuais no decorrer do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
HOMERO. Ilíada. Trad. de Haroldo de Campos, em versos, 2 volumes. São Paulo, Mandarim, 2001. 
HOMERO. Odisseia. Trad. de Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2011. 
VIRGÍLIO. Eneida. (Tradução de Barreto Feio). São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

Complementar 
ACÍZELO DE SOUZA, R. (org.) Do Mito das Musas à Razão das Letras. Chapecó: Argos, 2014. 
CURTIUS, E. M. Literatura Europeia e Idade Média Latina. São Paulo: Edusp, 2013. 
GRAFTON, A., MOST, G. W. & SETTIS, S. (ed.). The Classical Tradition. Cambridge: Belknap Press, 2010. 
HALLIWELL, Stephen. Between Ecstasy and Truth: Interpretations of Greek Poetics from Homer to Longinus. 
Oxford : Oxford University Press, 2012. 
HALLIWELL, Stephen. The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems. Princeton: Princeton 
University Press, 2002. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem 
(Curso) 

Titulação  Regime de 
Trabalho 

Carga horária 

Bianca F. Morganti LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Érico Nogueira LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Fernando M. Gazoni LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Josiane T. Martinez LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

 
 

Lucia Sano LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Luciano C. Garcia Pinto LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Pedro Falleiros Heise LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

Unidades Curriculares de Livre Escolha (UCLE) 
 
ESTUDOS DA LINGUAGEM 
 

Unidade curricular (UC): Retórica e Argumentação 

Período: vespertino e noturno  Periodicidade:  

Semestre letivo:  Departamento: Letras  

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática (em %):   Carga horária teórica (em %): 60 horas 

EMENTA 
História, natureza e funções da Retórica. Introdução aos conceitos da Nova Retórica. Domínio da 
argumentação e de suas técnicas. 

OBJETIVOS 
Gerais:  

 Apresentação do campo teórico da Retórica e da Nova Retórica e de seus fundamentos 
Específicos: 

 Análise de recursos retórico-argumentativos. 

 Domínio do escopo teórico relacionado à Retória e à Nova Retórica 

 Domínio das diferentes técnicas de argumentação 

PROGRAMA 

 Retórica: constituição e trajetória 

 O sistema retórico: contexto, partes e gêneros 

 A unidade retórica e seus componentes 

 As figuras retóricas 

 A Nova Retórica: pressupostos 

 A argumentação e suas técnicas 
  

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas 

 Discussões em sala 

 Seminários 

 Atividades práticas 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 

 Lousa 

 Equipamentos multimídia 

 Bibliografia proposta 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 

ARISTÓTELES. Retórica. São Paulo: Edipro, 2011. 
FERREIRA, Luiz Antonio. Leitura e persuasão: princípios de análise retórica. São Paulo: Contexto, 
2010. (Coleção Linguagem e Ensino) 
REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. Trad. Ivone Castilho Benedetti. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 
Complementar 

 ABREU, Antonio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2000. 
 CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6. ed. São Paulo: Ática, 1991. (Série Princípios, 17) 
 MEYER, Michel. A retórica. Trad. Marli M. Peres. São Paulo: Ática, 2007. (Série Essencial) 
PERELMAN, Chaïn; OLBRECHTS-TYTECA Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. 
Tradução Maria Ermentina Galvão G. Pereira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
TRINGALI, Dante. Introdução à retórica: a retórica como crítica literária. São Paulo: Livraria Duas 
Cidades, 1988. 

DOCENTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga horária 

Ana C. Carmelino Letras Doutora DE 40 horas 

Paulo E. Ramos Letras Doutor DE 40 horas 



 

 

Nome do Componente Curricular: Tópicos em Linguagem, Cultura e Sociedade 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 O objetivo do curso é fornecer ao (a) aluno(a) uma visada de língua como fenômeno cultural e sócio-
historicamente incorporado. 

Específicos 

  Instigar o interesse de pesquisa em temas vinculados à relação da língua em contexto sociocultural; 

 Introduzir os problemas, métodos e conceitos  de campos dos estudos voltados para a relação 
constitutiva entre língua(gem) e contexto em diferentes níveis: desde contexto interacional a contextos 
sociais e históricos mais amplos. 

 

EMENTA 

 Língua(gem) e cultura  

 Língua(gem) e identidade 

 Linguagem, poder  e subjetividade 

 Língua(gem) e pensamento 

 Atitude e consciência linguística 

 Abordagem sócio-histórica da linguagem: epistemologia e metodologia 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Antropologia linguística.  
2. Língua, cultura e pensamento: a tradição de Boas, Sapir e Whorf; 
3. Etnografia da Comunicação: métodos, trabalho de campo, coleta de dados; 
4. O estudo de práticas orais em contextos urbanos e/ou em comunidades tradicionais: narrativas orais; 

bordões; rezas e benzeções; performance e performatividade como arte verbal. 
5. Língua, poder e distinção social: língua e gênero; língua, raça e etnicidade; poder e agência através da 

língua; 
6. Linguística antropológica e Linguística cognitiva: diálogos possíveis; 
7. Linguística e História Social da Linguagem: pressupostos para uma abordagem interdisciplinar; 
8. Análise crítica do discurso: transdisciplinaridade, mudança na linguagem, mudança social e mudança 

cultural. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas;  

 Leitura e discussão de textos; 

 Resolução de exercícios; 

 Prática de descrição e análise de dados linguísticos. 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, computadores equipados com som, fones de ouvido, projetor multimídia, textos selecionados. 

AVALIAÇÃO 

 Provas; 

 Listas de Atividades (questões teóricas e exercícios práticos); 

 Resenhas e/ ou relatórios de leitura; 

 Seminários; 

 Trabalho de pesquisa. 



 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
Básica  
BOURDIEU, Pierre. O senso prático. Tradução: Maria Ferreira. Petrópolis: Vozes, 2009.  
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Coordenadora da tradução, revisão técnica e prefácio: 
Izabel Magalhães. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 
HANKS, William. Língua como prática social: das relações entre língua, cultura e sociedade a partir de Bourdieu 
e Bakhtin. Tradução e organização: Anna Christina Bentes, Renato C. Rezende, Marco A. Machado. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. O trabalho do antropólogo. São Paulo: Editora da UNESP/Paralelo 15, 1998. 
Complementar 
ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas. Tradução Sérgio Miceliet alii. São Paulo: Edusp, 1996. 
DE CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. Artes de fazer (vol 1). Petrópolis: Vozes, 2004. 
GOMES, Mércio Pereira. Antropologia. São Paulo: Contexto, 2014. 
FERRARI, Lilian. Introdução à Linguística Cognitiva. São Paulo: Contexto, 2011. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Carlos José Lírio 
Hosana dos Santos Silva 
Renato Cabral Rezende  

Letras 
Letras 
 
Letras 

Doutor 
Doutor 
 
Doutor 

D.E. 
D.E. 
 
D.E. 

40 horas 
40 horas 
 
40 horas 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Tópicos em Teorias Gramaticais 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria:  60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Introduzir o estudante a teorias linguísticas clássicas e contemporâneas acerca da constituição da gramática 
das línguas naturais. 

Específicos 

 Apresentar recentes avanços e discussões no campo dos estudos das gramáticas das línguas naturais; 

 Apresentar os objetos de estudo explorados pelas teorias da gramática em diferentes níveis de análise: 
fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática, bem como apresentar aspectos pertinentes à 
aquisição de linguagem, seja em um viés fonológico, seja em um viés sintático. 

 

EMENTA 
Introdução a teorias linguísticas clássicas e contemporâneas. 2. Discussão de fenômenos em diferentes níveis 
linguísticos analisados em diversas perspectivas teóricas. Discussão sobre os fundamentos epistemológicos das 
teorias linguísticas para a constituição das gramáticas das línguas naturais.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Teorias linguísticas como programas de investigação científica; 
2. Bases filosóficas, sociológicas e cognitivas de teorias linguísticas; 
3. As bases das teorias linguísticas em detalhes: núcleos e heurísticas; 
4. Modelos, técnicas e procedimentos descritivos e explicativos; 
5. Teorias da gramática para o componente fonológico; 
6. Teorias da gramática para o componente morfológico; 
7. Teorias da gramática para o componente sintático; 
8. Teorias da gramática para o componente semântico; 
9. Teorias da gramática para a pragmática; 
10. Teorias da gramática para aquisição da linguagem. 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas; Leitura e discussão de textos; seminários 

RECURSOS INSTRUCIONAISNECESSÁRIOS 
Lousa, computadores, projetor multimídia, textos selecionados 

AVALIAÇÃO 
Provas, exercícios de análise, fichamentos, projetos de pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 

CHOMSKY, Noam. A ciência da linguagem. Conversas com James McGilvray. Tradução: Gabriel de Ávila 
Othero, Luisandro Mendes Souza e Sérgio de Moura Menuzzi. Editora UNESP, 2014. 
FERRARI, Lilian. Introdução à Linguística Cognitiva. Editora Contexto, 2011. 
KENEDY, Eduardo. Introdução à Linguística Gerativa. Editora Contexto, 2013. 

Complementar 
BISOL, Leda.    (org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2005. 
CASTILHO, Ataliba T. de; MORAIS, Maria Aparecida Torres.; LOPES, Ruth. E. Vasconcelos; CYRINO, Sonia 
Lazzarini (org). Descrição, história e aquisição do português brasileiro. São Paulo; Campinas: FAPESP; 
Pontes, 2007. 
GROLLA, Elaine; FIGUEIREDO-SILVA, Maria Cristina. Para conhecer Aquisição da linguagem. São Paulo: 
Contexto, 2014. 



 

 

 
 
 

MOURA NEVES, Maria Helena. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
SCHWINDT, Luiz Carlos (org.). Manual de Linguística. Fonologia, Morfologia e Sintaxe. Editora Vozes, 2014. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Fernanda Miranda da 
Cruz 

Letras Doutor D.E. 40 horas 

Hosana dos Santos Silva Letras Doutor D.E. 40 horas 

Indaiá de Santana 
Bassani 

Letras Doutor D.E. 40 horas 

Janderson Lemos de 
Souza 

Letras Doutor D.E. 40 horas 

Marcello Marcelino Rosa Letras Doutor D.E. 40 horas 

Rafael Dias Minussi Letras Doutor D.E. 40 horas 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Semiótica 

Período/turno:  Vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria: 60horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
• Apresentar ao aluno os modelos de análise da Semiótica Francesa a fim de desenvolver a sua 
competência no trabalho com textos de diversos gêneros. 
Específicos 
• Domínio do instrumental de análise da Semiótica Francesa 
• Conhecimento da evolução da teoria Semiótica Francesa 
• Aplicação dos modelos em gêneros diversos 

EMENTA 
Introdução aos conceitos da Semiótica de linha francesa. Estudo da evolução teórica da Semiótica 
Francesa. Discussão e aplicação de categorias de análise. Aplicação dos conceitos da Semiótica em 
gêneros linguísticos, não-linguísticos e multimodais.    

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. A semiótica narrativa 
2. A semiótica das paixões 
3. A semiótica tensiva 
4. Aplicação dos modelos de análise 
5. Estudo semiótico de textos não linguísticos e multimodais 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas 

 Discussões em sala 

 Seminários 

 Atividades práticas 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Lousa 

 Equipamentos multimídia 

 Bibliografia proposta 

AVALIAÇÃO 

 Prova 

 Exercícios 

 Trabalhos 
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
DISCINI, Norma . A comunicação nos textos. 2ª. ed. São Paulo: Contexto, 2013.  
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ed. Ática, 2011. 

LOPES, Ivã Carlos; HERNANDES, Nilton (orgs.). Semiótica: objetos e práticas. São Paulo: Contexto, 
2005. 
Complementar 
GREIMAS, Algirdas Julien. Dicionário de Semiótica. São Paulo: Contexto, 2008. 
GREIMAS A. J.; FONTANILLE J. . Semiótica da paixões: dos estados das coisas aos estados da alma. 
Trad. Maria José Rodrigues Coracini. São Paulo: Ed. Ática, 1993. 
PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica Visual: os percursos do olhar. São Paulo: Contexto, 2004. 
TATIT, Luiz. Semiótica da Canção: Melodia e Letra. São Paulo: Escuta, 2007.  

ZILBERBERG, Claude. Elementos de Semiótica Tensiva. Trad. Ivã Carlos Lopes, Luiz Tatit, Waldir 



 

 

Beividas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2011. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Álvaro Caretta  Letras Doutor D.E. 40 horas 

Iara Rosa Farias Letras Doutor D.E. 40 horas 

 
 
 



 

 

ESTUDOS LITERÁRIOS 
 

Unidade curricular (UC): Historiografia e crítica no Brasil. 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Graduação em Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática:  Carga horária teórica: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Estudar a crítica e a historiografia literária produzidas no Brasil a partir do século XIX. 
 
Específicos 

 Estudar o modo de articulação de modelos teóricos, críticos e historiográficos fundamentais 
da literatura brasileira.  

 Reconhecer e problematizar lugares comuns da definição da literatura brasileira e de seu 
cânone.  

 Ler ensaios, manuais, histórias literárias e obras críticas relevantes.  

 Formular e conduzir atividades de ensino de textos em futuras situações de sala de aula, 
visando à formação docente (nos casos em que a licenciatura seja a opção discente), com o 
acréscimo das contribuições específicas oferecidas pela disciplina. 

 

EMENTA 
História e crítica literárias brasileiras. 
 

PROGRAMA 
1. Principais críticos e historiadores da literatura brasileira. 
2. O Brasil como questão na crítica e na história literárias; critérios e noções do nacional; o 

nacional como projeto crítico e literário; inserções e diálogos internacionais da literatura 
brasileira. 

3. Debates críticos e polêmicas literárias. 
4. Noções de período, movimento, origem, continuidade e ruptura mais comumente 

utilizadas bem como a crítica dessas noções. 
5. Divergências interpretativas de obras canônicas. 
6. Histórias alternativas, resgates e o não-canônico. 
7. Literatura e sociedade no Brasil: abordagens. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Leituras prévias, aulas expositivas e debates. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Aula expositiva; recursos multimídia e web; material impresso e digital; participação dos alunos. 

AVALIAÇÃO 
Fichamento, resenha, seminário, prova e/ou trabalho de conclusão. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 

SOUZA, Roberto A. Historiografia da literatura brasileira. Textos fundadores. 2 vols. Rio de Janeiro: 
Faperj/Caetés, 2014. 
CORDEIRO, Rogério, et al. A crítica literária brasileira em perspectiva. Cotia, SP: Ateliê, 2013. 
ROCHA, João Cesar Castro (org). Nenhum Brasil Existe. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003. 
Complementar 

WEBER, João Hernesto. A nação e o paraíso na construção da nacionalidade na historiografia 
literária brasileira. Florianópolis: Editora da UFSC, 1997. 
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. 5 vols. São Paulo: Global, 2003 
SOUZA, Eneida Maria. Crítica Cult. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002. 
CANDIDO, Antonio. A formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2012. 
BAPTISTA, Abel Barros. O livro agreste. Ensaio de curso de literatura brasileira. Campinas, SP: 
Editora da Unicamp, 2005. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 



 

 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga 
horária 

André Luiz Barros da Silva 
Francine Weiss Ricieri 
Leandro Pasini 
Mirhiane Mendes de Abreu 
Pedro Marques Neto 
Marcelo Seravali Moreschi 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 



 

 

 

Unidade curricular (UC):  Texto dramático no Brasil – do séc. XIX ao XXI. 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Graduação em Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática:  Carga horária teórica: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Refletir sobre os principais movimentos teatrais no Brasil entre os séculos XIX e XXI, abordando suas 
características coletivas e individuais, textuais e culturais, de gênero e de estilo.  
Específicos 

Estudar e analisar obras dramáticas que enfeixam a dinâmica específica do Teatro Brasileiro e que, ao 
mesmo tempo, apresentam a Literatura Brasileira em sua feição pública, social, cênica e espetacular. 
Refletir sobre adaptações de obras literárias em verso e/ou prosa para palcos e telas, do século XIX ao 
XXI. Ler ensaios e textos críticos que discutam a produção dramática do período, a presença de 
recursos teatrais em textos literários, os modos de adaptação dramatúrgica do texto literário, seja ele 
poético, prosaico ou teatral. Formular e conduzir atividades de ensino de textos dramáticos em futuras 
situações de sala de aula, visando à formação docente (nos casos em que a licenciatura seja a opção 
discente), com o acréscimo das contribuições específicas oferecidas pela disciplina. 

EMENTA 
Tragédia, comédia, drama, auto, revista, roteiro e/ou outras produções dramáticas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
1. Tragédia e comédia românticas. 
2. Drama histórico e comédia realista. 
3. Teatro cômico e musical: revista e burleta. 
4. Simbolismo, naturalismo e modernização no teatro. 
5. Teatro popular, engajado e contemporâneo. 
6. Formas dramáticas comerciais e experimentais. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Leituras prévias, aulas expositivas e debates. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Aula expositiva; recursos multimídia e web; material impresso e digital; participação dos alunos. 

AVALIAÇÃO 
Fichamento, resenha, seminário, prova e/ou trabalho de conclusão. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 

FARIA, João Roberto (Org.). História do teatro brasileiro, vol. I: das origens ao teatro profissional da 
primeira metade do século XX. São Paulo: Perspectiva, 2012. 
___. História do teatro brasileiro, vol. II: do modernismo às tendências contemporâneas. São Paulo: 
Perspectiva, 2012. 
MAGALDI, Sábato. Panorama do Teatro Brasileiro. São Paulo: Global, 2013. 
Complementar 

COSTA, Iná Camargo. A hora do teatro épico no Brasil. São Paulo: Graal, 1996. 
FARIA, João Roberto. Ideias teatrais: o século XIX no Brasil. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2001. 
FERNANDES, Sílvia. Teatralidades contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
PELLEGRINI, Tânia et alii. Literatura, cinema e televisão. São Paulo: SENAC/Itaú Cultural, 2003. 
PRADO, Décio de Almeida. Apresentação do teatro brasileiro moderno. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação R. de Trabalho Carga horária 

André Luiz Barros da Silva 
Francine Weiss Ricieri 
Leandro Pasini 
Marcelo Seravali Moreschi 
Mirhiane Mendes de Abreu 
Pedro Marques Neto 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
 



 

 

 

Unidade Curricular (UC):  Cultura Letrada no Brasil – do séc. XVI ao XIX. 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Graduação em Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática :  Carga horária teórica: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

Estudar textos produzidos do século XVI ao XIX considerando suas convenções retóricas, utilitárias, 
históricas e/ou culturais. 
Específicos 

Reconhecer características de gêneros que encenam um modelo de civilidade e de cultura letrada, tais 
como epístolas, sermões, diálogos, autos e demais discursos interlocutórios. Compreender as práticas 
retóricas do século XVI ao XIX a partir de categorias como autoria, auditório, decoro, discrição, engenho, 
gêneros discursivos, funções da eloquência, corpo místico, alegoria, caráter, paixão dentre outras que 
movem, no texto, a disposição autor-obra-público. Ler textos e tratados do período, bem como ensaios e 
textos críticos que discutam a produção interlocutória do período. Formular e conduzir atividades de 
ensino de textos em futuras situações de sala de aula, visando à formação docente (nos casos em que a 
licenciatura seja a opção discente), com o acréscimo das contribuições específicas oferecidas pela 
disciplina. 

EMENTA 
A noção de cultura letrada em sermões, epístolas, diálogos, autos, panegíricos e/ou outras produções 
interlocutórias. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
1. Epístolas. 
2. Diálogos e autos. 
3. Sermões. 
4. Panegírico e outros discursos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Leituras prévias, aulas expositivas e debates. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Aula expositiva; recursos multimídia e web; material impresso e digital; participação dos alunos. 

AVALIAÇÃO 
Fichamento, resenha, seminário, prova e/ou trabalho de conclusão. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
PÉCORA, Alcir. Máquina de gêneros. São Paulo: Edusp, 2001. 
SOUZA, Roberto Acízelo de. O império da eloquência: retórica e poética no Brasil oitocentista. Rio de 
Janeiro/Niterói, RJ: Editora da UERJ/Editora da UFF, 1999. 
Complementar 

DURAN, Maria Renata da Cruz (Org.). Triunfos da eloquência: sermões reunidos e comentados (1656-
1864). Niterói, RJ: Editora da UFF, 2012. 
HANSEN, João Adolfo. Manuel da Nóbrega. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/Massangana, 2010.  
___; MUHANA, Adma; GARMES, Hélder (Orgs). Estudos sobre Vieira. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2011.  
PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento: a unidade teológico-retórico-política dos sermões de Antonio 
Vieira. Campinas, SP/São Paulo: Editora da Unicamp/Edusp, 2008. 
TIN, Emerson (Org.). Arte de escrever cartas. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2005. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação R. de Trabalho Carga horária 

André Luiz Barros da Silva 
Francine Weiss Ricieri 
Leandro Pasini 
Marcelo Seravali Moreschi 
Mirhiane Mendes de Abreu 
Pedro Marques Neto 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutor 
Doutora 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 



 

 

 
 

Unidade Curricular (UC): Cultura Literária no Brasil – do séc. XIX ao XXI. 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Graduação em Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária prática :  Carga horária teórica: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Estudar produções narrativas, ensaísticas, jornalísticas, memorialísticas, programáticas e 
documentais da literatura brasileira. 
Específicos 

Estudar gêneros da produção literária brasileira tais como crônica, ensaio, biografia, memórias, 
cartas, reportagens, manifestos, textos programáticos bem como produções documentais e 
paratextuais. Formular e conduzir atividades de ensino de textos em futuras situações de sala 
de aula, visando à formação docente (nos casos em que a licenciatura seja a opção discente), 
com o acréscimo das contribuições específicas oferecidas pela disciplina. 

EMENTA 
Crônica, biografia, diário, memorial, reportagem e/ou outras produções narrativas e 
documentais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
1. A crônica no Brasil  
2. Literatura, mídia e imprensa no Brasil; entrevista, reportagem e jornalismo literário. 
3. Biografias, memórias, diários, cartas, depoimentos e documentos de literatos e artistas 
brasileiros. 
4. Literatura brasileira, documentação e arquivos. 
5. Literatura brasileira e outras artes; diálogos entre a literatura e as artes visuais e 
performáticas. 
6. Fronteiras do literário no Brasil; literatura e cultura popular. 
7. O ensaísmo e as diferentes interpretações do Brasil. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Leituras prévias, aulas expositivas e debates. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Aula expositiva; recursos multimídia e web; material impresso e digital; participação dos alunos. 

AVALIAÇÃO 
Fichamento, resenha, seminário, prova e/ou trabalho de conclusão. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BULHÕES, Marcelo Magalhães. Jornalismo e literatura em convergência. São Paulo: Ática, 
2007. 
GALVÃO, Walnice Nogueira; GOTLIB, Nádia de (Org.). Prezado Senhor, Prezada Senhora: um 
estudo sobre cartas. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
SOUZA, Maria Eneida; MIRANDA, Wander Mello (Orgs.). Arquivos Literários. Cotia, SP: Ateliê, 
2003. 
Complementar 
AMARAL, Aracy. Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo: 34, 1998. 
GELADO, Viviane, Poéticas da transgressão: vanguarda e cultura popular nos anos 20 na 
América Latina. Rio de Janeiro/São Carlos, SP: 7Letras/UFSCAR, 2006. 
MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de (Orgs.). História da Imprensa no Brasil. São 
Paulo: Contexto, 2012. 
RICUPERO, Bernardo. Sete lições sobre as interpretações do Brasil. São Paulo: Alameda, 
2007. 
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro: apresentação e 
crítica dos principais manifestos vanguardistas. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. 
 

 DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem 
(Curso) 

Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga horária 



 

 

André L. Barros da Silva 
Francine Weiss Ricieri 
Leandro Pasini 
Marcelo S. Moreschi 
Mirhiane M. de Abreu 
Pedro Marques Neto 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutora 
Doutor 
Doutor 
Doutora 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
 



 

 

 

 
Nome do Componente Curricular (UC): Disciplina monográfica em Literatura Portuguesa 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 0 Carga horária p/ teoria: 60 horas 
Objetivos 

Geral: 
Verticalizar estudos de crítica literária e teoria da literatura em Portugal. 
Específico:  
Verticalizar o estudo de tópicos temáticos e teóricos apresentados anteriormente de forma panorâmica 
nas demais disciplinas regulares da área de literatura portuguesa. 
Ementa 

A disciplina apresenta-se como aprofundamento dos estudos de crítica literária e teoria a partir de debate 
dos estudos literários portugueses. A disciplina visa reflexão e produção textual circunstancializada a 
partir de recortes múltiplos com vistas às especialidades das formas do texto acadêmico. 
Conteúdo programático 
Leitura, debate e produção textual monográfica acerca de tópicos escolhidos. Estudo de autores, textos e 
conceitos de obras representativas da literatura portuguesa. 
Metodologia de ensino 
Aulas expositivas, exercício de produção textual, debate em sala de aula, estudo das formas do texto 
acadêmico. 
Recursos instrucionais 

Bibliografia básica e complementar, textos vários: jornalísticos, enciclopédicos, hipertextos. 
Avaliação 
Monografia. 
Bibliografia 

Básica 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
MARTINS, Fernando Cabral. Dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo. São Paulo: Leya Brasil, 

2010. 
SARAIVA, A. J. e LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. Porto: Porto Editora, 1976. 
Complementar 
ABDALA JUNIOR, Benjamin (org.). Margens da cultura: mestiçagem, hibridismo & outras misturas. São 
Paulo:  Boitempo, 2004. 
LOURENÇO, Eduardo. O canto do signo: existência e literatura. Lisboa: Presença, 1994. 
ROUANET, Sergio Paulo. As razões do iluminismo. 2. ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 16. ed. Porto: Edições Afrontamento, 

2010. 
SILVA, Vítor Aguiar e (coord.). Dicionário Luís de Camões. São Paulo: Leya, 2011. 
Docentes participantes 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho C.h. 

Eduino Jose Macedo 
Orione 
Leonardo Gandolfi 
Maria do Socorro F. de 
Carvalho 
Raquel dos Santos 
Madanêlo Souza 
Simone Nacaguma 

Letras 
 

Letras 
Letras 

 
Letras 

 
Letras 

Doutor 
 

Doutor 
Doutor 

 
Doutor 

 
Doutor 

DE 
 

DE 
DE 

 
DE 

 
DE 

40 
 

40 
40 
 

40 
 

40   
 



 

 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Mitos fundadores na literatura portuguesa 

Período/turno:  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 0 Carga horária p/ teoria: 60 horas 
Objetivos 
Gerais 

Ler e analisar a variedade de textos e gêneros na literatura portuguesa a partir da presença de elaborações 
míticas e simbólicas que vão configurar uma identidade social portuguesa. 
Específicos 
Identificação e problematização da presença de elaborações míticas e simbólicas em textos literários 
portugueses que constituem elementos de identidade social portuguesa. 
Ementa 

Tomando a noção de cultura sob o ponto de vista etnológico, buscar-se-á apresentar e problematizar, dentro 
da literatura e a partir do confronto entre diferentes textos literários portugueses, a presença de elaborações 
míticas e simbólicas que constituem uma parte do patrimônio social de Portugal. Neste sentido, serão 
abordadas representações de temas como: “Milagre de Ourique”, história de Inês de Castro, sebastianismo 
e quinto império.  
Conteúdo programático 

1. Os Lusíadas, Luís de Camões;  
2. “O bispo negro”, Alexandre Herculano;  
3. “Teorema”, Herberto Helder;  
4. El-rei Sebastião, José Régio;  
5. O conquistador, Almeida Faria;  
6. Mensagem, Fernando Pessoa;  
7. “O alferes”, Mário de Carvalho. 

Metodologia de ensino 
Aulas expositivas, discussões em sala, leitura de textos e exercícios em sala de aula. 
Recursos instrucionais 
Bibliografia básica e complementar. 
Avaliação 
Avaliações escritas, em sala, e trabalhos ao longo do curso. 
Bibliografia 
Básica 

SARAIVA, António José. História da literatura portuguesa. 6. ed. cor. act. Lisboa: Porto, [19--]. 1134 p.  
BUENO, Aparecida de Fátima... [et al.]. Literatura portuguesa: história, memória e perspectivas. São Paulo: 
Alameda, 2007. 364 p. ISBN 9788598325521.   
 TENGARRINHA, José (org.). História de Portugal. 2. ed. rev. e ampl. Bauru: Edusc, 2001. 450 p. (Coleção 
História).  
Complementar 

BOËCHAT, Maria Cecília Bruzzi; Oliveira, Paulo Motta; Oliveira, Silvana Maria Pessôa de 
(org.). Romance histórico: recorrências e transformações. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 
2000. 380 p. ISBN 8587470140. 
ELIADE, Mircea. Mito e realidade. [Tradução: Pola Civelli]. 6. ed., 3. reimp. São Paulo: Perspectiva, 2010. v. 
52. 179 p. (Debates. Filosofia). ISBN 9788527301411. Título original: Myth and reality. 
HERMANN, Jacqueline. No reino do desejado: a construção do sebastiaismo em Portugal séculos XVI e 
XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 379 p. il. ISBN 8571647860. 
LIMA, Luís Filipe Silvério. Padre Vieira - sonhos proféticos, profecias oníricas: o tempo do Quinto Império 
nos sermões de Xavier Dormindo. São Paulo: Humanitas, 2004. 126 p. (Teses). ISBN 8575061275. 
MEGIANI, Ana Paula Torres (org.); Sampaio, Jorge Pereira de (org.). Inês de Castro: a época e a memória. 
São Paulo: Sampaio, 2008. 213 p. il. ISBN 9788598325651. 

Docentes Participantes 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho C. h. 

Eduino J.M. Orione 
Leonardo Gandolfi 
Maria S. F. de Carvalho 
Raquel S. M.  Souza 
Simone Nacaguma 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 
40 
40 
40 
40   



 

 

 

 
 
 

Nome do Componente Curricular (UC): Questões literárias contemporâneas em Portugal 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 0 Carga horária p/teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Investigação dos autores e das obras mais representativas deste período, nos mais diversos gêneros: romance, 
conto, poesia, teatro, ensaio. 
Específicos 
Análise da relação entre história, cultura e subjetividade, e das suas representações na escrita literária 
contemporânea. 

EMENTA 
Estudo das principais vertentes e linhas de força da literatura portuguesa a partir da década de 60 do século XX, 
até a atualidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Obras representativas deste período, nos mais diversos gêneros: romance, conto, poesia, teatro, ensaio. 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas e exercícios escritos. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Bibliografia básica e complementar. 

AVALIAÇÃO 
Avaliações escritas, em sala, e trabalhos ao longo do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ELIOT, T.S.. Notas para uma definição de cultura. Tradução: Geraldo Gerson de Souza] São Paulo: Perspectiva, 
2008. 
ABDALA JUNIOR, Benjamin (org.). Margens da cultura: mestiçagem, hibridismo & outras misturas. São Paulo: 
Boitempo, 2004. 
SARAIVA, A. J. e LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. Porto: Porto Editora, 1976. 
Complementar 
ARNAUT, Ana Paulo. José Saramago. Lisboa: Edições 70, 2008. 
LOURENÇO, Eduardo. Nós e a Europa, ou, As duas razões. 2. ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
1988. 
PAZ, Octavio. Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda. São Paulo: Cosac & Naify, 2013 
SEIXO, Maria Alzira. Os romances de António Lobo Antunes. Lisboa: Dom Quixote, 2002.  

SILVEIRA, Jorge Fernandes da. O Tejo é um rio controverso: António José Saraiva contra Luís de Camões. Rio de 
Janeiro: 7 Letras, 2008. 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Raquel dos Santos Madanêlo Souza 
Eduíno José de Macedo Orione 
Maria do Socorro F. de Carvalho 
Leonardo Gandolfi 
Simone Nacaguma 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 



 

 

Nome do Componente Curricular (UC): Letras no Antigo Estado em Portugal 

Período/turno:   

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: Carga horária p/teoria:  60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 

 Estudar a especificidade das letras portuguesas produzidas no Antigo Estado em Portugal, sob 
a instrução retórica dos discursos e estatuto das disciplinas acadêmicas, em consideração da 
especificidade dos gêneros diversos da poesia e da prosa do período.  

 
Específicos 

 Estudar textos primários por meio do estudo de alguns de seus pressupostos históricos, como: 
engenho, arte, imitação, decoro, gênero, agudeza, modelo, culto, retórica, estilo, Antigos e as 
virtudes retóricas do discurso eficaz. 

 Ler categorias variadas da poesia do período: poesia metrificada (convencional), visual, ao 
divino e sátira e de gêneros prosaicos como: diálogos, tratados, cartas, sermões, outros. 

 Reconhecer, no universo das letras cultas, a composição dos lugares dos discursos e 
disciplinas e suas relações com textos afins da teologia, moral, história e política. 

 
 
EMENTA 
Apresentação da poesia e da prosa escritas em Portugal antes da modernidade (Antigo Regime) por 
meio do estudo de alguns de seus pressupostos históricos mais fundamentais, como: engenho, arte, 
imitação, decoro, gênero, agudeza, retórica, antigos. Estudo da diversidade de gêneros poéticos e em 
prosa instruídos pelas artes poéticas e retóricas por meio da leitura de (trechos de) tratados, artes, 
diálogos, cartas, dentre outros textos de instrução.  
 
CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO 
1. Debate e produção textual em torno aos componentes retóricos da poesia e da prosa do período 
pela leitura de fontes primárias, como as dos autores: Manuel Pires de Almeida, Filipe Nunes, 
Francisco Rodrigues Lobo, Baltasar Gracián, Francisco Manuel de Melo, Emanuele Tesauro, Torquato 
Tasso, A. Lopez Pinciano, Manoel da Fonseca Borralho, dentre outros. 
2. Debate em torno às relações entre os textos letrados cultos e disciplinas afins. 
3. Leitura de uma variedade de poemas e discursos em prosa circulantes no período (fontes 
primárias). 
4. Reconhecimento das especificidades formais do discurso instruído pela retórica, anterior à 
modernidade das letras literárias. 
5. Redação de um texto acadêmico para avaliação do professor. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, discussões em sala, leitura de textos e exercícios em sala de aula. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Fontes bibliográficas ou textuais primárias e secundárias, equipamento para exibição de 
imagens e filmes (audiovisual), acesso à internet, sala para aula expositivas, fotocópias. 

 Revistas, recortes de jornais, verbetes de dicionários. 

 Participação de professores convidados para exposição de aspectos diversos da matéria. 
 
AVALIAÇÃO 
Produção de resumos, glossário, monografia ou artigo como trabalho para avaliações parcial e final. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
HANSEN, João Adolfo. Alegoria: construção e interpretação da metáfora. São Paulo: Hedra, 2006. 
MUHANA, Adma. A epopéia em prosa seiscentista: uma definição de gênero. São Paulo: Fundação 

Editora da UNESP, 1997. (Prismas). 
PECORA, Alcir. Teatro do Sacramento. Campinas, SP: UNICAMP, 1994. 
Complementar 
LAUSBERG, Heinrich. Manual de Retórica Literária. v. 1. Madrid: Gredos, 1975. 
LAUSBERG, Heinrich. Manual de Retórica Literária. v. 2. Madrid: Gredos, 1975. 
LAUSBERG, Heinrich. Manual de Retórica Literária. v. 3. Madrid: Gredos, 1975. 
PÉCORA, Alcir (org.). Poesia Seiscentista– Fênix Renascida & Postilhão de Apolo.  Intr. João Adolfo 

Hansen, 1a. ed., São Paulo: Hedra, 2002. 
SILVA, Vitor Aguiar e. (org.). Dicionário de Luís de Camões. São Paulo: Leya Brasil, 2002. 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de 
Trabalho 

Carga horária 

 Raquel dos Santos 
Madanêlo Souza 
Eduíno José de M. 
Orione 
Maria do Socorro F. 
de Carvalho 
Leonardo Gandolfi 
Simone Nacaguma 

Letras 
 

Letras 
Letras 

 
Letras 

  Letras 

Doutor 
 

Doutor 
Doutor 

 
Doutor 

  Doutor 

DE 
 

DE 
DE 

 
DE 
DE 

 
 

40 horas 
 

40 horas 
40 horas 

 
40 horas 

  40 horas 



 

 

 

UNIDADE CURRICULAR (UC): Tópicos Especiais em Teoria Literária  

Período/Turno: 
Termo/série: 

 

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/ teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Fornecer ao aluno repertório teórico sobre a literatura e um instrumental básico necessário à sua análise em 
variados gêneros, a fim da constituição de um leitor autônomo e crítico no processo de construção da 
hermenêutica literária. Para tanto, busca-se o aprofundamento na discussão sobre os tópicos ligados às 
questões que focalizem as relações entre literatura, sociedade, história, cultura; sobre os problemas 
pertinentes às teorias das formas e gêneros literários, bem como sobre as principais correntes da crítica 
literária.  
Específicos 

 retomar e desenvolver conhecimentos adquiridos ao longo da vida acadêmica do aluno no que se 
refere ao campo de estudo da teoria literária; 

 preparar o aluno para o desenvolvimento de pesquisas que tenham como objeto o texto literário, por 
meio do aprofundamento de repertório teórico e de recursos de análise. 

EMENTA 
As relações entre a estética e a teoria da literatura. O estatuto do literário. A questão dos gêneros e das 
formas literárias em perspectiva: normativismo versus descritivismo. A literatura e a representação da 
realidade: o conceito de mimesis. As relações entre literatura e sociedade: cultura, história e memória. A 
literatura e o problema da autoria. A literatura, o estatuto do leitor literário e o problema da leitura. A questão 
do gosto literário, o problema do julgamento, o estabelecimento da crítica literária e suas principais 
correntes. A literatura e suas condições de produção, circulação e de recepção. A literatura e as relações 
com outras artes e áreas do saber.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Problemas de estética e de teoria da literatura; 
2. A questão dos gêneros literários; 
3. Literatura e realidade: a questão da mimese;  
4. Literatura, história e memória; 
5. Literatura e a questão autoria; 
6. Literatura, o leitor e a leitura; 
7. Literatura, a questão do gosto e o problema do valor; 
8. Questões de crítica literária; 
9. A literatura e suas condições de produção, circulação e de recepção; 
10. A literatura e outras linguagens artísticas; 
11. Literatura e interdisciplinaridade. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, discussões e debates em sala de aula, trabalhos individuais e em grupo, exercícios 
escritos.  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual, bibliografia básica e complementar 

AVALIAÇÃO 
Frequência mínima de 75%, avaliações escritas, em sala, e pequenos trabalhos ao longo do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 

AUERBACH, Erich. Mimesis. A representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: Perspectiva, 
2004. 

COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução: Cleonice Paes Barreto 
Mourão e Consuelo Fortes Santiago. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 292 p. 
(Humanitas). ISBN 9788570418319. 

EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Tradução Waltensir Dutra. 6. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 387 p. (Biblioteca Universal). ISBN 8533622953. 

Complementar 
CULLER, Jonathan. Teoria Literária: uma introdução. São Paulo: Becca, 1999. 
DANTO, Arthur C. O descredenciamento filosófico da arte. Belo Horizonte. Editora Autêntica, 2014. 



 

 

JOBIM, José Luís (Org.). Palavras da Crítica. Rio de Janeiro: Imago, 1992. 
LIMA, Luiz Costa. Teoria da literatura em suas fontes. Volumes 1 e 2. 3ª ed. Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 2002. 
LIMA, Luiz Costa. História. Mímesis e modernidade: formas e sombras. Prefácio: Benedito Nunes, 

Colaboração especial de: Flora Süssekind. 2. ed. atual. [São Paulo]: Graal, 2003. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem 
(Curso) 

Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Henning Teschke 
Leila de Aguiar Costa 
Luís Fernando Prado Telles 
Marcelo Moreschi 
Markus Volker Lasch   
Paloma Vidal 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 
 Doutor 
 Doutor 
 Doutor 
 Doutor 

DE 
DE  
DE  
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 



 

 

 

UNIDADE CURRICULAR (UC): Autores, Temas e Obras da Literatura Mundial 

Período/turno: 
Termo/série:  

 

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/ teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Estudo de autores, temas e obras da literatura mundial. 
Específicos 
Estudo de autores, temas e obras para além dos recortes tradicionais de nacionalidade, gêneros ou épocas. 
Leituras de obras relevantes da literatura mundial. Análise de temas relevantes da escrita literária. 

EMENTA 
Estudo de autores, temas e obras para além de recortes tradicionais da história e da crítica literárias. 
Discussão da representatividade de autores e obras de tradições nacionais. Discussão das noções de 
cânone e de grande obra.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Aspectos conceituais e ideológicos das construções “literatura universal, mundial e global” 
2. Circulação transacional de gêneros e formas literárias 
3. Estética e política na “república mundial das letras” 
4. Questões relevantes para o estudo da produção literária contemporânea. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, discussões e debates em sala de aula, trabalhos individuais e em grupo, exercícios 
escritos.  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual, bibliografia básica e complementar 

AVALIAÇÃO 
Frequência mínima de 75%, prova e/ou avaliações escritas ao longo do curso, trabalho final. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
AUERBACH, Erich. Ensaios de literatura Ocidental. São Paulo: Editora 34, 2007. 

MORETTI, Franco (Org.). A cultura do romance. V. 1. São Paulo: Cosac Naify, 2009.   
SAID, Edward. Cultura e imperialismo. Rio de Janeiro: Companhia de Bolso, 2011. 
Complementar 
ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação. Formas e transformações da memória cultural. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2011. 
BADIOU, Alain. Pequeno Manual de Inestética. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. 

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. São Paulo: Cia das Letras, 2009.  
DEGUY, Michel. Reabertura após obras. Campinas: Editora Unicamp, 2010 
PREDENGAST, Christopher (Org.). Debating World Literature. Londres: Verso, 2004. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem 
(Curso) 

Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Henning Teschke 
Leila de Aguiar Costa 
Luís Fernando Prado Telles 
Marcelo Moreschi 
Markus Volker Lasch   
Paloma Vidal 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 

DE 
DE  
DE  
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 
 
 



 

 

 

UNIDADE CURRICULAR (UC): Aspectos de Literatura Moderna e Contemporânea 

Período/turno: 
Termo/série: 

 

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/ teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Estudo de obras literárias modernas e contemporâneas 
Específicos 
Estudo de obras literárias modernas e contemporâneas e mapeamento de questões relevantes para a 
produção literária atual 

EMENTA 
A disciplina visa apresentar e discutir, através de um panorama mais amplo ou de recorte(s) específico(s), 
questões e aspectos fundamentais de modernidade e contemporaneidade, notadamente de modernidade e 
contemporaneidade literárias: autonomização nas esferas artística, religiosa, social e política; pluralismo de 
valores; fragmentação e perspectivação de experiência e representação; consciência crítica e ruptura com a 
tradição; (sobre)valorização de presente e futuro; imperativo da criação original e da invenção de novos 
modelos estéticos; constituição do sujeito entre ideal de emancipação e consciência de clivagem ou 
dilaceramento; aceleração tecnológica e subjugação ou modelagem do objeto natural em sua relação 
recíproca com desenvolvimentismo econômico e maquinismos tecnológico e industrial; indiferença de 
valores, crise da modernidade e volta (nostálgica) a formas tradicionais e seus avatares. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Reflexão sobre as noções de “presente”, “ruptura”, “contemporâneo” e atual. 
2. Consequências da modernidade literária: autonomia, fragmentação da experiência, limites da 

originalidade, subjetividade e tecnologia 
3. Literatura e capitalismo avançado 
4. Herança humanista e sensibilidade contemporânea 
5. Ruínas da modernidade 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas, discussões e debates em sala de aula, trabalhos individuais e em grupo, exercícios 
escritos.  

RECURSOS INSTRUCIONAIS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual, bibliografia básica e complementar 

AVALIAÇÃO 
Frequência mínima de 75%, prova e/ou avaliações escritas ao longo do curso, trabalho final. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
FOSTER, Hal. O retorno do real. São Paulo: Cosac Naify, 2014. 

SAID, Edward. Humanismo e crítica democrática. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
SOUZA, Roberto Acízelo de (Org.). Uma ideia moderna de literatura. Textos seminais para os estudos 

literários (1688-1922). Chapecó: Argos, 2011. 
Complementar 

AHMAD, Aijaz. Linhagens do presente. São Paulo: Boitempo, 2002 . 
BÜRGER, Peter. Prose de la modernité. Paris: Klinsieck, 1995. 

FLUSSER, Vilem. A escrita: há futuro para a escrita? São Paulo: Anablume, 2009.  
GLISSANT, Edouard. Poética da relação. Rio de Janeiro: Sextante, 2011. 
SLOTERDIJK, Peter. Regras para o parque humano. São Paulo: Estação Liberdade, 2000. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem 
(Curso) 

Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Henning Teschke 
Leila de Aguiar Costa 
Luís Fernando Prado Telles 
Marcelo Moreschi 
Markus Volker Lasch   
Paloma Vidal 

Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 
Letras 

Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 
Doutor 

DE 
DE  
DE  
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 



 

 

ESTUDOS CLÁSSICOS 
 

Nome do Componente Curricular: Língua Grega IV  

Período/turno:  vespertino/noturno  

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática: 30h Carga horária p/teoria: 30h  

OBJETIVOS 

Gerais 

Dar continuidade ao estudo da morfologia e da sintaxe da língua grega clássica, bem como ao estudo da 
literatura grega clássica. 

Específicos 

Tornar os alunos capazes de identificar radicais e desinências da língua grega e de traduzir textos de 
média complexidade. 

 

EMENTA 
A proposta do curso é dar continuidade ao estudo do grego clássico a partir da tradução de textos 
adaptados. Tem como objetivo analisar a formação de palavras e os usos dos casos na língua grega, a fim 
de que o aluno identifique sua propriedade morfossintática, bem como refletir sobre o emprego desse 
conhecimento no ensino e aprendizagem das línguas. 
O curso é voltado para aqueles alunos que já cursaram a disciplina Língua Grega III  e/ou já tenham certo 
domínio da língua grega (1ª, 2ª e 3ª declinações; presente, pretérito imperfeito e futuro do modo indicativo; 
particípio presente, nas vozes ativa e média; uso dos casos; pronomes pessoais, demonstrativos, 
interrogativos e indefinidos; advérbios interrogativos; uso das partículas). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
•  MORFOLOGIA NOMINAL:  3ª DECLINAÇÃO, COMPARATIVOS E SUPERLATIVOS DE ADJTIVOS REGULARES E 

IRREGULARES, PRONOMES ADJETIVOS 
•  MORFOLOGIA VERBAL: AORISTO PRIMEIRO E AORISTO SEGUNDO DO INDICATIVO E DO PARTICÍPIO (VOZES 

ATIVA E MÉDIA), MODO INFINITIVO 
•  SINTAXE: ASPECTO VERBAL, DISCURSO INDIRETO, USO DO INFINITIVO, PREDICATIVO, PARTÍCULAS  

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Aulas expositivas, listas de exercícios, leituras e traduções em classe e extraclasse, uso do método 
Aprendendo Grego (ver bibliografia). 

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

Lousa, equipamento de projeção audiovisual (projetor, computador, DVD). 

 

AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados a partir de listas de exercícios, participação nas atividades realizadas em sala 
de aula, duas avaliações escritas e, eventualmente, um exame final. É necessário ter frequência mínima 
de 75%. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
 JONES, P. V. O Mundo de Atenas. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 RAGON, E. Gramática Grega. São Paulo: Odysseus Editora, 2011. 
 THE JOINT ASSOCIATION OF CLASSICAL TEACHERS’ GREEK COURSE. Aprendendo Grego. São 
Paulo: Odysseus, 2010. 
Complementar 
 CHRISTIDIS, A. A History of Ancient Greek: from the Beginnings to Late Antiquity. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007. 
 DENNISTON. The Greek Particles. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1996. 
 PROBERT, P. New Short Guide to the Accentuation of Ancient Greek. Londres: Bristol Classical Press, 
2003. 
 REVERMANN, M. (ed.). The Cambridge Companion to Greek Comedy. Cambridge: Cambridge University 

 



 

 

Press, 2014.  
 WORTHINGTON, I. (ed.) A Companion to Greek Rhetoric. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Josiane T. Martinez LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Fernando M. Gazoni LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Lucia Sano LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

 
Nome do Componente Curricular: Língua Latina IV  

Período/turno: vespertino e noturno  

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática: 30h Carga horária p/teoria: 30h  

OBJETIVOS 

Gerais 

A disciplina Língua Latina IV tem como objetivo dar continuidade aos estudos dos conteúdos fundamentais para o 
estudo intermediário do Latim Clássico. 

Específicos 
O estudo do Latim Clássico visa a possibilitar um conhecimento mais profundo da língua, permitindo ao aluno a 
leitura e tradução de textos originais.  

 

EMENTA 
Estudo da gramática latina intermediária, o que será feito por meio da leitura e tradução de textos adaptados e de 
excertos da literatura latina. O curso é voltado para aqueles alunos que já cursaram as disciplinas Língua Latina 
I, II e III e/ou já dominem o conteúdo abordado nestas disciplinas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Morfologia Nominal: pronomes; locativo; 3
a
 declinação neutra em -i: substantivos em -al; -ar; -re; e -le;  

  Morfologia Verbal: imperfeito do indicativo ativo e depoente; infinitivo presente ativo, infinitivo perfeito ativo 
e depoente; infinitivo futuro ativo e depoente; mais-que-perfeito do indicativo ativo e depoente; voz passiva 
(presente, futuro, imperfeito, perfeito, mais-que-perfeito do indicativo; imperativo presente passivo; infinitivo 
passivo; particípio presente; mais-que-perfeito do subjuntivo ativo, depoente e passivo; presente do subjuntivo 
ativo, depoente e passivo; imperfeito do subjuntivo ativo, depoente e passivo; particípio presente 

  Sintaxe: discurso indireto; usos do ablativo; ablativo absoluto, genitivo de descrição; relativo de ligação; 
cum + subjuntivo; ordens indiretas; accidit/perficio ut + subjuntivo; usos especiais do subjuntivo; condicionais com 
verbos no subjuntivo; subjuntivo nas orações relativas; cum/quamuis + subjuntivo; subjuntivo no discuros indireto; 
infinitivo sem esse no discurso indireto. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

Aulas expositivas, realização de exercícios gramaticais, leituras e traduções em classe e extra-classe, uso do 

método Aprendendo Latim (ver bibliografia).  

 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

Lousa, equipamento de projeção audiovisual (projetor, DVD, VHS, datashow). 

 

AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados a partir de listas de exercícios, participação nas atividades realizadas em sala de aula, 
avaliações escritas e, eventualmente, um exame final. É necessário ter freqüência mínima de 75%. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
JONES, P.V. e SIDWELL, K.C. Aprendendo Latim. São Paulo: Odysseus, 2012. 
CICERO, Verrinas. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1999. 
VASCONCELLOS, P.S. Sintaxe do Período Subordinado Latino. São Paulo: Fap-Unifesp, 2013. 
Complementar 
DOMINIK, W. & HALL, J. A Companion to Roman Rhetoric. Blackwell Publishing, 2007. 
FRAZEL, T. The rhetoric of Cicero's In Verrem. Vandenhoeck & Ruprecht, 2009. 
HILLARD, A.E. & NORTH, M.A. Latin Prose Composition. Bristol Classical Press, 1997. 
MAY, J.M. Brill's Companion to Cicero: Oratory and Rhetoric. Brill, 2012. 
STEEL, C. The Cambridge Companion to Cicero. Cambridge University Press, 2013. 

 



 

 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação  Regime de Trabalho Carga horária  

Bianca Fanelli Morganti LETRAS DOUTOR DE 40 horas  

Erico Nogueira LETRAS DOUTOR DE 40 horas  

Luciano C. Garcia Pinto LETRAS DOUTOR DE 40 horas  

Pedro Falleiros Heise LETRAS DOUTOR DE 40 horas  

 



 

 

 
 
 
 

Nome do Componente Curricular: Tópicos de Literatura Grega 

Período/turno: vespertino e noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60h 

OBJETIVOS 
Gerais 
Apresentar o universo literário grego antigo, em suas diferentes vertentes e gêneros, aos alunos e familiarizá-
los com alguns aspectos da cultura grega antiga e com as releituras posteriores dessa literatura. 
Específicos 
Fazer com que os alunos leiam criticamente os diferentes gêneros da literatura grega antiga, conhecendo as 
discussões teóricas fundamentais que envolvem essa literatura. 

EMENTA 
A proposta do curso é o estudo de obra(s) modelar(es) da literatura grega antiga, ficando a critério do 
professor, quando do oferecimento do curso, a escolha da(s) referida(s) obra(s). Também serão indicados 
como leitura complementar estudos teóricos sobre a obra(s) estudada(s). Faz parte do escopo desse curso 
possibilitar ainda uma reflexão sobre a presença da literatura clássica na contemporaneidade e sobre o 
ensino e aprendizagem de literatura. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Leitura e estudo crítico da literatura grega antiga em seus variados gêneros  (vide ementa) 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• Aulas expositivas 
• Discussões em sala 
• Leitura de textos 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual (projetor, computador, DVD). 

AVALIAÇÃO 
Prova individual ao final do curso englobando todo o conteúdo estudado. Eventualmente os alunos poderão 
ser submetidos a avaliações menores e pontuais no decorrer do curso. 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ALMEIDA, G. & VIEIRA, T. Três Tragédias Gregas: Antígone, Prometeu Prisioneiro, Ájax. Perspectiva, 1997. 
ARISTÓFANES. As Rãs. Trad. de Trajano Vieira. São Paulo: Cosac Naify, 2014. 
ROMILLY, J. História e razão em Tucídides. Brasília: UNB, 1998. 
Complementar 
GRAZIOSI, B. Homer in the Twentieth Century: Between World Literature and the Western  Canon. Oxford: 
Oxford University Press, 2010. 
LLOYD, M. (ed.) Oxford Readings in Aeschylus. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
MARTIN, R. P. The Language of Heroes: Speech and Performance in the Iliad (Myth and Poetics). Cornell 
University Press. 1990.  
MOSSMAN, J. (ed.) Oxford Readings in Euripides. Oxford: Oxford University Press, 2003. 
NUSSBAUM, M. C. The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Cambridge 
University Press, 2001. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem  Titulação  R. de Trabalho Carga horária 

Josiane T. Martinez LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Fernando M. Gazoni LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Lucia Sano LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Tópicos de Literatura Latina 

Período/turno:  vespertino e noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60h 

OBJETIVOS 
Gerais 
Apresentar aos alunos a produção letrada latina, em suas diferentes vertentes, épocas e gêneros, e familiarizá-
los com  aspectos da cultura antiga e suas releituras ou transformações posteriores. 
Específicos 
Fazer com que os alunos leiam criticamente os diferentes gêneros da literatura latina, atentando para as suas 
convenções e considerando as discussões teóricas fundamentais que envolvem essa produção. 

EMENTA 
A proposta do curso é o estudo de obra(s) modelar(es) da literatura em língua latina, ficando a critério do 
professor, quando do oferecimento do curso, a escolha da(s) referida(s) obra(s) a serem mais detidamente 
estudadas naquele momento. Também serão indicados como leitura complementar estudos teóricos sobre a 
obra(s) estudada(s). Faz parte do escopo desse curso possibilitar ainda uma reflexão sobre as relações da 
literatura clássica com as diversas literaturas que, ao longo dos séculos, com ela dialogaram mais ou menos 
diretamente. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Leitura e estudo críticos da produção letrada em língua latina em seus variados gêneros e períodos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
• Leitura dos textos 
• Aulas expositiva 
• Discussões em sala 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Lousa, equipamento de projeção audiovisual (projetor, computador, DVD). 

AVALIAÇÃO 
Avaliação escrita individual ao final do curso englobando todo o conteúdo estudado. Eventualmente os alunos 
poderão ser submetidos a avaliações menores e pontuais no decorrer do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ARISTÓTELES. Poética. Edición trilingüe por Valentín García Yebra. Madrid: Gredos, 2010. 
CÍCERO. La invención retórica. Madrid: Gredos, 1997. 
Retorica a Herenio. Trad. de Salvador Nuñez. Madri: Gredos, 1997. 
Complementar 
FOLEY, J.M. A Companion to Ancient Epic. Blackwell Publishing, 2008. 
HARDIE, P. & MOORE, H. Classical Literary Careers and their Reception. Cambridge University Press, 2010. 
HARRISON, S. (edit.) A Companion to Latin Literature. Blackwell Publishing, 2006. 
FANTHAM, E. Roman Literary Culture from Cicero to Apuleius. Johns Hopkins University Press, 1999. 
KENNEY, E.J. (ed.)  The Cambridge History of Classical Literature. Voll.2: Latin Literature. Cambridge University 
Press, 1982. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem 
(Curso) 

Titulação  Regime de Trabalho Carga horária 

Bianca F. Morganti LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Erico Nogueira LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

 
 
 

Luciano C. Garcia Pinto LETRAS DOUTOR DE 40 horas 

Pedro Falleiros Heise LETRAS DOUTOR DE 40 horas 



 

 

LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA 

 

Nome do Componente Curricular: Inglês para Leitura de Textos 
Período/Turno: vespertino/noturno  
Termo ou série:   
Departamentos/Disciplinas participantes: Letras/Domínio Conexo 
Carga horária total: 60 horas 
Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/ prática: 30 horas 
OBJETIVOS 
Gerais: 
Desenvolver a capacidade de leitura e compreensão de textos majoritariamente acadêmicos em língua inglesa 
junto aos alunos de Letras com habilitação simples em Português e demais cursos da EFLCH, bem como 
fomentar uma atitude crítica e mais autônoma em relação a esses textos e ao próprio processo de ensino-
aprendizagem. A Unidade Curricular está estruturada, portanto, com vistas a fornecer aos alunos elementos e 
prática necessários para que possam desenvolver tais objetivos, considerando-se em especial a importância da 
leitura em língua inglesa na formação de alunos que não contam, pela escolha da habilitação, com outras 
disciplinas de língua inglesa em seu currículo. 
Específicos: 

 Fornecer aos alunos um contato progressivo com a língua inglesa através de textos majoritariamente 
acadêmicos de interesse das áreas de origem dos alunos; 

 fomentar a compreensão e interpretação de textos através de trabalho com estratégias de leitura 
(predicting, skimming, scanning, inferring, summarizing); 

 guiar os alunos na identificação e compreensão de marcadores de discurso e estruturas gramaticais e 
lexicais pertinentes, bem como o conhecimento da estrutura composicional de textos em língua inglesa; 

 estimular a análise crítico-interpretativa de textos através de leitura em classe e discussão dos mesmos.  
 
EMENTA 
A disciplina visa contribuir para uma percepção a respeito do papel das línguas estrangeiras na formação em 
Letras e demais cursos; para o interesse por textos de diversas esferas de uso da linguagem escritos em línguas 
estrangeiras; para o desenvolvimento geral da habilidade de leitura de tais textos, para uma maior familiarização 
com textos acadêmicos de áreas como Literatura, Linguística, Arte, História e Filosofia escritos originalmente em 
língua inglesa; e para a ampliação dos conhecimentos a respeito da cultura dos povos que falam o inglês. A UC 
apoia-se fundamentalmente nos seguintes aspectos: (1) exploração de textos autênticos visando a propósitos 
específicos; (2) análise dos diversos gêneros acadêmicos e suas especificidades; (3) desenvolvimento de 
estratégias de leitura, (4) análise e sistematização de aspectos discursivos e léxico-gramaticais dos textos lidos. 
Questões relativas ao processo de aprendizagem de inglês por parte dos alunos serão discutidas, cabendo ao 
docente responsável pelo curso decidir como isso será operacionalizado. 
 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Reconhecimento de gêneros textuais (acadêmicos e não-acadêmicos) 
2. Objetivos da leitura e níveis de compreensão 
3. Identificação de cognatos e mobilização de conhecimento prévio 
4. Estratégias de leitura: predicting e skimming 
5. Estratégia de leitura: scanning 
6. Prefixos e sufixos em língua inglesa 
7. Informações não-verbais e inferências contextuais 
8. Palavras-chave e inferência lexical 
9. Referenciação pronominal 
10. Grupos nominais 
11. Formas verbais básicas      
12. Marcadores discursivos 
13. Estratégia de leitura: summarizing  
14. Uso de dicionário 

 
 METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivo-interativas; leitura de textos em sala e como tarefa de casa 

 Autocorreções, debates e discussões em pequenos grupos 

 Apresentação e discussão de slides em PowerPoint e outros materiais audiovisuais complementares 



 

 

 

 

propostos pelo professor e também pelos alunos 
 
 RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Cópias dos textos e atividades a serem trabalhadas 

 Lousa  

 Datashow 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à Internet   
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua e se dará por meio de atividades de leitura. Serão atribuídas notas cuja média final 
deve corresponder a 6,0 (seis). Aos alunos caberá, ainda, ter presença obrigatória mínima de 75% (= limite de 
faltas: 4 semanas).  
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
KERNERMAN, L. Password English Dictionary for Speakers of Portuguese. 4ª edição. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. 
SANABRIA, K. Longman Academic Reading Series 2. New York: Pearson, 2013. 
SOUZA, A. G. F. et al. Leitura em Língua Inglesa – Uma Abordagem Instrumental. São Paulo: Disal Editora, 
            2ª edição, 2010. 
Complementar 
COHEN, R. F. & MILLER, J. L. Longman Academic Reading Series 4. New York: Pearson, 2013.  
GRELLET, F. Developing Reading Skills. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 
JORDAN, R. R. English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005. 
SMITH, L. C. Longman Academic Reading Series 5. New York: Pearson, 2013. 
SWAN, M. & WALTER, C. How English Works: A Grammar Practice Book. Oxford: Oxford University Press, 1998. 
 
 
 
DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome 
 

Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga horária 

Carlos Renato Lopes 
Marcello Marcelino Rosa 
Mariana Teixeira Marques 
Renata Philippov 
Souzana Mizan 
Sueli Salles Fidalgo 
Terezinha Maria Sprenger 

Letras – Inglês  
Letras – Inglês  
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 
Letras – Inglês  
Letras – Inglês 

Doutor 
Doutor 
Doutora 
Doutora 
Doutora 
Doutora 
Doutora 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas/semana  
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 
40 horas/semana 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Língua Inglesa VI 

Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
Contribuir para:  

 o desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção orais em situações de uso da 
língua inglesa no contexto acadêmico; 

 o desenvolvimento de estratégias de compreensão e produção orais em situações de uso da 
língua no contexto acadêmico;   

 a construção de  conhecimentos léxico-gramaticais e discursivos necessários para a 
compreensão e produção orais em língua inglesa em situações de uso da língua no contexto 
acadêmico;   

 o desenvolvimento da capacidade de argumentação e de reflexão crítico-interpretativa.  
Específicos 
Contribuir para que os alunos possam: 

 utilizar estratégias para a compreensão de textos acadêmicos orais em língua inglesa: a 
compreensão global (skimming); a compreensão específica (scanning); a compreensão de 
recursos não-verbais; a inferência do significado das palavras através do contexto;  

 desenvolver a produção e a compreensão orais dentro de situações de comunicação em gêneros 
do discurso pertencentes ao contexto de uso acadêmico; 

 empreender a construção de conhecimentos gramaticais (morfológicos, lexicais e sintáticos), 
semânticos e discursivos  necessários para a compreensão e produção orais dentro do contexto 
de uso acadêmico; 

 desenvolver a acuidade, fluência e composição genérica dentro da produção oral; 

 explorar alguns conceitos das teorias que embasam a abordagem dos textos.  
EMENTA 
Esta unidade curricular propõe o desenvolvimento de competências para a compreensão e produção de 
textos orais relacionados mais especificamente à esfera acadêmica. Os seguintes gêneros poderão ser 
contemplados: seminários, aulas, comunicações, palestras, relatos, debates com ênfase na compreensão 
e produção orais. Questões ligadas ao ensino e à reflexão sobre o processo de aprendizagem, dentro da 
esfera acadêmica e dos gêneros escolhidos, serão abarcadas nesta unidade curricular, cabendo ao 
docente responsável pelo curso decidir como isso será operacionalizado.  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Gêneros do discurso:  

 Seminários 

 Debates 

 Palestras 

 Comunicações orais  

 Relatos de pesquisa 

 Entrevistas 
Estratégias de compreensão e produção orais: 

 Compreensão global (skimming) e de detalhes (scanning) de acordo com os gêneros estudados 

 Compreensão de recursos não-verbais  

 Note-taking 

 Inferência do significado das palavras através do contexto 

 Aprofundamento de conhecimento das estruturas gramaticais da língua inglesa, com 
reconhecimento, sistematização e prática dentro do contexto e dos gêneros estudados 

 Aprofundamento de conhecimento lexical dentro do contexto e gêneros estudados 
Conteúdos linguísticos: 



 

 

 Formação de Palavras 

 Inversion 

 Subjuntivo em inglês 

 Revisão de conectores 

 Linguagem de debate 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Dentro do contexto de uso acadêmico, os gêneros enfocados na Unidade Curricular serão abordados 
através de atividades de compreensão e produção orais. Haverá sistematização de aspectos discursivos, 
estruturas gramaticais e lexicais dentro do contexto dos gêneros, bem como intenso trabalho com 
exposição a textos acadêmicos e produção oral dentro dos gêneros estudados. Além dos materiais 
fornecidos pelo docente responsável pelo curso, os alunos desenvolverão pesquisas na biblioteca e na 
internet, visando desenvolver a compreensão e produção orais. O desenvolvimento de estratégias de 
compreensão e produção orais, e o estudo de aspectos discursivos, sintáticos e semântico-morfológicos 
visarão sempre à compreensão e discussão dos temas levantados dentro de cada gênero estudado. 
 
RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Materiais para compreensão oral e leitura de diversas fontes (artigos de periódicos, textos 
acadêmicos transcritos e/ou tirados da internet; livros e capítulos de livros) 

 Exercícios de compreensão e produção orais  

 Datashow 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet 
 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua, incluindo diferentes atividades individuais e em grupo, tais como debates, 
seminários e verificação de compreensão oral. Serão levados em consideração o engajamento nas 
atividades propostas, a responsabilidade no cumprimento das tarefas, a assiduidade, a pontualidade, o 
desenvolvimento da proficiência na compreensão e produção orais e o desenvolvimento progressivo em 
termos discursivos, gramaticais e lexicais. Haverá atividades e avaliações versando sobre o conteúdo do 
curso a critério do docente responsável pela unidade curricular.  
Para fins de aprovação, além do cumprimento das tarefas propostas, serão necessárias a freqüência 
mínima de 75% e a obtenção de média final 6,0 (seis). 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CRAVEN, M. Real Listening and Speaking 4. Cambridge: Cambridge University Press, CD Edition, 2008. 
FLOWERDEW, J. Academic Listening: Research Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press,  
     1994. 
LANKSHEAR, C. & KNOBEL, M. New Literacies – Everyday Practices and Social Learning. NY: Open  
     University Press, 2011. 
Complementar 
CELCE-MURCIA, M. & LARSEN-FREEMAN, D. The Grammar Book – An ESL/EFL Teacher´s Course. 
     Second Edition. Heinle and Heinle, 1999. 
COPE, B. & KALANTZIS, M. (eds.) Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures.  
     London: Routledge, 2000. 
HYLAND, K. Academic Discourse: English in a Global Context. London & New York: Continuum, 2009. 
KALANTZIS, M. & COPE, B. New Learning: Elements of a Science of Education. Second Edition. Port  
     Melbourne: Cambridge University Press, 2012. 
SALEHZADEH, J. Academic Listening Strategies: A Guide to Understanding Lectures. Ann Arbour:  
     Michigan University Press, DVD Edition, 2005. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária  

Carlos Renato Lopes 
Marcello Marcelino Rosa 
Renata Philippov 
Souzana Mizan 
Terezinha Maria Sprenger 

Letras – Inglês 
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 
Letras – Inglês 

Doutor 
Doutor 

Doutora 
Doutora 
Doutora 

DE 
DE 
DE 
DE 
DE 

40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 
40 horas 

 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Literaturas de Língua Inglesa IV 

Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
A partir de uma perspectiva crítica e teórica que historiciza a produção literária em língua inglesa, propõe-
se apresentar nesta unidade curricular as obras compostas para o teatro por alguns dos mais importantes 
dramaturgos em língua inglesa, tendo em vista o panorama histórico, político e social no qual as peças se 
inserem. Assim, pretende-se chamar a atenção dos alunos para as condições de produção e recepção da 
obra de teatro em língua inglesa compostas em diferentes momentos históricos. 
Específicos 
Nesta unidade curricular, o gênero dramático em língua inglesa será discutido dentro de uma perspectiva 
histórico-político-social de cunho interdisciplinar. Ênfase será dada às obras de William Shakespeare, 
dada a centralidade da obra do autor para a formação da literatura de língua inglesa. Questões teóricas e 
críticas serão colocadas para que se discuta a formação canônica da obra shakespeariana e as 
diferentes leituras não-canônicas que a problematizam e complementam. Além do estudo da obra 
shakesperiana, esta unidade curricular também incluirá a análise das obras de dramaturgos 
contemporâneos e posteriores a Shakespeare, tais como Oscar Wilde, Arthur Miller, Tennessee Williams, 
Samuel Beckett, Harold Pinter, W.B. Yeats, entre outros. 
EMENTA 
É desejável que o aluno de ensino superior em Letras-Inglês desenvolva sua capacidade de leitura crítica 
e analítica dentro das especificidades de seu próprio Curso. Através do estudo interdisciplinar de obras 
literárias selecionadas, dentro do gênero teatral, pretende-se justamente investigar a conexão entre os 
aspectos históricos, retórico-poéticos, sociais e filosóficos que concorrem para erguer o conjunto do texto 
literário, despertando no aluno a vontade de perseguir novos estudos que dêem continuidade a esse 
aprendizado.   
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Além da leitura particular e da análise crítica das obras literárias selecionadas pelo docente responsável 
por esta unidade curricular, dar-se-á oportunidade para os alunos discutirem diversos elementos que 
constituem o texto literário teatral de língua inglesa. A abordagem historicizante aqui proposta buscará 
despertar no aluno o interesse de lidar com particularidades – e não generalidades estabelecidas a priori 
– da composição da obra literária e sua função social, levantando os sentidos, significados e 
interpretações que se abrem durante a leitura crítica e analítica. Além do teatro shakespeariano, poderão 
ser lidos e discutidos textos teatrais de outros dramaturgos de língua inglesa, sejam eles tragédias, 
comédias, ou dramas. 
METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
Dentro da perspectiva teórico-crítica de leitura do texto literário, haverá intensa atividade de leitura e 
discussão dos poemas selecionados para esta unidade curricular. Haverá atividades de discussões em 
grupo, aulas expositivas e elaboração de relatórios de leitura, resenhas, trabalhos de análise e 
interpretação por parte dos alunos.  Além dos materiais fornecidos pelo docente responsável pelo curso, 
os alunos desenvolverão pesquisas na biblioteca e na internet, visando aprofundar a análise e 
interpretação dos textos estudados. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Lousa 

 Equipamento de projeção audiovisual (datashow) 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet  

 Textos de diversas fontes (livros, internet, bancos de dados disponíveis aos alunos na biblioteca, 
textos distribuídos em aula pelo docente responsável pelo curso)    



 

 

AVALIAÇÃO 
Caberá ao docente responsável pela unidade curricular a escolha de formas de avaliação, que poderá 
incluir a combinação de instrumentos pontuais, tais como a aplicação de provas para verificação de 
leitura, a participação e apresentação de seminários em grupo sobre textos específicos, a elaboração de 
trabalhos de análise teórico-crítica sobre autores estudados na unidade curricular. Também poderá incluir 
uma avaliação contínua em sala de aula, na qual a presença, participação ativa e progresso dos alunos 
serão levados em consideração.  Serão atribuídas notas cuja média final deve corresponder a 6,0 (seis).  
Ao aluno caberá também ter presença mínima de 75% (máximo de 4 semanas faltantes).  
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BALME, C. B. (Ed.) The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Cambridge: Cambridge University  
     Press, 2008.  
GREENWALD, M.; SCHULTZ, R. & POMO, R.D. (eds.) The Longman Anthology of Drama and Theater: A  
     Global Perspective. London: Addison Wesley, 2004.   
SHAKESPEARE, W. William Shakespeare: The Complete Works. New York: Gramercy, 1975. 
Complementar 
 
BEVINGTON, D. et al. (eds.) English Renaissance Drama: A Norton Anthology. New York: W.W. Norton &  
     Company, 2002. 
GHIRARDI, J. G. O Mundo Fora de Prumo: transformação social e teoria política em Shakespeare. São 

Paulo, Almedina, 2011. 
GURR, A. The Shakespearean Stage: 1574-1642. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
HELIODORA, B. Por que ler Shakespeare. São Paulo: Globo, 2008. 
MARTIN, E. The Theatre of the Absurd. London: Penguin Books, 1991. 
 
Demais textos críticos e poéticos serão indicados ao longo do curso, a depender da escolha do docente 
responsável pela unidade curricular.  
 
Bases de dados disponíveis na biblioteca do campus. 
 
Todas as atividades desta unidade curricular (leituras, discussões, avaliações) ocorrerão em inglês. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária  

Renata Philippov 
Mariana Teixeira Marques 

Letras – Inglês 
Letras – Inglês 

Doutora 
Doutora 

DE 
DE 

40 horas 
40 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Tópicos em Linguística Aplicada 

Período/turno: vespertino/noturno 

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática: 30 horas Carga horária p/teoria: 30 horas 

OBJETIVOS 

Gerais 

Permitir a compreensão da linguística aplicada como uma disciplina científica e a familiarização com 
alguns de seus conceitos, objetos de estudo e metodologias. 

Específicos 

Contribuir para que os estudantes possam: 

 compreender a origem e evolução da linguística aplicada como uma disciplina; 

 familiarizar-se com a teoria e pesquisas realizadas na área; 

 aplicar alguns dos conceitos e métodos estudados em atividades práticas. 

EMENTA 
Esta unidade curricular (UC) propõe-se a apresentar e discutir questões teóricas e metodológicas 
específicas da Linguística Aplicada. Serão oferecidos módulos diferentes, nos semestres em que a 
unidade curricular for oferecida, que poderão abordar a própria história e características da linguística 
aplicada; teorias da linguagem e suas aplicações em contextos específicos de uso da língua inglesa; e 
temas-chave dessa área de estudos como a relação entre linguagem e contexto social, linguagem e 
cultura, análise do discurso, análise crítica do discurso, teorias de gênero, entre outros. Caberá ao 
docente responsável a operacionalização desse trabalho nas diferentes turmas. A bibliografia inclui 
textos em português e em inglês e, dessa forma, a participação na UC exige que o estudante seja 
fluente na leitura em ambas as línguas.    
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Módulos diferentes serão oferecidos nos semestres em que a unidade curricular for oferecida, podendo 
incluir: 
1. A origem, evolução e características da linguística aplicada 
2. Teorias da linguagem e suas aplicações em contextos específicos de uso da língua inglesa 
3. A relação entre linguagem e contexto social 
4. A relação entre linguagem e cultura 
5. Análise do discurso 
6. Análise crítica do discurso 
7. Teorias de gênero 
 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

 Aulas expositivas 

 Discussões em grupo 

 Apresentações de seminários 
 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 
Computador e projetor  

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua, incluindo diferentes atividades individuais e em grupo, tais como seminários, 
discussões e trabalhos em grupo a partir dos textos lidos. Serão levados em consideração o 
engajamento nas atividades propostas, a responsabilidade no cumprimento das tarefas, a assiduidade e 
a capacidade de argumentar de forma coerente e clara a respeito dos temas tratados. Para fins de 
aprovação, além do cumprimento das tarefas propostas e da obtenção de média final 6,0 (seis), será 



 

 

necessária a freqüência mínima de 75%.   
 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
COOK, G. Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.  
MOITA LOPES, L. P. (org.) Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006 
SIGNORINI, I. & CAVALCANTI, M.C. (orgs.). Linguística Aplicada e Transdisciplinaridade. Campinas:       
Mercado de Letras, 1998. 

Complementar 
MARTIN, J. R. & ROSE, D.  Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause.  London: Continuum,  
     2007.  
NASCIMENTO, E. L. & ROJO, R. Gêneros de Texto/Discurso e os desafios da contemporaneidade.   
     Campinas: Pontes, 2014.    
OLIVEIRA, L. A. (org.) Estudos do Discurso. São Paulo: Parábola, 2013.   
PENNYCOOK, A. Critical Applied Linguistics: A Critical Introduction. New Jersey: Lawrence Erlbaum,  
     2001.  
PENNYCOOK, A. Global Englishes and Transcultural Flows. New York: Routledge, 2007. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga 
horária 

 

Carlos Renato Lopes 
Terezinha Maria Sprenger 

Letras – Inglês 
Letras – Inglês 

Doutor 
Doutora 

DE 
DE 

40  
40  

 

 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Tópicos em Linguística do Inglês  

Período/turno: vespertino/noturno  

Termo ou série:    

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras  

Carga horária total: 60 horas  

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60 horas  

OBJETIVOS 

Gerais 

Permitir a compreensão da área de linguística do inglês como uma área de pesquisa composta pelas 
principais áreas-chave da linguística: sintaxe, fonética, fonologia, morfologia, variação, mudança e 
aquisição, tendo a língua inglesa como objeto de estudo. 

Específicos 

Contribuir para que os estudantes possam: 

 compreender a origem e evolução da Linguística do Inglês como uma disciplina a partir do final da 
década de 50; 

 se familiarizar com a teoria e pesquisas realizadas na área, bem como o objeto de estudo da 
linguística do inglês; 

 conhecer alguns dos conceitos e métodos de pesquisa utilizados na área da lingüística;  

 refletir sobre as diferenças de funcionamento linguístico entre o inglês e o português brasileiro. 

 

EMENTA 
Esta unidade curricular (UC) propõe-se a apresentar e discutir questões teóricas e metodológicas 
específicas da Linguística do Inglês. Serão oferecidos diferentes módulos, nos semestres em que a unidade 
curricular for oferecida, que poderão abordar as diferentes áreas de estudo (sintaxe, fonética, fonologia, 
morfologia, variação, mudança e aquisição), bem como a relevância e impacto das pesquisas no panorama 
geral da linguística. A bibliografia inclui textos em inglês e as discussões também se darão em inglês; 
portanto, a participação na UC exige que o estudante seja fluente em leitura, compreensão e produção oral 
na língua inglesa.   
  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
A cada semestre que o curso for oferecido, diferentes áreas da Linguística do Inglês poderão ser 
abordadas, dentre elas:  

1. A sintaxe Gerativa na Língua Inglesa, seus aspectos epistemológicos e modelos de análise 
linguística 

2. Aspectos fonético-fonológicos na aquisição de inglês como L2: descrição e linguística comparativa 
3. A sintaxe da língua inglesa e a Linguística Variacional: questões sociolinguísticas em aquisição e 

mudança  
4. Aquisição de L2: Bilinguismo, aquisição simultânea, aquisição consecutiva e interlíngua 
5. Morfologia do inglês e questões de aquisição de L2 
6. Gramática Gerativa e Gramática da Língua Inglesa: Língua-I e Língua-E no processo de aquisição 

de L2 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 
• Aulas expositivas 
• Discussões em grupo 
• Apresentações de seminários e de mesas redondas 

 

RECURSOS INSTRUCIONAISNECESSÁRIOS 
Computador, projetor e caixas de som 

 



 

 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será contínua, incluindo diferentes atividades individuais e em grupo, tais como seminários, 
discussões e trabalhos em grupo a partir dos textos lidos. Serão levados em consideração o engajamento 
nas atividades propostas, a responsabilidade no cumprimento das tarefas, a assiduidade e a capacidade de 
argumentar de forma coerente e clara a respeito dos temas tratados. Para fins de aprovação, além do 
cumprimento das tarefas propostas e da obtenção de média final 6,0 (seis), será necessária a frequência 
mínima de 75%. 
   

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
AARTS, B. & McMAHON, A. The Handbook of English Linguistics. MA: Wiley-Blackwell, 2006. 
HAEGEMAN, L. & GUÉRON, J. English Grammar: A Generative Perspective. Oxford: Blackwell, 1999. 
MEYER, C. F. Introducing English Linguistics. New York: Cambridge University Press, 2009. 

Complementar 
CHOMSKY, N. Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. New York: Praeger, 1986. 
GASS, S. & SELINKER, L. Second Language Acquisition – An Introductory Course. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum, 2001. 
GROSJEAN, F. & LI, P. The Psycholinguistics of Bilingualism. MA: Wiley-Blackwell, 2013. 
MEISEL, J. M. First and Second Language Acquisition: Parallels and Differences. 1

st
 ed. Cambridge: 

Cambridge University Press , 2011. 
WHITE, L. Second Language Acquisition and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 

2003. 
 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária 

Marcello Marcelino Rosa Letras Doutor DE 40 horas 

 



 

 

 

Nome do Componente Curricular: Tópicos em Literaturas de Língua Inglesa  

Período/turno: vespertino/noturno  

Termo ou série:   

Departamentos/Disciplinas participantes: Curso de Letras 

Carga horária total: 60 horas 

Carga horária p/ prática:  Carga horária p/teoria: 60 horas 

OBJETIVOS 
Gerais 
A partir de uma perspectiva crítica e teórica que historiciza a produção literária em língua inglesa, propõe-se 
apresentar nesta unidade curricular um panorama histórico, político e social no qual a literatura pós-colonial 
em língua inglesa se insere. Assim, pretende-se chamar a atenção dos alunos para as condições de 
produção e recepção da literatura pós-colonial em língua inglesa, dentro de uma perspectiva de literatura 
mundial e letramento crítico.  
Específicos 
Este curso tem como objetivos específicos discutir algumas das múltiplas facetas das literaturas pós-
coloniais de língua inglesa em relação aos gêneros narrativos e/ou poéticos. Almeja ainda proporcionar ao 
aluno o contato com literaturas pós-coloniais de língua inglesa a partir de uma perspectiva sócio-histórica e 
política críticas, que busca refletir e problematizar o lugar do discurso pós-colonial em relação ao discurso 
hegemônico ocupado, ainda hoje, pelas literaturas de língua inglesa ditas canônicas. 

EMENTA 
É desejável que o aluno de ensino superior em Letras-Inglês desenvolva sua capacidade de leitura crítica e 
analítica dentro das especificidades de seu próprio curso. Através do estudo de obras literárias selecionadas 
pelo docente responsável pelo curso, pretende-se justamente investigar a conexão entre os aspectos 
históricos, políticos, sociais e filosóficos que concorrem para erguer o conjunto dos textos literários pós-
coloniais de língua inglesa, despertando no aluno a vontade de perseguir novos estudos que deem 
continuidade a esse aprendizado. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Além de discussões de cunho sócio-histórico-político-ideológico sobre o que constitui as literaturas pós-
coloniais de língua inglesa, bem como seu lugar frente ao ainda hegemônico conjunto de literaturas de 
língua inglesa ditas canônicas, haverá ênfase para a análise de narrativas e/ou poesias pós-coloniais de 
língua inglesa. Caberá ao docente responsável pela unidade curricular a escolha dos textos, que poderão 
provir de países de expressão inglesa tais como o Canadá, a Austrália, a Jamaica, o Quênia, a Índia ou a 
África do Sul, dentre outros.  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Dentro da perspectiva teórico-crítica de leitura do texto literário, haverá intensa atividade de leitura e 
discussão dos poemas selecionados para esta unidade curricular. Haverá atividades de discussões em 
grupo, aulas expositivas e elaboração de relatórios de leitura, resenhas, trabalhos de análise e interpretação 
por parte dos alunos.  Além dos materiais fornecidos pelo docente responsável pelo curso, os alunos 
desenvolverão pesquisas na biblioteca e na internet, visando aprofundar a análise e interpretação dos textos 
estudados. 
 

RECURSOS INSTRUCIONAIS NECESSÁRIOS 

 Lousa 

 Equipamento de projeção audiovisual (datashow) 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática com acesso à internet  

 Textos de diversas fontes (livros, internet, bancos de dados disponíveis aos alunos na biblioteca, 
textos distribuídos em aula pelo docente responsável pelo curso)    

 



 

 

AVALIAÇÃO 
Caberá ao docente responsável pela unidade curricular a escolha de formas de avaliação, que poderá incluir 
a combinação de instrumentos pontuais, tais como a aplicação de provas para verificação de leitura, a 
participação e apresentação de seminários em grupo sobre textos específicos, a elaboração de trabalhos de 
análise teórico-crítica sobre autores estudados na unidade curricular. Também poderá incluir uma avaliação 
contínua em sala de aula, na qual a presença, participação ativa e progresso dos alunos serão levados em 
consideração.  Serão atribuídas notas cuja média final deve corresponder a 6,0 (seis).  Ao aluno caberá 
também ter presença mínima de 75% (máximo de 4 semanas faltantes).  
 
BIBLIOGRAFIA 
Básica 
HOGAN, P. C. Colonialism and Cultural Identity: Crises of Tradition in the Anglophone Literatures of India,  
     Africa, and the Caribbean. New York: State University of New York Press, 2000.  
LAZARUS, N. The Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies. Cambridge: Cambridge 
      University Press, 2004 
RICHARDS, D. & CHEW, S. A Concise Companion to Postcolonial Literature. New Jersey: John Wiley 

Profession, 2010. 
Complementar 
BUCKNOR, M. A. & DONNEL, A. The Routledge Companion to Anglophone Caribbean Literature. New  
     York: Routledge, 2013. 
D’HAEN, T.; DAMROSCH, D. & KADIR, D. (eds.) The Routledge Companion to World Literature. New York: 
     Routledge, 2013. 
JOSE, N. (ed) The Literature of Australia: An Anthology. New York: W.W.Norton & Company, 2009. 
KRÖLLER, E.-M. (ed.) The Cambridge Companion to Canadian Literature. Cambridge: Cambridge 
     University Press, 2004. 
WALDER, D. (ed.) Literature in the Modern World: Critical Essays and Documents. 2nd Revised Edition. 
     Oxford: Oxford University Press, 2004. 
 
Demais textos críticos e poéticos serão indicados ao longo do curso, a depender da escolha do docente 
responsável pela unidade curricular.  
 
Bases de dados disponíveis na biblioteca do campus. 
 
Todas as atividades desta unidade curricular (leituras, discussões, avaliações) ocorrerão em inglês. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga horária  

Renata Philippov 
Mariana Teixeira Marques 

Letras – Inglês 
Letras – Inglês 

Doutora 
Doutora 

DE 
DE 

40 horas 
40 horas 

 

 
 
 
 

UNIDADES CURRICULARES DE DOMINIO CONEXO  
 
 
Disponíveis nos Projetos Pedagógicos dos demais cursos do Campus. 

http://www.amazon.com/Routledge-Companion-Anglophone-Literature-Companions/dp/0415827949/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1413139802&sr=1-1&keywords=anglophone+literature


 

 

MATRIZ DE TRANSIÇÃO 
 

LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS INGLÊS 
 
Para integralizar a Matriz de Transição da Licenciatura em Letras Português/ Inglês, o aluno terá 
que atender às oito categorias abaixo, considerando, em todos os casos, que uma Unidade 
Curricular já cumprida na Matriz Antiga só pode ser computada uma única vez:  
 
1)Unidades Curriculares de Formação Básica (UCFB) 
*Leitura e Produção de Texto I (60) 
*Leitura e Produção de Texto II (60) 
*Introdução aos Estudos Literários I (60) 
Introdução aos Estudos Literários II (60) 
*Introdução aos Estudos da Linguagem (60) 
*Introdução aos Estudos Clássicos (60) 
*Língua Latina I (60) ou Língua Grega I (60) 
*Leitura e interpretação de Textos Clássicos (60)  
*Filosofia Geral (60) 
 

 As unidades curriculares de Formação Básica devem ser cursadas em sua totalidade.  

 As duas últimas UCs da lista constituem Domínios Conexos Fixos, já cursadas ou a serem 
cursadas no curso de Filosofia.  

 UCs mantidas na nova grade (assinaladas com o sinal *) e já cursadas serão aproveitadas 
para efeito de integralização. As que não foram cursadas podem ser cursadas, ainda.  

 
UCs modificadas podem ser aproveitadas segundo a tabela de equivalências abaixo: 

 

UNIDADES CURRICULARES DE FORMAÇÃO BÁSICA 

MATRIZ ANTERIOR CH NOVA MATRIZ CH 

Introdução aos Estudos Literários II. 
+ 
Qualquer UC de 30 ou 60 horas cursada pelo 
aluno. 

30 
 
30 

Introdução aos Estudos Literários II 60 

Elementos de Língua Grega  
+ 
Qualquer UC de 30 ou 60 horas cursada pelo 
aluno. 

30 
 
30 

Língua Grega I ou Língua Latina I 60 

 
Se não cursou UCs de 30 horas anteriormente, o aluno pode se matricular em uma eletiva de 30 
horas e complementar a carga horária das UCs que precisa completar.  
 
2) Unidades Curriculares de Formação Específica: Língua Inglesa e Literatura de Língua 
Inglesa):  
*Língua Inglesa I 
* Língua Inglesa II 
* Língua Inglesa III 
* Língua Inglesa IV 
* Língua Inglesa V 
*Literatura de Língua Inglesa I 
* Literatura de Língua Inglesa II 
* Literatura de Língua Inglesa III  

 As unidades curriculares de Formação Específica devem ser cursadas em sua totalidade.  

 UCs mantidas na nova grade (assinaladas com o sinal *) e já cursadas serão aproveitadas 
para efeitos de integralização. As que não foram cursadas podem ser cursadas, ainda.  

 
Foram alteradas as denominações das seguintes UCs, que permanecem equivalentes, conforme a 
tabela abaixo: 

 

UNIDADES CURRICULARES DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 



 

 

MATRIZ ANTERIOR CH NOVA MATRIZ CH 

Literatura Inglesa 1 60 Literaturas de Língua  Inglesa 1 60 

Literatura Inglesa 2 60 Literaturas de Língua  Inglesa 2 60 

Literatura Inglesa 3 60 Literaturas de Língua  Inglesa 3 60 

Literatura Inglesa 4 60 Literaturas de Língua  Inglesa 4 60 

 
 
3)Unidades Curriculares de Formação Específica: Licenciatura (UCFEL):  
Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos I (60) 
Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos II (60) 
Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa I (60) 
Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa II (60) 
*Práticas de Formação Docente (30) 
*LIBRAS (30) 
 
Para verificação das UCs em que houve alteração de denominação, o aluno pode conferir a 
seguinte tabela:   
 

UNIDADES CURRICULARES DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA - LICENCIATURA 

DENOMINAÇÃO ANTERIOR CH NOVA DENOMINAÇÃO  CH 

Fundamentos Teórico e Metodológicos do Ensino 
de Língua Inglesa I 

60 Fundamentos do Ensino da Língua Inglesa I 60 

Fundamentos Teórico e Metodológicos do Ensino 
de Língua Inglesa II 

30 Fundamentos do Ensino da Língua Inglesa II 60 

Fundamentos Teórico e Metodológicos do Ensino 
de Língua Portuguesa e suas Literaturas I 

30 Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos I 60 

Fundamentos Teórico e Metodológicos do Ensino 
de Língua Portuguesa e suas Literaturas II 
 

30 Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos II 60 

 
 

 As unidades curriculares de Formação Específica devem ser cursadas em sua totalidade.  

 UCs mantidas na nova grade (assinaladas com o sinal *) e já cursadas serão aproveitadas 
para  integralização. As que não foram cursadas podem ser cursadas, ainda.  

 UCs modificadas podem ser aproveitadas segundo a tabela de equivalências abaixo: 

Instruções para equivalências e aproveitamento de UCs:  
 
Hipótese 1: 
 

Se o aluno já cursou:  Equivalerá a:  Falta cursar:   

Fundamentos Teórico e 
Metodológicos do 
Ensino de Língua 
Portuguesa e suas 
Literaturas I 
+  
Fundamentos Teórico e 
Metodológicos do 
Ensino de Língua 
Portuguesa e suas 
Literaturas II 

30 
 
 
 
 
30 
 

Língua, Literatura e 
Ensino: Fundamentos I 

60 Língua, Literatura e 
Ensino: Fundamentos II 

60 

 
Hipótese 2: 
 

Se o aluno já cursou: CH As duas juntas equivalerão a: CH 

Fundamentos Teórico e Metodológicos 
do Ensino de Língua Portuguesa e 

30 
 

Língua, Literatura e Ensino: 
Fundamentos II. 

60 
 



 

 

suas Literaturas III 
+  
Qualquer UC de 30 horas. 

 
 
30 

 
 
 

 
Hipótese 3: 
 

Se o aluno já cursou:  Equivalerá a:  Falta cursar:   

Fundamentos Teórico e 
Metodológicos do 
Ensino de Língua 
Inglesa I 

60 
 
 

Fundamentos do 
Ensino da Língua 
Inglesa I 

60 Fundamentos do 
Ensino da Língua 
Inglesa II 

60 

 
Hipótese 4: 
 

Se o aluno já cursou: CH As duas juntas equivalerão a: CH 

Fundamentos Teórico e Metodológicos 
do Ensino de Língua Inglesa II 
+  
Qualquer UC de 30 horas. 

30 
 
 
30 

Fundamentos do Ensino da Língua 
Inglesa II 

60 
 
 
 

 
Se não cursou UCs de 30 horas anteriormente, o aluno pode se matricular em uma eletiva de 30 ou 
60 horas e complementar a carga horária das UCs que precisa completar. 
 
 
4) Unidades Curriculares de Formação de Professores (UCFP) 
 

 Alunos de Licenciatura precisam cumprir 3 Unidades Curriculares de Formação de 
Professores (UCFP), escolhidas livremente entre a oferta do curso e a oferta do campus.  

 Cumprido o mínimo demandado na Matriz Antiga (duas UCFP), alunos em transição podem 
computar como UCFP as Unidades Curriculares dos dois troncos formadores centrais do 
curso: Estudos Literários e Estudos da Linguagem. Essas UCs estão listadas no item 
Unidades Curriculares de Complementação de Formação (Tabela para 
aproveitamento). Podem ser incluídas nesse cômputo também as UCs Eletivas

2
 dessas 

duas áreas de conhecimento anteriormente cursadas.  

 UCFP ainda não cumpridas podem ser escolhidas no item das UC de Livre Escolha 
denominado Unidades Curriculares de Formação de Professores.  

 
 
5)Unidades Curriculares de Complementação de Formação (UCCF) 
 
Na Matriz de transição, essa categoria é composta pelas seguintes UCs:  
 
 
Estudos Clássicos 
Língua Grega I (60) 
Língua Grega II (60) 
Língua Grega III (60) 
Língua Latina I (60) 
Língua Latina II (60) 
Língua Latina III (60) 
Tópicos de Literatura Clássica (60) 
Estudos da Linguagem 
Língua Portuguesa I (60) 
Língua Portuguesa II (60) 
Língua Portuguesa III (60) 
Língua Portuguesa IV (60) 
Linguística I (60) 
Linguística II (60) 
Linguística III (60) 
Análise da Conversação (60) 
Morfologia (60) 

                                                
2 Mediante parecer da Comissão de Curso de Graduação. 



 

 

Sintaxe (60) 
Linguística Textual (60) 
Sociolinguística (60) 
Fonética e Fonologia (60)  
Análise do Discurso (60) 
Semântica e Pragmática (60) 
Linguagem e Cognição (60) 
Linguística da Enunciação (60) 
Estudos Literários 
Literatura Brasileira 
Literatura Brasileira I (60) 
Literatura Brasileira II (60) 
Literatura Brasileira III (60) 
Literatura Brasileira IV (60) 
Poesia no Brasil - do séc. XVI ao XIX (60) 
Poesia no Brasil - do séc. XIX ao XXI (60)  
Prosa de Ficção no Brasil - do séc. XVIII ao XIX (60) 
Prosa de Ficção no Brasil - do séc. XX ao XXI (60) 
Tópicos de Literatura Brasileira (60) 
Literatura Portuguesa 
Literatura Portuguesa I (60) 
Literatura Portuguesa II (60) 
Literatura Portuguesa III (60) 
Literatura Portuguesa IV (60) 
Territórios e Deslocamentos na Literatura Portuguesa (60) 
Subjetividade Voz e Amor na Literatura Portuguesa (60) 
Literatura Portuguesa e a Noção de Modernidade (60) 
Teoria Literária 
Teoria Literária I (60) 
Teoria Literária II (60) 
Conceitos Fundamentais da Teoria Literária (60) 
Correntes Teóricas dos Estudos Literários (60) 
 
 

 As Unidades Curriculares de Complementação de Formação precisam ser cursadas de 
modo a serem totalizadas as 12 UCs a serem cumpridas nesta categoria (720 horas), 
conforme a seguinte distribuição: 

2 UCs de Estudos Clássicos 
5 UCs de Estudos da Linguagem 
1 UC de Teoria Literária 
2 UCs de Literatura Brasileira 
2 UCs de Literatura Portuguesa 

 UCs  mantidas na nova grade e já cursadas contarão para integralização.  
 
Algumas UCs não apresentam equivalência de Carga Horária por terem sido oferecidas na Matriz 
Anterior com 30 horas. Para serem aproveitadas para efeitos de integralização, devem ser 
consideradas em conjunto com outra UC de 30 horas, conforme a seguinte tabela:  
 
Tabela para aproveitamento de UCs anteriormente cursadas e que não possuem equivalência de 
Carga Horária:  

 

UNIDADES CURRICULARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO 

MATRIZ ANTERIOR CH NOVA MATRIZ CH 

Elementos de Língua Grega 
+ 
Qualquer UC de 30 ou 60 horas cursada pelo 
aluno. 

30 
 
30 

Equivale a uma UC de Estudos Clássicos 60 



 

 

Linguística II 
+  
Qualquer UC de 30 ou 60 horas cursada pelo 
aluno. 

30 
 
30 

Equivale a uma UC de Estudos da Linguagem 60 

 

Se não cursou UCs de 30 horas anteriormente, o aluno pode se matricular em uma eletiva de 30 
horas e complementar a carga horária das UCs que precisa completar.  
 

 
6)Unidades Curriculares de Livre Escolha (UCLE) 
Estudos da Linguagem 
Retórica e Argumentação (60) 
Tópicos em Linguagem, Cultura e Sociedade (60) 
Tópicos em Teorias Gramaticais (60) 
Semiótica (60) 
Estudos Literários 
Historiografia e Crítica no Brasil (60) 
Texto Dramático no Brasil do séc. XIX ao XXI (60) 
Cultura Letrada no Brasil - do séc. XVI ao XIX (60) 
Cultura Literária no Brasil - do séc. XIX ao XXI (60) 
Disciplina Monográfica em Literatura Portuguesa (60) 
Mitos Fundadores na Literatura Portuguesa (60) 
Questões Literárias Contemporâneas em Portugal (60) 
Letras no Antigo Estado em Portugal (60) 
Tópicos Especiais em Teoria Literária (60) 
Autores, Temas e Obras da Literatura Mundial (60) 
Aspectos de Literatura Moderna e Contemporânea (60) 
Estudos Clássicos 
Língua Grega IV (60) 
Língua Latina IV (60) 
Tópicos de Literatura Grega (60) 
Tópicos de Literatura Latina (60) 
Língua Francesa e Literatura de Língua Francesa 
Clássicos da Literatura Francesa (60) 
Estratégias de autoaprendizagem (60) 
Gêneros acadêmicos (60) 
Gramática e ensino de Língua Estrangeira (60) 
Jogos especulares: relações Brasil – França (60) 
Leitura de textos em francês (60) 
Língua Francesa VI (60) 
Literatura Francesa IV: Séculos XX e XXI (60) 
Unidades Curriculares de Formação de Professores 
Adaptações literárias e multimodalidade (60) 
Letramentos e Ensino de Línguas (60) 
Elaboração de material didático de espanhol como língua estrangeira: aspectos teóricos e práticos 
(60) 
Formação docente, ensino de línguas e uso das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(60) 
Transposição Didática (60) 
Políticas governamentais para o ensino de línguas e literatura na educação básica (60) 
Literatura: leitura, mediação e interdisciplinaridade (60) 
Cânone e escola (60) 
Literatura infantil e juvenil (60) 
Multimodalidade e Ensino (60) 
Tópicos em Ensino da Língua Portuguesa na Escola Básica (60) 
Tópicos em História, Cultura e Linguagens Afrobrasileiras(60) 
Aspectos da francofonia no espaço africano e afro-antilhano(60) 
Ensino/aprendizagem da leitura em língua estrangeira: aspectos teóricos e metodológicos (60) 
Formação de professores para o trabalho com educação inclusiva (60) 
 

 O aluno precisa cumprir 3 Unidades Curriculares de Livre Escolha.  

 Unidades Curriculares já cursadas na Matriz Antiga, eletivas ou obrigatórias, e que ainda 



 

 

não tenham sido computadas nas duas categorias anteriores, podem ser computadas nesta 
categoria.  

 Se não atingiu as 3 UCs de Livre Escolha necessárias, o aluno pode cursá-las, escolhendo 
livremente na lista Unidades Curriculares de Livre Escolha, ou entre as Unidades 
Curriculares de Complementação de Formação que não tenham sido computadas no 
cálculo de UCs necessárias àquela categoria. Também podem ser computadas nessa 
categoria UCs de Domínio Conexo Livre, a critério do aluno. 

 Se o aluno quiser contar como Unidade Curricular de Livre Escolha alguma Eletiva de 30 
horas anteriormente cursada, poderá se matricular em uma eletiva de 30 horas para 
complementar esta carga horária.  

 
6) Unidade Curricular de Domínio Conexo 

 O aluno também precisa cursar um mínimo de uma Unidade Curricular oferecida por outros 
cursos de graduação do Campus (Domínio Conexo Livre).  

 
7)Atividades Complementares (Inclui APP) 

 O aluno precisa cumprir 240 horas de Atividades Complementares, segundo regulamento 
constante do Projeto Pedagógico do Curso. Alunos que tenham cumprido APP 1 e 2 
segundo as normas da Matriz Antiga, terão equivalência. Se o aluno não finalizou APP2, 
deve finalizar com o orientador, emitindo-se, ao término, a atestação devida.  
 

8) Carga Horária Mínima:  

 Atendidas a todas as condições acima, resta ao aluno a necessidade de ter cumprido 
também a Carga Horária Mínima prevista para a integralização de seu curso, ou seja, 3105 
horas. 
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Regulamento da Comissão de Curso de Graduação em 
Letras 

 
Da Comissão 

 
Art. 1º - Em conformidade com o Regimento Geral da Universidade Federal de São 
Paulo, a Comissão de Curso de Graduação em Letras é órgão assessor do Conselho 
de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de São Paulo e 
destina-se a planejar e coordenar as atividades curriculares e demais questões 
correlatas à graduação. 
Art. 2º - À Comissão de Curso de Graduação em Letras, definida por seus pares 

colegiados, compete: 

§ 1º - estabelecer os objetivos e metas do Curso de Letras (Bacharelado e 
Licenciatura), assim como o perfil profissional de seus egressos; 

§ 2º - planejar e acompanhar a execução do currículo do Curso de Letras (Licenciatura 
e Bacharelado) de acordo com o Projeto Pedagógico estabelecido, bem como propor, 
obedecidas as diretrizes curriculares fixadas pelo Conselho Nacional de Educação e 
as disposições do Regimento Geral da Unifesp, alterações no currículo, submetendo-
as ao Conselho do Departamento de Letras e, em seguida, ao Conselho de 
Graduação da Pró-Reitoria de Graduação; 

§ 3º - opinar sobre outras questões curriculares, quando solicitada, pelo Conselho de 
Graduação ou outro órgão da Unifesp; 

§ 4º - designar comissões para viabilizar o planejamento e a execução do Projeto 

Pedagógico e para encaminhar questões administrativas referentes à graduação; 

§ 5º - coordenar contatos com representantes discentes da graduação, quando for 

solicitada e a Comissão julgar necessário, e fazer a mediação com o Conselho de 
Departamento; 

§ 6º - executar normas estabelecidas no Regimento do Departamento de Letras:  

I.  estabelecer conteúdos, duração e credenciamento das Unidades 
 Curriculares oferecidas pelo curso de Letras (fixas, eletivas e de domínio 
 conexo); 

II.  arbitrar sobre pedidos de revisão dos resultados das avaliações 
 encaminhados pela Coordenação do Curso, respeitadas as etapas 
 anteriores de: 1) requerimento de revisão de nota, via secretaria de 
 alunos, endereçado ao professor responsável pela UC; 2) caso não haja 
 acordo entre as partes, requerimento de revisão de nota, via secretaria  de 
alunos, endereçado à Coordenação de Curso; 



 

 

III.  arbitrar, quando necessário, sobre reposição de atividades não  cumpridas, a 
partir dos critérios estabelecidos pelo professor  responsável pela Unidade 
Curricular;  

IV.  credenciar, para alunos de outros cursos do Campus Guarulhos, vagas  em 
Unidades Curriculares fixas da graduação em Letras, respeitando  comum 
acordo com o docente responsável pela UC; 

V.  julgar pedidos de abertura de vagas excedentes em Unidades  Curriculares 
de Domínio Conexo, desde que solicitado pelo docente  responsável pela UC; 

VI.  avaliar casos excepcionais de matrículas em Unidades Curriculares; 
VII. definir, credenciar e calcular carga horária de atividades  complementares do 

curso; 
VIII. estabelecer, de acordo com o Regulamento do Curso de Letras, critérios 

 para ingresso de alunos: 1) portadores de diploma de curso superior; 2) 
 oriundos de outros cursos do Campus Guarulhos (transferência interna); 

 3) oriundos de outras universidades (transferência externa); 4) que 
 solicitem permanência de vínculo na universidade; 5) que solicitem 
 ingresso no curso por outros motivos; 

IX.   julgar pedidos de aproveitamento de estudos; 
X.  definir normas complementares para matrícula de alunos especiais, 

 conforme a disponibilidade de vagas, bem como estabelecer o número  de 
Unidades Curriculares que cada estudante não regular terá direito de  cursar; 

XI.  propor alterações no Regimento do Departamento de Letras e submetê- las ao 
Conselho de Departamento; 

§ 7º - decidir sobre situações relativas à graduação não previstas no Regimento do 

Departamento de Letras. 

Da constituição e da escolha de cargos 

Art. 3º - A Comissão de Curso de Graduação em Letras será constituída por: 

§ 1º - Coordenador e Vice-Coordenador de graduação, com direito a voz e voto; 

§ 2º - um docente de cada uma das seis áreas do curso (Estudos Clássicos; Estudos 

da Linguagem; Estudos Literários; Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e 
Hispano-Americana; Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa; Língua 
Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa), com direito a voz e voto; 

§ 3º - um representante discente eleito com seu suplente, com direito a voz e voto; 

§ 4º - em casos em que a pauta de uma determinada reunião demande presença de 
todos os integrantes e caso haja impossibilidade de comparecimento de um dos 
docentes integrantes da Comissão, a área deve se responsabilizar pelo envio de um 
docente em caráter substitutivo, não sendo considerada necessária a suplência em 
reuniões de rotina;  

Art. 4º - O Coordenador e o Vice-Coordenador do curso: 

§ 1º - deverão ser eleitos diretamente pelos docentes do Conselho do Departamento 
de Letras para um mandato de dois anos, podendo haver apenas uma recondução 
sucessiva; 

§ 2º - devem ser docentes do Curso de Letras, em atividade permanente, efetivos 



 

 

(podendo estar em estágio probatório) e portadores do título de doutor.  

Art. 5º - Os integrantes da Comissão: 

§ 1º - serão indicados dentro de suas áreas, e a indicação será, em seguida, 
homologada pelo Conselho do Departamento de Letras; 

§ 2º - terão mandato com duração de dois anos, o qual poderá ser renovado a critério 

e conforme deliberação das áreas representadas. 

Art. 6º - Outro(s) docente(s) do departamento poderá(ão) integrar a Comissão de 

Curso de Graduação do curso, desde que esta julgue pertinente ou relevante para o 
desenvolvimento dos trabalhos; tal(is) docente(s) terá(ao) direito a voz, mas não a 
voto. 

Da coordenação 

Art. 7º - A Comissão de Curso de Graduação será presidida pelo Coordenador de 

Graduação e, na sua ausência ou impedimento, pelo seu Vice-Coordenador. 

§ único - Na eventual ausência tanto do Coordenador quanto do Vice-Coordenador, 

cabe à Comissão de Curso de Graduação definir qual docente irá conduzir os 
trabalhos. 

Art. 8º - Ao Coordenador de Graduação compete: 

§ 1º - convocar e presidir as reuniões, com base nas pautas elaboradas em conjunto 

com os demais membros da Comissão; 

§ 2º - encaminhar aos órgãos competentes as solicitações de informações requeridas 
pela Comissão de Curso de Graduação; 

§ 3º - encaminhar à Direção Acadêmica da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, ao Conselho de Graduação da Unifesp e ao Conselho de Departamento de 
Letras as deliberações tomadas por esta Comissão; 

§ 4º - representar a Comissão de Curso de Graduação nas reuniões da Congregação 

da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp e do Conselho de 
Graduação da Unifesp. 

Art. 9º - Ao Vice-Coordenador compete substituir o Coordenador em seus 

impedimentos quanto à representação nas diversas instâncias da Universidade. 

§ único – Na eventual ausência do Coordenador e do Vice, caberá à Comissão de 
Graduação a escolha de um nome provisório para ocupar o cargo até o retorno de um 
dos titulares, para representação nas diversas instâncias da universidade. 

Das reuniões 

Art. 10º - A Comissão de Curso de Graduação em Letras reunir-se-á ordinariamente 
sempre que houver necessidade em razão da pauta a ser discutida. 



 

 

§ 1º - Esta Comissão só poderá se reunir com a presença de, no mínimo, dois terços 

de seus membros permanentes, excetuados Coordenador e Vice.  

§ 2º - As deliberações serão por maioria simples dos votos de membros presentes e, 
em caso de empate, prevalecerá o voto do Coordenador de Graduação. 

§ 3º - As reuniões serão convocadas pelo Coordenador de Graduação ou por um 

quórum de um terço dos membros da Comissão constituída. 

§ 4º - A pauta das reuniões ordinárias deverá ser divulgada com antecedência de 48 

horas, excetuando demandas emergenciais. 

Disposições Gerais 

Art. 11º - A Comissão de Curso de Graduação poderá sugerir modificação deste 
Regulamento em reunião especialmente convocada para este fim, com parecer 
favorável de pelo menos dois terços dos membros, e submeter a modificação ao 
Conselho do Departamento de Letras.  

Art. 12º - Os casos não previstos no presente Regulamento serão resolvidos pelo 
Coordenador de Graduação em Letras, ad referendum, e submetidos à apreciação do 

Conselho do Departamento de Letras. 

Art. 13º - O presente Regulamento entrará em vigor após aprovação no Conselho do 

Departamento de Letras. 

 
(Versão com alterações aprovada pelo Conselho do Departamento de Letras) 
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 Regulamento Interno do Núcleo Docente Estruturante 
do Curso de Letras  

 

Com base na Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo 
Docente Estruturante (NDE), no Parecer n° 4 da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES), de 17 de junho de 2010, e na Portaria nº 1125 da 
Reitoria da Universidade Federal de São Paulo, de 29 de abril de 2013, sobre o 
Núcleo Docente Estruturante, e considerando a importância do desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação contínua e permanente do processo de implementação 
dos Projetos Pedagógicos de Bacharelado e Licenciatura do Curso de Graduação em 
Letras, a Comissão de Curso de Graduação em Letras resolve instituir o Núcleo 
Docente Estruturante do Curso de Letras da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH/UNIFESP), conforme este 
regulamento.  
 

CAPÍTULO 1º 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Letras da EFLCH/UNIFESP. 
 

 CAPÍTULO 2º 
DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

Art. 2º - O NDE é o órgão consultivo e de coordenação didática responsável pela 

concepção, implantação e alteração dos Projetos Pedagógicos do Curso de Letras da 
EFLCH/UNIFESP, destinado a elaborar e implantar a política de ensino, pesquisa e 
extensão e acompanhar a sua execução, ressalvada a competência dos Colegiados 
superiores. 
Art. 3º - O NDE do Curso de Letras constitui-se por um conjunto de docentes, 

instância assessora da Comissão de Curso de Graduação em Letras (CCG), com 
atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 
consolidação e contínua atualização dos Projetos Pedagógicos do curso.  
Art. 4º - O NDE pode designar comissão(ões) transitória(s) para elaboração e/ou 
otimização de atividades relacionadas ao planejamento, avaliação e revisão dos 
Projetos Pedagógicos do Curso de Letras.  
 

 CAPÍTULO 3º  
DOS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES 

Art. 5° - Os objetivos do NDE são assessorar, permanentemente e de forma integrada, 

na formulação, implementação, acompanhamento, consolidação, avaliação e 
atualização dos Projetos Pedagógicos do Curso de Letras. 
 
Art. 6º - São atribuições do NDE:  
I – garantir o acompanhamento e a avaliação da proposta político-pedagógica do 
curso, a partir das deliberações da Comissão de Curso de Graduação, considerando a 
concepção, a estrutura, a organização e a integralização curricular;   



 

 

II – contribuir para a consolidação do perfil do egresso do curso;  
III – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 
ensino constantes no currículo;  
IV – propor formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 
oriundas de necessidades da graduação, de exigências da atuação profissional e 
afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;  
V – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Graduação em Letras;  
VI – opinar sobre questões curriculares;  
VII – colaborar com os programas de mobilidade nacional e internacional e de ações 
afirmativas da UNIFESP, opinando, propondo e criando condições para a implantação 
de suas políticas institucionais;  
VIII – analisar e propor as modificações na organização curricular, na matriz curricular, 
nos planos de ensino das unidades curriculares do Curso, no ementário, na avaliação 
ensino-aprendizagem, na metodologia e em estratégias pedagógicas, em consonância 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Letras.  
 

CAPITULO 4º 
DA COMPOSIÇÃO  

Artigo 7º - O NDE é formado por 8 (oito) docentes:  
I – um integrante representante da Coordenação do Curso de Letras 
II - um integrante representante da Coordenação da gestão anterior do Curso de 
Letras 
III - um docente da área de Estudos Clássicos 
IV - um docente da área de Estudos da Linguagem 
V - um docente da área de Estudos Literários 

VI - um docente da Área de Língua Espanhola e suas Literaturas   
VII - um docente da área de Língua Francesa e Literaturas de Língua Francesa  

VIII - um docente da área de Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa 

 
§ 1º - Com exceção do(a) Coordenador(a) de Curso das gestões vigente e anterior, 
que são membros natos do NDE, os 6 (seis) membros restantes serão indicados 
diretamente pelas respectivas áreas em reunião de Comissão de Curso de Graduação 
em Letras e por ela homologados por período de 2 anos, com possibilidade de uma 
recondução consecutiva. 
§ 2º - O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente permanente do 
curso, que não estejam em estágio probatório. 
§ 3º - Na composição do NDE, devem ainda ser observadas: 
I – a renovação parcial dos representantes das áreas, de modo a assegurar 
continuidade no processo de acompanhamento do curso; 
II – a manutenção da composição do NDE três meses antes de visitas do MEC ou 
avaliações dos cursos autorizados em fase de implantação, ainda que isso implique a 
ampliação do período de mandato de seus membros. 
 

CAPÍTULO 5º 
DA COORDENAÇÃO  

Art. 8º - O NDE será coordenado pelo Coordenador do Curso de Letras em exercício. 
Art. 9º - Ao coordenador do NDE compete: 

 I - coordenar e dar condução político-pedagógica e acadêmica ao NDE;  
II - convocar, presidir e elaborar a pauta das reuniões do NDE, designando dia, hora e 
local da realização;  
III - solicitar a colaboração de outros docentes para o estudo de matérias que 
subsidiem o NDE;  
IV – encaminhar à Comissão de Curso de Graduação em Letras as discussões do 
NDE;  



 

 

V – representar o NDE, quando necessário. 
 

CAPÍTULO 6º 
DAS REUNIÕES DO NDE 

Art. 10º – O NDE reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por semestre, 

sendo o calendário agendado na primeira reunião do ano letivo da Comissão de Curso 
de Graduação e, extraordinariamente, quando necessário.  
§ 1º A convocação de todos os seus membros é feita pelo Coordenador do NDE, com 
informações sobre hora, local e pauta da reunião, fornecidas no prazo mínimo de 48 
horas antes da realização da sessão. 
§ 2º Nos casos em que seja necessária a convocação de reuniões extraordinárias, 
observar-se-á um prazo de no mínimo 24 horas para a realização da sessão. 
§ 3º Os trabalhos do NDE deverão ser registrados em ata, elaborada por um(a) 
secretário(a) designado(a) para tal função ou nos casos de impedimento ou ausência 
deste(a), por um dos membros indicado no início dos trabalhos da sessão.  
 

CAPÍTULO 7º 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Artigo 11 - Alterações neste regulamento deverão ser aprovadas em reunião da 

Comissão de Curso de Graduação em Letras, encaminhadas para aprovação do 
Conselho do Departamento de Letras e homologadas pela Congregação da EFLCH.  
Artigo 12 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão de 

Curso de Graduação em Letras e levados às instâncias pertinentes.  
Artigo 13 - Este regulamento entrará em vigor, imediatamente, após sua aprovação 

em reuniões da Comissão de Curso de Graduação em Letras e do Conselho do 
Departamento de Letras, bem como homologação pela Congregação da EFLCH. 
 Este regulamento foi aprovado em reunião Do Conselho do Departamento de Letras 
de 26/06/2013 e homologado pela Congregação da EFLCH de 01/08/2013. Ratificado 
pelo Conselho de Departamento em 29/10/2014.  
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Regulamento das Atividades Acadêmico-Científico-
Culturais da Graduação em Letras 

 
O presente documento regulamenta as Outras Formas de Atividades Acadêmico-
Científico-Culturais do Curso de Graduação em Letras da Escola de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo.   
 
Da Definição  
Art. 1º - As atividades Acadêmico-Científico-Culturais são componentes curriculares 
obrigatórios da Graduação em Letras da Universidade Federal de São Paulo e 
totalizam 240 horas a serem cumpridas extra-sala. Caracterizam-se pelo conjunto das 
atividades de formação que contribuem para o enriquecimento acadêmico, científico e 
cultural esperado do profissional da área de Letras.     
 
Art. 2º - As atividades Acadêmico-Científico-Culturais estão divididas em duas 
categorias: Atividade Programada de Pesquisa (APP), que compreende 200 horas, 
e Atividades Complementares (AC), que compreendem 40 horas. A Atividade 

Programada de Pesquisa é aquela que focaliza especificamente a formação do 
pesquisador em Letras. As Atividades Complementares (AC) são atividades que 
ampliam a formação inicial do profissional de Letras.  
 
Das Atividades Programadas de Pesquisa 
Art. 3º - A Atividade Programada de Pesquisa (APP) constitui-se de um conjunto de 
realizações que aliam o conhecimento teórico adquirido ao longo do curso à prática de 
pesquisa acadêmica, envolvendo a elaboração de um projeto de pesquisa, bem como 
seu desenvolvimento.  
 
§ 1º - A Atividade Programada de Pesquisa (APP) poderá ser cumprida a partir do 

segundo termo de ingresso no curso e consistirá em atividades desenvolvida com 
base em encontros de orientação, individuais e/ou em grupo, com duração mínima de 
12 meses, conforme cronograma previamente estabelecido. Considera-se desejável 
que esta tarefa seja cumprida a partir da segunda metade do curso. Dessas atividades 
de orientação deverão resultar:  
I. um projeto de pesquisa em que conste também levantamento bibliográfico pertinente 
ao tema da pesquisa; 
II. um artigo acadêmico desenvolvido a partir do projeto anteriormente preparado. 
 
§ 2º - As seis áreas de conhecimento que compõem o curso terão a responsabilidade 

de divulgar, a cada término de ano letivo, as “áreas de interesse” dos professores que 
integram as áreas, bem como um quadro de vagas disponíveis, por professor, para o 
ano subsequente. O trabalho de cada área será coordenado pela Comissão de Curso 
de Graduação (CCG) e pela Coordenação de Graduação do Departamento de Letras, 
que terão a atribuição de divulgar o documento que atualize, a cada ano, as “áreas de 
interesse”, bem como as vagas disponíveis.  
 



 

 

§ 3º - Para subsidiar os professores orientadores e alunos participantes da Atividade 

Programada de Pesquisa quanto à elaboração do projeto de pesquisa, bem como do 
artigo científico, recomenda-se a consulta a instituições financiadoras de atividades 
acadêmicas de pesquisa discente (Iniciação Científica), bem como normas de revistas 
dedicadas à publicação de ensaios e artigos acadêmicos. Considera-se salutar para a 
vida acadêmica a diversidade de possibilidades de formalização das tarefas 
implicadas. 
 
§ 4º - Os professores que desejarem obter certificação de orientação de APP deverão 

encaminhar à secretária do curso, ao término das atividades, o Certificado de 
Orientação devidamente preenchido com os dados da orientação concluída, para 
obtenção de assinatura da Chefia de Departamento e da Coordenação de Curso. 
 
§ 6º - Encontram-se incluídos como anexos a esse Regulamento os seguintes 

documentos:  

 Formulário de Conclusão de Atividade Programada de Pesquisa. 

 Formulário de Dispensa de Cumprimento de Atividade Programada de 
Pesquisa. 

 
Art. 4o Dos procedimentos para o registro da APP: 
Para registro da APP, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: 
 
§ 1º - A partir do início de cada semestre letivo, o aluno terá um mês para formalizar 

seu vínculo com o professor orientador. Para tanto, é recomendável que o aluno já 
tenha estabelecido um contato prévio com o orientador. 
 
§ 2º- A data limite para o encaminhamento ao Setor de Apoio Acadêmico pelo 
professor orientador dos Formulários de Orientação em Atividade Programada de 
Pesquisa será de trinta (30) dias corridos, a contar da data de início oficial do semestre 
letivo, ou o primeiro dia útil subsequente. Após essa data, o setor de Apoio ao Discente 
encaminhará à Comissão de Curso de Graduação (CCG) a lista de alunos inscritos por 
professor orientador. 
 
§ 3º - O docente deverá realizar o acompanhamento de cada aluno orientado, 
registrando a realização ou não das atividades previstas naquele período. O aluno 
será aprovado ou reprovado com base nesse acompanhamento, não havendo 
atribuição de nota. O parecer do professor orientador preferencialmente acompanhado 
pelo parecer de outro professor, deverá ser encaminhado em formulário específico, 
atendendo ao prazo de dez dias úteis antes da data instituída a cada semestre para o 
fechamento da pasta verde ao Setor de Apoio Acadêmico, que fará a inserção do 
resultado na pasta verde. O formulário deverá ser encaminhado acrescido do projeto 
de pesquisa e do artigo científico. O Setor de Apoio Acadêmico solicita que o 
encaminhamento não seja feito por alunos, podendo ocorrer por meios eletrônicos. 
 
§ 4º - Os alunos que já concluíram uma Iniciação Científica (com bolsa ou voluntária) 

poderão ser dispensados do cumprimento da Atividade Programada de Pesquisa, 
mediante apresentação do projeto de pesquisa e do artigo científico, cabendo ao 
orientador da Iniciação Científica concluída endossar e formalizar a dispensa. A 
formalização da dispensa será efetuada pelo encaminhamento ao Setor de Apoio 
Acadêmico de formulário específico por parte do professor orientador da Iniciação 
Científica que oportunizou a dispensa. O encaminhamento deste formulário atenderá 
aos prazos aplicados à formalização do vínculo de orientação (em até trinta dias úteis 
do início do semestre letivo, ou primeiro dia útil subsequente). 
 
§ 5º - Sendo facultado ao aluno o direito de realizar Iniciação Científica sob orientação 



 

 

de docente de outra graduação do campus, a dispensa de cumprimento de APP por 

docente de outro curso é igualmente permitida, atendendo-se aos mesmos prazos, 
exigências e pelo acréscimo de um Termo de Ciência do Teor do Regulamento de 
Atividade Programada de Pesquisa do Curso de Letras/ UNIFESP.  
 
Das Atividades Complementares 
 
Art. 5º - Para efeito deste Regulamento, serão consideradas Atividades 

Complementares (ACs) a participação em atividades científico-acadêmico-culturais 
ligadas à área de Letras e demais áreas afins, realizadas na própria universidade ou 
em outras instituições a partir da data de ingresso na UNIFESP, considerando-se a 
seguinte distribuição máxima de horas por atividade: 
 

TIPO DE ATIVIDADE MÁXIMO DE 
HORAS POR 
EVENTO 

Atividade de Monitoria Acadêmica de Unidade Curricular, sem 
recebimento de bolsa, como contribuição voluntária, devidamente 
certificada pela PROGRAD. 

10 

Atividade de Monitoria Acadêmica de Unidade Curricular, com 
recebimento de bolsa, devidamente certificada pela PROGRAD. 

8 

Participação com apresentação de trabalho em eventos acadêmicos 
(palestras, congressos, simpósios, jornadas, etc.) 

6 

Participação em atividades de extensão universitária como docente ou 
oficineiro.  

4 

Participação como ouvinte em cursos extra-curriculares com duração 
entre 15 e 30 horas.  

2 

Participação como ouvinte em cursos extra-curriculares com duração 
de mais de 30 horas. 

4 

Participação como monitor e/ou organizador em eventos acadêmicos 
(palestras, congressos, simpósios, jornadas, etc.) 

4 

Participação em Grupos de Estudo, considerada por semestre de 
participação em um ou mais grupos.   

2 (por semestre) 

Participação como organizador em eventos culturais (mostras de 
cinema, exposições, rodas de leitura, etc.) 

4 

Participação como ouvinte em eventos acadêmicos (palestras, 
congressos, simpósios, jornadas, etc.) 

2 

Participação como ouvinte em oficinas presenciais com duração de 
mais de 4 horas. 

2 

Participação como ouvinte em oficinas presenciais com duração de até 
4 horas.  

1 

 



 

 

§ 1º - Não serão aceitas atividades não presenciais; 
§ 2º -Só são aceitas atividades mediante documento comprobatório, emitido por 

instituição reconhecida; 
§ 3º -A quantidade máxima de horas descrita acima refere-se a cada evento e não é 

cumulativa. Ou seja, se o estudante participou como ouvinte, apresentador de trabalho 
e organizador em um mesmo evento, serão consideradas 3 horas; 
§ 4º - Não serão aceitos comprovantes de entrada a filmes, museus, peças ou 

concertos para o cômputo de horas relativas a ACs. 
Art. 6o Dos procedimentos para o registo das ACs 

Para registro das ACs, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: 
§ 1º - o aluno deverá ser preencher o formulário, fornecido pela Secretaria de Alunos, 

especificando de antemão: a) dados do aluno; b) breve descrição da atividade (título, 
instituição responsável, organizador); c) categoria (científica, acadêmica ou cultural); 
d) carga horária. 
§ 2º - O formulário, juntamente com documentação comprobatória, deverá ser 

entregue de uma só vez (já com o total de 50 horas de atividades complementares). A 
entrega à Secretaria de Alunos poderá ser feita em duas datas: durante o mês maio e 
durante o mês de outubro. A Comissão de Curso emitirá pareceres em junho e no final 
novembro para os casos não referendados de imediato pela Secretaria de Alunos. 
 
Das disposições finais 
 
Art. 7º - A própria Comissão de Curso fará deferimento ou não, em data específica no 
final do semestre, dos casos excepcionais que não tiverem sido previamente 
resolvidos pela Secretaria de Alunos.  
 

Este regulamento foi aprovado em reunião do Conselho do Departamento de Letras 
ocorrida em 29/10/2014.  

 
 



 

 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

   
 

 

Curso de Letras 
Atividades Programadas de Pesquisa  

Dispensa de aluno(a) 

 
Nome do Docente: _____________________________________________ 
 
Contato (e-mail ou telefone): ____________________________________ 
 

Declaro que o(a) aluno(a) ____________________, matrícula nº __________ realizou 
projeto de pesquisa e artigo científico, sob minha orientação 
 
Nome do Projeto e do Artigo Científico:     
__________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  
 
Obs: necessário anexar cópia do projeto e do artigo científico. 

 
 

 
 
 
 

Guarulhos, ___ de ___________de 20__. 
 
 
 

 
__________________________                                                                         

Assinatura do Docente  



 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

   
 

 

Atividades Programadas de Pesquisa  
Formulário de Entrega 

 
Nome do Aluno:  
 
Nº de Matrícula:  
 
Curso: Letras (  ) Português              
                        (  ) Português /Espanhol  
                        (  ) Português /Francês  
                        (  ) Português /Inglês  
 
Grau: ( )Licenciatura   ( ) Bacharelado 
 
Nome do Prof. Orientador:  
Título do Projeto:  
Título do Artigo Científico:  
 
Palavras-Chave (3 a 4 palavras): 

 
 
 
 

Guarulhos,    de                      de 20__. 
 

                                Parecer do Professor Orientador: 
 

(  ) Aprovado 
 

  (  ) Reprovado 
 
 
 

Data:  
 
 

__________________________                                                                         
Assinatura do Docente  

 
 



 

 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas               

Departamento de Letras 

_______________________________________________________________________ 
Autorizado pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo em 17.10.2007 

 

 

Normas do Estágio Curricular Supervisionado da 

Licenciatura em Letras 

 

Comissão de Licenciatura 
Denise Radanovic Vieira (Língua francesa e literaturas de língua francesa) 
Greice de Nóbrega e Souza (Língua espanhola e suas literaturas) 
Julio de Souza Valle Neto  (Estudos literários) 
Marcio Hollosi (Libras) 
Rosângela Dantas de Oliveira (Vice-Coordenadora) 
Sandra Campos (Libras)  
Sandro Luis Silva (Estudos da linguagem) 
Sueli Salles Fidalgo (Língua inglesa e literaturas de língua inglesa) 
 

 
1.  INTRODUÇÃO 

 
O estágio curricular supervisionado constitui-se em um momento importante do 

grau Licenciatura do curso de Letras Português, Português/Espanhol, 
Português/Francês e Português/Inglês da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), uma vez que durante ele se configura a vivência da articulação entre 
teoria e prática, seja na observação do espaço escolar, seja no acompanhamento e/ou 
regência de sala de aula na escola básica, em institutos de idiomas, cursos de línguas 
etc. 

Os pressupostos teóricos que sustentam a proposta do curso, a 
contextualização do seu estágio curricular supervisionado e outros dados gerais são 
devidamente expostos nos Projetos Pedagógicos de cada habilitação, que deve ser 
consultado pelo licenciando logo no início de sua formação docente.  A consulta aos 
mencionados Projetos e à legislação3 que rege as práticas de estágio curricular 
supervisionado na licenciatura são pré-requisitos para que o aluno entenda melhor 
todo o processo e esteja preparado para atuar nele de forma mais consciente, proativa 
e autônoma.  

Assim, o estágio curricular supervisionado e as unidades curriculares a ele 
relacionadas mais diretamente constituem fase muito especial na formação acadêmica 
e profissional do futuro professor, que merece ser vivida de forma significativa.  Tendo 
escolhido a carreira docente, é nesse momento específico que as teorias e os ideais 
podem ser examinados mais atentamente e contrastados com o contexto real de 
trabalho, com suas potencialidades e limitações. Se se quer identificar a contribuição 
que de fato se pode oferecer e assim desenvolver um trabalho colaborativo com as 
instituições de ensino com as quais a Universidade irá interagir, é preciso não apenas 

                                                
3 Vide item 3 deste Manual. 



 

 

estudar, investigar e refletir cuidadosamente sobre o contexto educacional a que o 
acadêmico está exposto, mas também adotar uma atitude livre de qualquer 
preconceito e pautada pela ética. Dessa forma, é possível cultivar um perfil profissional 
e acadêmico merecedor de respeito e de sucesso. 

Este documento regulamenta os aspectos práticos das atividades de estágio 
curricular supervisionado, tais como carga horária mínima, locais em que podem ser 
realizadas, pré-requisitos, dentre outros elementos pertinentes à prática do estágio 
curricular sempre consoantes com a legislação mencionada no item 3 deste 
documento. 

2. OBJETIVO GERAL DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
O estágio curricular supervisionado visa a propiciar ao futuro professor de 

língua materna e língua estrangeira e suas respectivas literaturas a vivência, de modo 
crítico e reflexivo, das diferentes dimensões da prática profissional em sua área. 

3. LEGISLAÇÃO QUE REGE AS PRÁTICAS DE ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO 

 
O artigo 1º da Lei 12.014/2009 reescreve o artigo 61º da Lei nº 9394 de 1996, 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) no que se refere à formação do profissional 
da educação, dizendo em seu parágrafo único: 

 
A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 
diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 
capacitação em serviço; 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 
de ensino e em outras atividades.  
 
Da mesma forma, a Resolução CNE/CP n. 1/2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para formação de Professores da Educação Básica, em nível 
superior, em curso de Licenciatura e de Graduação, e a Resolução CNE/CP n° 2/2002, 
que institui a duração e carga horária dos mencionados cursos, preveem a articulação 
entre teoria e prática através de componentes teóricos e práticos nas Unidade 
Curriculares (UC), além do estágio curricular supervisionado e de outras atividades 
acadêmico-científico-culturais.  Essa última Resolução estabelece a carga horária de 
400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir da segunda 
metade do curso.   

Em relação aos locais em que poderá ser cumprido o estágio curricular 
supervisionado, a Lei 11.788 de 25/09/2008, em seu Art. 7º, determina que é a 
instituição que deve celebrar termo de compromisso com o educando [...] e com a 
parte concedente e indicar as condições de adequação do estágio à proposta 
pedagógica do curso, à etapa e modalidade de formação escolar do estudante e ao 
horário e calendário escolar.  

Saliente-se a importância da leitura integral por parte dos licenciandos dos 
documentos oficiais citados neste item. 



 

 

 

4.  CONDIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 
Conforme os Projetos Pedagógicos das Licenciaturas em Letras da Unifesp, o 

estágio curricular supervisionado tem início no 6º termo,  será realizado concomitante 
ou posteriormente ao curso das unidades curriculares abaixo relacionadas e será 
supervisionado pelos respectivos professores responsáveis por essas unidades 
curriculares, a saber: 

Língua, literatura e ensino: fundamentos I (Estágio Curricular Supervisionado 
em Língua Portuguesa e suas Literaturas I e III); 

Língua, literatura e ensino: fundamentos II (Estágio Curricular Supervisionado 
em Língua Portuguesa e suas Literaturas II); 

Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola/Francesa/Inglesa I (Estágio 
Curricular Supervisionado em Espanhol, Francês ou Inglês I); 

Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola/Francesa/Inglesa II (Estágio 
Curricular Supervisionado em Espanhol, Francês ou Inglês).  

 
Pré-requisitos 

 o aluno somente poderá matricular-se no Estágio Curricular Supervisionado 
se estiver cursando ou já tiver cursado as UCs supra citadas;  

 para a matrícula na Unidade Curricular Língua, literatura e ensino: 
fundamentos II, o estudante deverá ser aprovado na UC Língua, literatura e 
ensino: fundamentos I;  

 para a matrícula na UC Fundamentos do Ensino de Língua 
Espanhola/Francesa/Inglesa II, o estudante deverá ser aprovado na 
Unidade Curricular Fundamentos do Ensino de Língua 
Espanhola/Francesa/Inglesa I.  

 
 

5. CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

Em consonância com a Resolução CNE/CP n° 2/2002, os Projetos 
Pedagógicos das Licenciaturas em Letras, estabelecem que a carga horária do estágio 
curricular supervisionado é de 405 horas para as atividades de estágio, distribuídas da 
seguinte forma:  

 Licenciatura em Letras Português: 3 termos de 135 horas; 

 Licenciatura em Letras Português/Língua Estrangeira: 2 termos de 135 
horas de estágio  curricular supervisionado em Língua Portuguesa e 2 
termos em Língua Estrangeira, sendo o primeiro de 70 horas e o segundo 
de 65 horas.  

 
Essa distribuição pode ser melhor visualizada no quadro a seguir.   

 
 

 6º termo 7º termo 8º termo 9º termo 10 º termo  

 Estágio 
curricular 

supervisionado 
em Português 

I 

Estágio 
curricular 

supervisionado 
em Português 

II 

Estágio 
curricular 

supervisionado 
em Português 

III 

Estágio 
curricular 

supervisionado 
em Língua 

Estrangeira I 
(Espanhol, 
Francês ou 

Inglês) 

Estágio 
curricular 

supervisionado 
em Língua 

Estrangeira II 
(Espanhol, 
Francês ou 

Inglês) 



 

 

Licenciatura 
em Letras 
Português 

135 horas 135 horas 135 horas   

Licenciatura 
em Letras 
Português-
Língua 
Estrangeira 
(Espanhol, 
Francês ou 
Inglês)  

135 horas 135 horas  70 horas 65 horas 

 
 
Ademais, em conformidade com a Lei 11.788 de 25/09/2008: 

 as  jornadas do estágio curricular supervisionado são  definidas em comum 
acordo entre  o curso de Licenciatura em Letras da UNIFESP, as instituições 
educacionais com as quais foi firmado acordo de parceria4 e o aluno estagiário, 
devendo ser compatíveis com as atividades escolares e não ultrapassar 6 
(seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais; 

 a duração do estágio não poderá exceder 2 (dois) anos na mesma instituição 
parceira, exceto quando se tratar de estagiário com necessidades especiais.  

 
De acordo com a Resolução CNE/CP n° 02/2002, alunos que exerçam atividade 

docente regular na educação básica poderão ter redução da carga horária do Estágio 
Curricular Supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas.  Assim, a fim de que 
tenha direito à dispensa do Estágio Curricular Supervisionado em Português, o aluno 
deverá comprovar experiência de efetivo exercício de docência em Português nos 
níveis Fundamental II e/ou Ensino Médio da Educação Básica, ou ainda em Educação 
de Jovens e Adultos. No caso do Estágio Curricular Supervisionado em Línguas 
Estrangeiras (Espanhol, Frances e Inglês), o aluno deverá comprovar experiência de 
efetivo exercício de docência desses idiomas nos níveis Fundamental II e/ou Ensino 
Médio da Educação Básica, ou em cursos de línguas em escolas de idiomas ou nos 
Centros de Língua do estado (CELs), para  faixas etárias compatíveis com os níveis 
Fundamental II e Ensino Médio da educação básica ou para adultos.  

 Essa prática deve ter sido realizada num prazo máximo de até 5 anos, contados a 
partir da matrícula no Estágio Curricular Supervisionado.  

Para que se efetive a redução de até 200 horas, o aluno deve apresentar ao 
professor supervisor, a cada semestre, quando do planejamento de sua jornada de 
estágio, o comprovante de vínculo empregatício para o período requerido. O 
comprovante deverá ser expedido em papel timbrado e conter as seguintes 
informações: área de docência, nível de ensino e o período de regência escolar. A 
quantidade de horas dispensada será averbada na ficha de estágio e o comprovante 
ficará arquivado com os demais documentos comprobatórios da realização do estágio 
curricular supervisionado.  

A redução da carga horária total em cada semestre seguirá a seguinte 
proporcionalidade, até o limite legal de 50%. 
  

De 6 meses a 1 ano completo 10% 

De 1 ano e 1 mês a 2 anos 20% 

De 2 anos e 1 mês a 3 anos   30% 

De 3 anos e 1 mês até 4 anos 40% 

                                                
4
 Para mais informações sobre o estabelecimento de convênio entre a UNIFESP e as instituições de 

ensino, consultar a seção “Locais de estágio”. 



 

 

De 4 anos e 1 mês até 5 anos 50% 

 
Considerando que as atividades do estágio curricular supervisionado e das 

unidades curriculares Língua, Literatura e Ensino: fundamentos I e II, e Fundamentos 
do Ensino de Espanhol/Francês/Inglês I e II estão intimamente relacionadas e que, 
sem o estágio, o acompanhamento da disciplina fica prejudicado, a mencionada 
dispensa não pode ultrapassar 50 por cento da carga horária de estágio curricular de 
cada termo. Dessa forma, se o aluno pretende ser dispensado de 200 horas do 
estágio curricular, deverá distribuir essas horas da dispensa nos diversos termos 
cursados (por exemplo, 67 horas em cada um dos Estágios de Língua Portuguesa  e 
suas Literaturas).  

Nos quadros abaixos, a título de ilustração temos a distribuição da carga 
horária das Unidades Curriculares Específicas da Licenciatura (UCEL) e dos estágios 
curriculares supervisionados.  

 

5º termo Carga horária 
das UCs 

Carga horária 
dos estágios 
curriculares 

Licenciatura em Português e em Português/ 
Língua Estrangeira 

  

Práticas de Formação Docente 30 horas ----- 

Libras 30 horas ----- 

 
 

6º termo Carga horária 
das UCs 

Carga horária 
dos estágios 
curriculares 

Licenciatura em Português e em Português/ 
Língua Estrangeira 

  

Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos I 60 horas ----- 

Estágio Curricular Supervisionado em Língua 
Portuguesa e suas Literaturas I 

----- 135 horas 

 

7º termo Carga horária 
das UCs 

Carga horária 
dos estágios 
curriculares 

Licenciatura em Português e em Português/ 
Língua Estrangeira 

  

Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos II 60 horas ----- 

Estágio Curricular Supervisionado em Língua 
Portuguesa e suas Literaturas II 

----- 135 horas 

 

8º termo Carga horária 
das UCs 

Carga horária 
dos estágios 
curriculares 

Licenciatura em Português   

Estágio Curricular Supervisionado em Língua 
Portuguesa e suas Literaturas III  

 135 horas 



 

 

 

9º termo Carga horária 
das UCs 

Carga horária 
dos estágios 
curriculares 

Licenciatura em Português/Língua 
Estrangeira 

  

Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola, 
ou Francesa ou Inglesa I 

60 horas ----- 

Estágio Curricular Supervisionado em Espanhol, 
Francês ou Inglês I 

----- 70 horas 

 

10º termo Carga horária 
das UCs 

Carga horária 
dos estágios 
curriculares 

Licenciatura em Português/ Língua 
Estrangeira 

  

Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola, 
ou Francesa ou Inglesa I 

60 horas ----- 

Estágio Curricular Supervisionado em Espanhol, 
Francês ou Inglês I 

----- 65 horas 

 

6.  LOCAIS PARA A REALIZAÇAÕ DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO 

 
Em obediência à Lei 11.788 de 25/09/2008, o Curso Letras - grau Licenciatura 

da UNIFESP é responsável pelo estabelecimento de parcerias com instituições de 
ensino para a realização do estágio curricular supervisionado. Tais acordos de 
cooperação pressupõem o comprometimento de ambas as partes, com relação à 
formação dos licenciandos, à formação continuada dos professores e à qualidade das 
práticas docentes. Desse modo, o estágio curricular supervisionado só pode ser 
realizado em instituições com as quais as UNIFESP tenha firmado termos de 
convênio. 

Com relação aos espaços de ensino-aprendizagem que constituem o conjunto 
dos campos de estágio, os Projetos Pedagógicos das Licenciaturas em Letras da 
Unifesp preveem forte investimento nas escolas regulares da rede pública estadual e 
municipal, preferencialmente localizadas em Guarulhos (SP), que ofereçam Ensino 
Fundamental II e/ou Ensino Médio, seja para o segmento de EJA ou para o currículo 
regular. O Centro de Línguas da UNIFESP, em fase de planejamento, constituirá uma 
alternativa importante e valorizada para a realização de estágios curriculares no 
ensino de línguas estrangeiras, de português como língua estrangeira ou com fins 
específicos.  

Além disso, os Projetos Pedagógicos das Licenciaturas em Letras reconhecem 
como possíveis espaços institucionais para a realização das atividades de estágio 
curricular supervisionado as escolas profissionalizantes e técnicas de nível estadual ou 
federal, assim como escolas da rede privada, Centros de Línguas (CELs) abrigados 
em escolas públicas, Ongs, centros de idiomas, instituições penais, abrigos, empresas 
que oferecem cursos de aperfeiçoamento a seus funcionários, instituições culturais, 
bem como a própria Unifesp, onde podem ser oferecidos cursos de extensão, entre 



 

 

outros.  

7. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO 

 
Antes da realização do estágio curricular supervisionado é imprescindível que o 

aluno leia atentamente estas normas, o Projeto Pedagógico de Licenciatura em Letras 
que correspoonde à sua habilitação e a legislação que rege o cumprimento do estágio. 
Após a etapa de leitura e de reflexão sobre esses documentos, o aluno deve: 

- providenciar 3 (três) vias da carta de apresentação e 3 (três) vias do termo de 
compromisso que estão anexos a este documento5; 
- preencher e assinar todas as vias; 
- solicitar a assinatura do supervisor de estágio curricular supervisionado nos 
campos correspondentes nos documentos citados;  
- levar as 3 (três) vias da carta de apresentação e do termo de compromisso à 
escola onde realizará o estágio; 
-  solicitar à direção da escola que assine todos os documentos; 
- deixar 1 (uma) via da carta de apresentação e 1 (uma) via do termo de 
compromisso com  a Direção da escola; 
- entregar 1 (uma) via da carta de apresentação e 1 (uma) via do termo de 
compromisso ao professor supervisor do estágio ou à secretaria de estágio da 
UNIFESP e guardar consigo 1 (uma) via de cada documento. 

 
Após esses procedimentos o aluno deve verificar com a direção do campo de 

estágio, ou com o responsável por essas informações, as regras gerais da instituição, 
os procedimentos, horários e prazos para a obtenção de assinaturas (por exemplo, da 
ficha de estágio a ser validada pela Direção ao final do semestre) e depois iniciar as 
atividades de estágio de acordo com o planejamento feito com o professor supervisor.  

Durante a realização do estágio curricular o aluno deve completar a ficha de 
estágio após cada atividade e solicitar a assinatura do professor orientador na escola. 

Findo o cumprimento das horas estabelecidas no planejamento do estágio, o aluno 
deve:                        

 - redigir os relatórios de estágio conforme as orientações do professor supervisor; 
- solicitar à direção da escola a assinatura e o carimbo na ficha de estágio 
(respeitando os horários e a disponibilidade da instituição e da direção da escola), 
-  solicitar ao professor supervisor que assine a ficha de estágio e, 
- entregar a ficha de estágio, devidamente assinada e carimbada, ao setor de 
estágio, que conferirá toda a documentação entregue e passará as informações à 
secretaria e ao professor supervisor; este último registrará o cumprimento ou não 
das atividades de estágio do aluno na pasta verde. 

 

8. ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
De acordo com os Projetos Pedagógicos das Licenciaturas em Letras, as 

modalidades de estágio curricular supervisionado previstas incluem diversificadas 
vivências pedagógicas, que extrapolam as habituais atividades de observação de 
aulas e regência de turma. Em todas as situações, são fundamentais as etapas de 
planejamento, análise e reflexão acerca do trabalho pedagógico a ser realizado junto 
às instituições parceiras, o que implica a elaboração de registros periódicos e 
sistemáticos, pertinentes a cada contexto. Está contemplada a participação efetiva e 
ativa dos diversos segmentos envolvidos: alunos-estagiários, supervisores de estágio, 

                                                
5 Essa documentação fica disponível no site do campus Guarulhos e também no Moodle Letras.  



 

 

docentes orientadores de estágio e docentes responsáveis por outras unidades 
curriculares do curso. 
 Mais especificamente, as atividades de estágio a serem cumpridas são: 
observação de escola, de aulas, participação em aula, direção de classe, atividades 
extraclasse e relatórios, conforme descritas a seguir:  
1. entende-se por observação de escola as atividades nas quais o estagiário toma 
conhecimento da estrutura, do funcionamento e dos recursos, bem como da 
comunidade interna e externa da escola; 
2. entende-se por observação de aula as atividades nas quais o estagiário presencia a 
atuação didático-pedagógica do professor orientador; 
3. entende-se por participação em aulas as atividades nas quais o estagiário 
acompanha as atividades conduzidas pelo professor orientador, oferecendo seu apoio, 
em trabalhos como: 

- exposição de assuntos à classe; 
- estudos dirigidos; 
- orientação de grupos de estudos; 
- direção ou participação em discussões, debates, pesquisa; 
- aplicação de testes, exercícios, provas; 
- outras atividades apropriadas, desde que autorizadas pelo professor 
orientador; 

4. entende-se por direção de classe as atividades em que o estagiário ministra aulas 
em escolas conveniadas com o curso de Letras da UNIFESP e/ou nos cursos de 
extensão de língua estrangeira oferecidos à comunidade; 
5. entende-se por relatório a descrição e análise crítica de todas as atividades 
desenvolvidas pelo estagiário, devidamente aprovadas pelo professor supervisor,;  
6. entende-se por atividades extraclasse 
6.1 de Português 

- planejamento geral da atividade extraclasse; 
- análise da legislação, do Projeto Político-Pedagógico, de planos de ensino e 
de planos de aula; 
- elaboração de questionários e de instrumentos de avaliação; 
- coleta, tabulação, organização e análise de dados;  
- avaliação  de livros e de outros materiais didáticos; 
- planejamento de curso e de aula; 
- confecção de material didático; 
- participação em oficinas, eventos acadêmicos e outras atividades previamente 
acordadas e autorizadas pelo supervisor de estágio; 
- atividade de pesquisa em ensino-aprendizagem, e,  
- reflexão crítica das atividades de estágio. 

6.2 de Espanhol, Francês e Inglês 
- participação em eventos científicos-acadêmicos em Língua Estrangeira e suas 
Literaturas ou Linguística Aplicada e Formação Docente durante o termo da UC 
cursada: oficinas, simpósios, congressos, conferências, palestras etc.   
 
Ao início de cada semestre letivo, os professores responsáveis pela supervisão 

do estágio curricular supervisionado apresentarão a seus estudantes a distribuição da 
carga horária por tipo de atividade a ser cumprida na realização dos estágios 
curriculares e efetuará com cada aluno o planejamento para o cumprimento dessas 
horas.  
 
Observações:  

 as atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica relacionadas 
ao ensino-aprendizagem de línguas e literaturas, desenvolvidas pelo 



 

 

estudante, poderão ser consideradas como atividades de estágio curricular 
desde que previamente autorizadas pelo professor supervisor de estágio; 

 o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 
venha a ser acordada6. 

 
9. AVALIAÇÃO 

 
Entende-se que a avaliação e o acompanhamento das atividades do estágio 

curricular supervisionado dos estudantes de Letras devem ser feitos de forma 
continuada e diversificada, com atividades que permitam dialogar com a realidade da 
escola e com a atividade docente. Almeja-se que os processos identificados na práxis 

do ensino-aprendizagem sejam trazidos para a Universidade e nela refletidos.  
O acompanhamento e a avaliação abarcarão as atividades no item 8, 

realizadas de forma satisfatória, assim como a entrega dos documentos dentro dos 
prazos previstos. O aluno estará aprovado ou reprovado conforme o cumprimento, ou 
não, das atividades previstas e entrega da documentação. Casos omissos serão 
analisados pela Comissão de Licenciatura. 

 
10. DOCUMENTOS  
 
10.1 Língua Portuguesa e  Literaturas 

O aluno deverá entregar ao professor supervisor, no final do semestre letivo:  
1) fichas de registro das atividades (quantas necessárias), devidamente 

assinadas, carimbadas e com os espaços em branco inutilizados (e sem rasuras);  
2) relatório das atividades do estágio, conforme orientação do professor;  
3) declaração de docência (para aqueles que fizeram aproveitamento de 

experiência profissional); 
O relatório das atividades de estágio deverá ser realizado individualmente e 

entregue com as seguintes as seguintes informações: nome completo e RA do aluno, 
nome da Unidade Curricular, nome dos professores, curso e termo, data. 
 

10.2 Língua Estrangeira (Espanhol, Francês e Inglês)  

O aluno deverá entregar ao professor supervisor, no final do semestre letivo:  
O aluno deverá entregar ao professor supervisor, no final do semestre letivo:  
1) fichas de registro das atividades (quantas necessárias), devidamente 

assinadas, carimbadas e com os espaços em branco inutilizados (e sem rasuras);  
2) relatório das atividades do estágio, conforme orientação do professor;  
3) declaração de docência (para aqueles que fizeram aproveitamento de 

experiência profissional); 
O relatório das atividades de estágio deverá ser realizado individualmente e 

entregue com as seguintes as seguintes informações: nome completo e RA do aluno, 
nome da Unidade Curricular, nome dos professores, curso e termo, data. 
 
11. CASOS NÃO CONTEMPLADOS 
 
Casos que não estejam contemplados neste documento serão analisados pela 
Comissão de Licenciatura. 

 

                                                
6 Conforme o disposto Art. 12º da Lei 11.788 de 25/09/2008 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
 

Guarulhos, _____ de _______________ de _______ 
 
Prezado(a) Sr(a). Diretor(a), 
 
 

Apresentamos-lhe o(a) aluno(a) ___________________________________________ 

_________________________________ do Curso de Letras, cursando o _____ termo com 

matrícula nº ______________, que deseja realizar o estágio curricular supervisionado na 

disciplina ______________________________ na instituição de ensino sob sua direção.  

 

O estudante compromete-se a cumprir as normas dessa Instituição durante o período de 

efetivação das atividades de estágio. 

 

Desde já agradecemos sua colaboração e nos colocamos à sua disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente,  

 

______________________________________________ 
 

Professor supervisor do estágio curricular 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECEBIDO 
 
_____________ , _______ de _______________ de 
_________. 
 
 
_______________________________________ 
          Assinatura da Direção da Escola  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

PARA A DOCÊNCIA EM LETRAS  ENSINO FUNDAMENTAL II, ENSINO MÉDIO, 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E CURSOS DE IDIOMAS EM ESCOLAS E 

CENTROS DE LÍNGUAS 

 

 

Termo de Compromisso nº _______/_______ 

 

O presente documento constitui-se no compromisso formal do signatário de 

reconhecer, concordar e acatar as normas de realização de estágio curricular 

supervisionado do curso de Letras da UNIFESP, em conformidade à lei 

11.788 de 25 de setembro de 2008, ao Programa de Estagio Supervisionado 

em Letras e ao Acordo de Cooperação Técnica ______ / ________ celebrado 

entre o curso de Letras da UNIFESP e a escola 

______________________________________________________________ 

 

Declaro para os devidos fins que eu, 

__________________________________________________________, RG 

_____________________ , estudante regularmente matriculado(a) no curso de Letras da 

Universidade Federal de São Paulo, sob número de matrícula _____________________, 

tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de estagiário(a) no âmbito do Programa 

de Estágio Curricular Supervisionado para a Docência do curso de Letras da UNIFESP, a 

ser realizado nessa escola. Nesse sentido, COMPROMETO-ME a: 

I. respeitar as normas da Escola e do Programa de Estágio Curricular Supervisionado para a 

Docência do curso de Letras; 

II. manter relação de respeito e cordialidade com os alunos e seus familiares, equipe 

gestora, funcionários e o professor orientador da Escola; 

III. estabelecer diálogo com o professor orientador e atender às suas orientações, 

participando ativa e colaborativamente dos momentos de planejamento, realização e 

avaliação das atividades propostas por ele; 

IV. comparecer pontual e assiduamente às atividades em que a participação for pré-

acordada, empenhando-me no sucesso de sua execução, respeitando os horários e 

cronogramas estabelecidos; 

V. cumprir, no âmbito da escola, as orientações referentes ao controle de frequência diário; 

VI. recorrer às autoridades escolares quando necessário; 

VII. atuar de modo ético em qualquer situação e zelar pelo bom nome das instituições e 

pessoas envolvidas no programa de Estágio Supervisionado para a Docência em Letras, e,  

VIII. utilizar ética e adequadamente os instrumentos de registro, de levantamento de 



 

238 

informações e de sistematização da experiência do estágio. 

ESTAGIÁRIO (nome completo)  

Habilitação  
E-mail  Telefon

e 
 

PROFESSORES 

SUPERVISORES UNIFESP 

 

E-mail    

ESCOLA  

Diretoria da Escola  

Endereço da Escola  
E-mail  Telefon

e 
 

PROFESSOR ORIENTADOR 

ESCOLA 

 

E-mail    

 

 

Guarulhos, _______ de  ___________________de  _________. 

 

_____________________________________________ 

                                  Estagiário (a) 

______________________________________________ 

                            Professor Supervisor UNIFESP 

 

 

Recebido___________________________________________ 
(Local e data) 

 ______________________________________________________ 

            Diretor (a) da Escola 

                                  (Assinatura e carimbo) 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO- EFLCH 

No dia seis de novembro de Dois Mil e Quatorze, realizou-se na sala cento e vinte e um (sala de 

reuniões anexa ao apoio pedagógico) do Campus Macedo da EFLCH a reunião supracitada e que 

contou com a presença dos coordenadores dos cursos de Filosofia, História, Letras, Pedagogia, o 

representante dos TAEs (Wellington das Virgens), a professora Marieta de Moraes Penna. Justificaram 

a ausência as coordenadoras dos cursos de Ciências Sociais e História da Arte.  Pauta e Deliberações: 

1) Projeção de Salas de Aula por Curso para o primeiro semestre de Dois Mil e Quinze. Está pendente 

do envio da projeção de todos os cursos para o apoio pedagógico. 2) Análise da Nova Portaria sobre 

Matrícula e Trancamentos: tudo deverá ser feito de acordo com o regimento e os casos omissos serão 

decididos pela Câmara de Graduação, será inserido na portaria da direção as questões referente à 

exclusão de Ucs. 3) Distribuição de Turmas de Libras. As aulas serão às segundas e sextas-feiras, com 

turmas de 25 alunos, no máximo. 4) ENADE. Será realizada uma reunião, no anfiteatro, no dia treze 

de novembro, com os alunos de todos os cursos que se formarão até julho de Dois Mil e Quinze a fim 

de informar sobre a importância do ENADE. 5) Aprovação Mudança de Nomes das UCs de História e 

Desmembramento de UC. Alteração da nomenclatura de Estágio I, II e III para Ensino, Pesquisa e 

Estágio de História I, II e III; Estágio Supervisionado em Patrimônio para Patrimônio, Prática e Pesquisa 

em História, desmembramento das Ucs Monografia I e II e criação da UC Defesa. 6) Aprovação dos 

PPCs do Curso de Letras e de Filosofia. 7) Ofertas de UCFP. Não foram feitas pelo Setor de Apoio 

Pedagógico pois nem todos os cursos enviaram suas ofertas. 8) Matrícula em RER. Permitidas para 

Unidades Curriculares fixas que não tenham carga horária prática e eletivas em patrimônio no curso 

de história. 9) Questão das Licenciaturas/Demanda Prograd. Idem item 9. 10) Minuta ABI (PROGRAD). 

11) Pontos Incluídos: Será realizada consulta à PROGRAD quanto ao número de vagas para reingresso 

e aproveitamento de estudos. É necessário informar aos alunos que entrará em vigor uma nova grade 

curricular, cuja data ainda não está definida pois está pendente a aprovação dos novos programas dos 

cursos de Pedagogia e Ciências Sociais. A Direção deve consultar as coordenações dos cursos sobre 

cancelamento de Ucs caso haja matrículas em disciplinas com poucos alunos, devido à especificidade 

de algumas unidades curriculares. 

  Ata lavrada por mim, Profa. Dra. Samira Adel Osman, Presidente da Câmara de Graduação da EFLCH  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, 

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS – NOVEMBRO/2014 

Aos seis dias do mês de novembro do ano de 2014, na sala 420 da unidade provisória 

da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São 

Paulo, realizou-se a reunião ordinária da Congregação do Campus Guarulhos. Sob a 

presidência do Prof. Daniel Arias Vazquez, diretor acadêmico, iniciou-se a reunião às 

dez horas e trinta e seis minutos, após assinatura da lista de presença anexa, pelos 

membros. Antes de o Prof. Daniel V. passar à ordem do dia o representante técnico-

administrativo Wellington das Virgens propôs uma questão de ordem, pedindo que as 

reuniões da Congregação não sejam pela manhã, horário que, na opinião dele, 

prejudica a participação de todos – quem cumpre jornada de 30 horas não consegue 

participar, embora haja um esforço para que os trabalhos não sejam prejudicados. Prof. 

Daniel V. respondeu que a reunião de novembro está sendo feita pela manhã em 

caráter experimental, mas a questão pode ser avaliada, pode-se fazer uma consulta, 

pois talvez os novos discentes que virão para as próximas reuniões também percam 

trabalhos e provas dependendo do horário. Passou-se então ao primeiro item da pauta: 

A aprovação da ata da reunião ordinária do mês de outubro, cujo texto seguiu 

como anexo ao e-mail de convocação da reunião e teve ressalvas por parte da Prof.ª 

Izilda Johanson. Prof. Daniel V. sugeriu a aprovação da ata com as ressalvas propostas 

e a mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se ao segundo item da 

pauta: A homologação da eleição de Chefe e Vice-Chefe do Departamento de 

Ciências Sociais, realizada em 05 de novembro de 2014. Foi homologada, por 

unanimidade, a eleição da Prof.ª Liana de Paula como Chefe e do Prof. Bruno Konder 

Comparato como Vice-Chefe do Departamento de Ciências Sociais. A seguir, passou-

se ao terceiro item da pauta: Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA 

– campus Guarulhos. Prof. Daniel V. deu as boas vindas à Prof.ª Ieda Maria Longo 

Maugéri, Presidente da CPA – pro-tempore, convidada para fazer a apresentação sobre 

o assunto. Prof.ª Ieda M. começou sua apresentação citando a Lei 10.861/200, que 

criou o SINAES, formado por três componentes principais: a avaliação das 

instituições, a avaliação dos cursos e o desempenho dos estudantes. Disse que o 

SINAES avalia todos os aspectos que giram em torno dos três eixos, o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Informou, ainda, que a CPA vê todos os pontos críticos e faz um 

relatório, tendo um papel fundamental de avaliação institucional interna que leva em 

conta dez dimensões, sendo a mais importante delas a sustentabilidade financeira. 

Citou também os instrumentos complementares de avaliação, a autoavaliação (feita 

pela CPA), a avaliação externa, o ENADE, a avaliação dos cursos de graduação e os 

instrumentos de informação (Censo e cadastro), todos eles processos avaliativos 

coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Conaes). Prof.ª Magali Silvestre, Vice-Presidente da CPA, com a palavra, 

informou que por conta do recredenciamento da Unifesp no INEP não ter ocorrido,  há 

dois cursos, em outros campi, que estão suspensos. Prof.ª Ieda M. falou então sobre a 

formação da referida Comissão e também sobre sua missão, cujos quatro primeiros 

itens são: elaborar o regimento da CPA; estabelecer a implantação de subcomissões 

nos campi; reformular a página da CPA; definir local próprio. Quanto ao Regimento 

Interno da CPA, Prof.ª Ieda M. falou do número de representantes – 32, sendo 7 

docentes, 9 discentes (2 da Pós e 7 da Graduação), 7 técnicos-administrativos, 7 
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representantes das Pró-Reitorias e 2 membros da sociedade civil organizada – e 

destacou o artigo sexto, que diz que cada campus terá seus representantes nos 3 

segmentos, sendo que o critério é não privilegiar nenhum segmento. Disse que a 

Subcomissão da CPA foi aprovada  em reunião da Congregação do campus e sugere 

que os membros sejam pessoas envolvidas em processos de avaliação. Prof. Daniel V. 

agradeceu a Prof.ª Ieda e a Prof.ª Magali e informou que temos, no campus, uma 

Comissão de Avaliação, composta com as outras, em abril de 2013, mas não é de seu 

conhecimento que tal Comissão tenha realizado alguma atividade, considerando 

importante retomar esse trabalho, adequando-o ao novo Regimento e à legislação. Em 

seguida, abriu para propostas. Prof.ª Magali S. considerou que há experiências muito 

ricas vindas de processos de avaliação institucional e que quando se fala em avaliação 

há certo receio, mas é importante se criar uma cultura de avaliação institucional, 

acrescentando que os avaliadores vêm avaliar a instituição (não os cursos) com base 

no relatório que a CPA envia ao MEC em março. Prof.ª Ieda M. lembrou que em todas 

as avaliações que tivemos houve dificuldade de termos material para mostrar aos 

avaliadores, daí a importância da presença da CPA local, o que mostra que a instituição 

está preocupada com sua avaliação. Prof.ª Francine Weiss, com a palavra, disse que o 

curso de Letras já recebeu 5 avaliações e agora receberá mais uma, que tiveram a 

assessoria da CPA, o que fez toda a diferença – a coordenação do curso agradece o 

suporte muito consistente que recebeu durante o processo, inclusive na interlocução 

com a Reitoria quando o curso foi avaliado pelo MEC abaixo da nota mínima no 

quesito “biblioteca”. Christian Betim, representante discente disse que não se pode 

pensar que os alunos serão prejudicados pelo “peso” do trabalho – quem deve avaliar 

isso são os estudantes, pois o trabalho ajuda a todos; o que desmotiva é justamente a 

falta de paridade. Prof. Alexandre Carrasco disse que houve reunião no Depto. de 

Filosofia na terça-feira passada e o nome dele foi indicado, tendo o Prof. Plínio Smith 

como suplente. O técnico administrativo Wellington V. observou que há dificuldade 

dos técnicos fornecerem os dados, pois o sistema é complicado. Prof.ª Ieda M. disse 

que foi uma boa observação e que na página da CPA haverá links para todas as 

subcomissões e outros órgãos. Agradeceu, então, o retorno da Prof.ª Francine e 

lembrou que com o Departamento de História da Arte também foi feito um trabalho 

consistente, pois o objetivo é que todos os cursos tenham nota máxima na avaliação. O 

diretor administrativo Thomás Oliveira agradeceu pela apresentação e perguntou se o 

INEP já tem indicadores para a avaliação de desempenho na parte administrativa, 

dizendo que uma das dificuldades do projeto avaliativo é quando fica descolado da 

administração. Prof.ª Ieda respondeu que existem indicadores, os avaliadores externos 

olham a infraestrutura e a parte administrativa, mas devem ser criados outros critérios 

que avaliem o setor administrativo de cada local, sendo importante ouvir os setores 

administrativos. Prof.ª Magali S. interveio dizendo que existem os instrumentos 

específicos de avaliação institucional, que seria interessante encaminhá-los para o 

diretor administrativo e que a ideia é também elaborar indicadores próprios, fornecidos 

pelo nosso processo de avaliação. Prof. Daniel V. colocou em votação a composição da 

CPA e foi aprovada, com uma abstenção, a seguinte composição: 6 docentes (sendo 1 

de cada Departamento), 6 técnicos-administrativos, 6 discentes (sendo 4 da Graduação 

e 2 da Pós-Graduação), 1 membro da Direção Acadêmica e 1 membro da sociedade 

civil. Cada segmento indicará seus representantes e a Direção Acadêmica pedirá 
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indicação da Prefeitura de um membro da sociedade civil, para então ser realizada a 

primeira reunião, visando definir um Plano de Trabalho. Na sequência, Prof. Daniel V. 

pediu licença para passar ao quarto item da pauta: A apreciação da Minuta de 

Resolução sobre a Carreira Docente que dispõe sobre a promoção para a classe E, 

denominada de Professor Titular, dizendo que foi deliberado no Consu que a 

discussão fosse feita nos campi. Prof. Carlos Bello informou que no campus a 

participação foi baixa, que a proposta foi trazida para a Congregação, sendo solicitado 

que os Departamentos discutissem o assunto  com seus Colegiados – a Prof.ª Claudia 

Abreu representa o campus Guarulhos na Comissão Central e a Prof.ª Marcia Jacomini 

representa o campus na Unifesp. Prof.ª Marcia, com a palavra, expôs que a dificuldade 

da Unifesp é ser a única que tem a exigência de Livre-Docência, que é uma questão 

sine qua non, tem que estar presente. Continuou dizendo que foi emitido um Parecer 

de que a Livre-Docência pode ser pontuada, não pode impedir o acesso do professor 

da classe D para a classe E. Também foi proposto que houvesse uma flexibilização da 

pontuação na avaliação de desempenho: que cada um pudesse participar de acordo 

com suas especificidades e ela, Prof.ª Marcia Jacomini, questionou se não seria ilegal 

do ponto de vista jurídico. A Procuradora Sofia Mutchnik (Procuradora da Unifesp) 

não encarou dessa forma, justificando pela via da autonomia universitária, de modo 

que a flexibilização permaneceu. Disse ainda que há vários pontos a se considerar, 

como tese, avaliação de desempenho, títulos, ensino, aula de erudição, produção 

intelectual e participação em banca – cada item é muito objetivo e o docente consegue 

ver claramente se atingiu ou não. A Comissão de Avaliação tem certo grau de 

autonomia para ver o que já havia sido pontuado de acordo com os itens propostos. A 

ideia é que cada Congregação envie para a esta Comissão suas análises e sugestões 

com relação a esse documento para, a partir daí, podem ser feitas mudanças na Minuta. 

O assunto foi aberto para debate. Prof.ª Rita Jover-Faleiros, com a palavra, declarou 

não entender as atividades de ensino elencadas na pesquisa e extensão. Prof. Carlos 

Bello disse que faz todo sentido que na avaliação do Memorial seja incluída a Livre-

Docência, que tem que ter peso importante e ser pontuada. Prof. Glaydson afirmou que 

a livre-docência nem precisaria ser colocada no Memorial, pois hoje já é um 

pressuposto para ascensão na carreira. Prof.ª Claudia Abreu respondeu para a Prof.ª 

Rita que é possível, pela Portaria, tirar a extensão e que a princípio a participação em 

bancas de mestrado e doutorado não estava em lugar nenhum, por isso foi sugerida. 

Prof.ª Rita disse que ainda que a portaria preveja, é contraditório porque o ingresso na 

carreira pressupõe a extensão. Prof.ª Liana de Paula perguntou se foi pensado um 

limite de vagas para professores titulares e se existe critério de desempate entre dois 

professores. Prof.ª Márcia J. informou que não, qualquer um que atingir os critérios 

pode mudar de classe. Prof. Carlos Bello disse que cada Congregação poderá adotar 

um nível diferente de ponderações sobre suas questões específicas. Prof.ª Marcia J. 

ponderou que não estamos mais discutindo professor titular no sentido tradicional, 

histórico e que nossa universidade está discutindo a questão da Livre-Docência porque 

aqui é o único lugar que há isso, do contrário certamente estaria na Portaria. Disse 

também que a discussão deveria ter começado pela base, que se pode tirar como 

proposta interna que os que têm a Livre-Docência não precisam estar inscritos no 

Memorial e que há grandes chances de ser aprovada uma boa proposta de Resolução 

no CONSU. Prof. Daniel V. afirmou que precisamos chegar a um número na 
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distribuição dos pontos. Prof.ª Claudia propôs 30 pontos para ensino, 30 para produção 

intelectual, 30 para atividades de extensão e 10 para atividades de gestão. Prof. Daniel 

V. ponderou que a gestão deve ser valorizada, para que haja pessoas interessadas em 

exercer a atividade. Prof.ª Francine declarou que a gestão, na prática, representa um 

atraso na qualidade da vida acadêmica, com diminuição da produção intelectual e 

prejuízo no atendimento aos alunos. Prof. Daniel perguntou se a gestão também é 

avaliada em 8 anos e a Prof.ª Francine respondeu que deve ser, tanto para a classe D 

quanto para a classe E e que a gestão não pode ser um “castigo” para o docente. Prof. 

Daniel V. declarou não saber se todos terão a oportunidade de exercer a gestão em 8 

anos. Prof. Odair Paiva propôs que todas as atividades valham 25 pontos – embora a 

gestão seja um problema, ela é fundamental e deve ser valorada.   Foram, então, 

votadas 6 propostas, tendo o seguinte resultado: a) O professor que tiver Livre-

Docência, ao requerer a promoção da classe D para a classe E, não precisa anexar ao 

Requerimento o Memorial, descrito no Inciso I do Art. 6º da Minuta da Resolução que 

dispõe sobre a promoção para a classe E. Tal proposta foi aprovada, com 3 abstenções. 

b) A participação em bancas de Mestrado e Doutorado, que estão elencadas nas 

Atividades de Extensão do Anexo 1 (Descrição das atividades com documentação 

comprobatória), devem fazer parte das Atividades de Ensino na Graduação e Pós-

Graduação do mesmo anexo – aprovada, com 2 votos contrários e 4 abstenções. c) A 

participação em bancas de concursos, que estão elencadas nas Atividades de Extensão 

do Anexo 1 (Descrição das atividades com documentação comprobatória), devem 

fazer parte das Atividades de Gestão do mesmo anexo – aprovada, com 4 abstenções. 

d) Que o relatório citado no Inciso III do Art. 6º destaque as atividades dos últimos 8 

anos e não dos últimos 15 anos, como está na Minuta. Proposta aprovada, com 2 

abstenções. e) Que seja retirada a Aula de Erudição do Anexo 1: aprovada, com 6 

abstenções e 16 votos a favor. f) Que a pontuação seja assim distribuída: 25 pontos 

para Atividades de ensino na graduação e pós-graduação, 25 pontos para Atividades de 

produção intelectual, 25 pontos para Atividades de Extensão e 25 pontos para 

Atividades de gestão: aprovada, com 2 abstenções e 12 votos a favor. Passou-se então 

ao quinto ponto da pauta: Convênios com EACH/USP e Univertità Deli Studi 

Firenze, propostos pelo Departamento de Educação. Prof.ª Claudia Panizzolo, 

chefe do Departamento de Educação, fez uma breve explanação sobre os convênios, 

que foram aprovados por unanimidade. O sétimo item da pauta: Novos projetos 

pedagógicos dos cursos de Letras – bacharelados e licenciaturas foi discutido antes 

do sexto item. Prof.ª Francine W. introduziu o assunto dizendo que hoje o curso de 

Letras é visto como sendo na verdade 8 cursos e estão satisfeitos com os feedbacks das 

avaliações, embora alguns comentários sejam recorrentes. O MEC orienta que deve 

haver reparos no modo de funcionamento – se são 8 cursos, deve haver 8 Projetos 

Pedagógicos distintos. O curso comprou essa perspectiva do MEC, e em julho/2014 o 

NDE tinha o “esqueleto” desses PPC. O Departamento de Letras fez reunião com a 

Prograd em 05/09/2014, na qual foram respondidos vários questionamentos. Uma 

característica do curso de Letras são as trilhas formativas e alunos com perfis muito 

díspares. O currículo era bem “engessado”, o que era uma dificuldade e gerava  

problemas com a integralização – há alunos que “encalham” em determinada área do 

curso, que tem 50% de carga horária obrigatória, mínima para a formação. O objetivo 

é que, após cumprimento do mínimo  exigido, o aluno possa seguir um perfil 
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formativo de Estudos Literários, Estudos Clássicos etc. Outra dificuldade é o 

atendimento a requisitos legais previstos pelo MEC – o curso fazia os 

questionamentos, mas as respostas não eram satisfatórias. Uma novidade é o elenco 

das unidades curriculares de formação de professor – eram dois Domínios Conexos, 

um em Letras e o segundo em outro curso; a partir de agora, será de livre escolha, 

inclusive em outros cursos do campus. O curso também deliberou por ABI (Área 

Básica de Ingresso). Ao ingressar no curso o aluno já escolhe a língua que vai cursar e, 

depois de dois anos, decide pela Licenciatura ou pelo Bacharelado. O objetivo é criar 

uma cultura de que o aluno se responsabilize mais por sua formação com 

especificidade em cada formação. No final da já citada reunião de setembro com a 

Prograd, o Departamento de Letras foi surpreendido com uma orientação da Prof.ª 

Isabel Melero (da Prograd), que afirmou que se a proposta do PPC fosse apresentada e 

aprovada na reunião da Congregação do campus até dezembro deste ano, todos os 

problemas estruturais que o Departamento estava apresentando seriam resolvidos. A 

ideia é começar 2015 já com os novos projetos, o que demandará adequação do 

sistema no campus, já que não há um sistema que apoie essa matriz curricular. Prof.ª 

Francine continuou sua fala, dizendo que assim como há um compromisso do curso 

com os novos PPC, também é preciso haver um compromisso por parte da Direção 

Acadêmica e da Congregação, pois se forem aprovados, haverá reflexos positivos para 

todos os cursos. Prof. Daniel V. pontuou que apoia a proposta do Departamento de 

Letras e que o interesse acadêmico não pode ser submetido às dificuldades 

operacionais. O técnico-administrativo Wellington das V. reiterou o pedido de que os 

Departamentos convidem os TAE’s para as discussões, pois pode haver contribuições 

importantes. Disse também que o compromisso de que vai haver luta por 

equipamentos, sistema e técnicos que viabilizem a aprovação do novo PPC tem que 

ocorrer, pois temos hoje mais de 3000 alunos e, no ingresso, virão mais 700, o que 

pode criar um entrave administrativo – em janeiro, portanto, é necessário um sistema 

que viabilize isso. Prof.ª Rita J. lembrou sobre o prazo pedido pelos técnicos, 

registrado em ata, para adequação: julho de 2015. Wellington das V. disse que esse é o 

“boom” do problema, em vista das formaturas. Prof. Daniel V. propôs a aprovação dos 

PPC e reunião para dar encaminhamento ao problema técnico. A aprovação deu-se por 

unanimidade. Voltou-se então ao sexto ponto da pauta: Proposta na alteração na 

operação com veículos oficiais. O diretor administrativo Thomás Oliveira, com a 

palavra, apresentou estudo feito por ele e pelos técnicos-administrativos Andréia 

Trinca e Ivan Lopes, que compara dois modelos de transporte institucional – o de frota 

própria, com motoristas terceirizados e o de terceirização da frota (o estudo foi 

enviado como anexo ao e-mail de convocação da reunião). Falou sobre os custos 

envolvendo o modelo de frota própria, tais como pagamento de motoristas, seguros, 

combustível, manutenção dos veículos, documentação, passivos trabalhistas e custos 

de gestão.  Apresentou, então, como funciona o modelo de terceirização da frota e fez 

uma comparação entre os dois modelos, usando os critérios de custos e o temporal 

(meses de alta demanda versus meses de baixa demanda), ficando demonstrado que, 

exceto em outubro, o modelo de terceirização mostrou-se mais eficiente do ponto de 

vista econômico, mas que há benefícios, além dos financeiros.  A Diretoria 

Administrativa, portanto, recomenda a mudança de modelo. Prof. Daniel V. elogiou o 

estudo e recomendou a aprovação da mudança de modelo, autorizando a Diretoria 
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Administrativa, em caso de aprovação, a fazer uma transição entre os dois modelos, já 

que há contratos em andamento que impedem que ela aconteça de um momento para 

outro. Prof. Bruno Comparato parabenizou pelo estudo e observou que do ponto de 

vista econômico parece vantajoso, mas que na terceirização temos custos não 

financeiros, como em algumas situações em que o motorista foi buscar convidados e 

“se perdeu”. Expressou preocupação sobre como será a transição: ficaremos na 

dependência do sucesso das licitações? Se não tiverem sucesso, ficaremos sem nada? 

A proposta do Prof. Bruno é uma solução híbrida, para contarmos com alguns carros 

próprios. Prof. Liana de Paula perguntou porque em outubro a situação se inverte – 

frota própria mais vantajosa – e o diretor Thomás O. explicou que houve um pico de 

demanda, assim como em setembro, ficando demonstrado que somente para alta 

demanda o modelo de frota própria compensaria. Prof. Daniel V. observou que tivemos 

uma situação atípica, no mês de janeiro deste ano como período letivo, mas voltando à 

normalidade teremos janeiro, fevereiro e julho com menor demanda. Explicou então 

ao Prof. Bruno que como o cargo de motorista foi extinto, hoje é terceirizado, portanto 

se adotarmos um modelo híbrido teremos o carro, mas não o motorista. O assunto foi 

para votação e a mudança de modelo foi aprovada, com autorização para que a 

Direção Administrativa faça uma transição e a alienação paulatina do veículos, tendo 

um voto contrário. Quanto aos informes, Prof. Daniel V. pediu que fossem 

encaminhados por e-mail para serem incluídos na ata e disse que há boas notícias que 

serão colocadas no Informativo do campus de novembro, reforçando o pedido de que 

os setores colaborem com o boletim mensal. Com a palavra, o Prof. Carlos Bello fez 

um breve relato sobre o Congresso da Unifesp. A seguir, o representante discente 

Christian Betim informou que em 06/11/2014 haveria apresentação do NUCCA 

(Núcleo de Cultura, Corpo e Arte) sobre tango na rua. Comentou sobre as próximas 

eleições para representação discente, agradeceu pelo aprendizado durante o tempo em 

que foi membro da Congregação, pediu que os próximos representantes dos alunos 

sejam bem acolhidos e que não haja dissensões entre os setores. Finalmente, Prof. 

Daniel V. informou a respeito do evento sobre Internacionalização que ocorrerá no mês 

de novembro com alunos que participaram de oportunidades de mobilidade 

internacional. Informou também que, provavelmente em uma reunião extraordinária, 

haverá discussão conjunta na Congregação sobre a finalização do trabalho de proposta 

de reocupação da unidade dos Pimentas e sobre o GT dos novos cursos. A reunião foi 

encerrada e eu, Alessandra Fernandes, secretária da Congregação, lavrei esta ata. 
 


