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1. O DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E LETRAS

1.1. Histórico do Departamento e do curso de Letras
O Departamento de Ciências Sociais e Letras da Universidade de
Taubaté funciona em prédio construído em 1895, originalmente destinado a
abrigar a Associação Artística e Literária de Taubaté. Tombado pelo Patrimônio
Histórico, o prédio foi restaurado e adaptado para que nele funcionassem os
Departamentos de Ciências Sociais e Letras (DCSL) e de Pedagogia, até 2004.
A partir de 2005, o Departamento de Pedagogia mudou-se para novo
endereço, permanecendo no prédio apenas o Núcleo de Pesquisas
Educacionais. Ainda a partir de 2005, o prédio passou a acolher o Instituto
Básico de Humanidades (IBH), que funciona em uma sala localizada no
segundo pavimento. A partir de 2008, passou a abrigar também o
Departamento de Serviço Social, o qual, em 2016, passou a integrar
plenamente os demais cursos que funcionam no prédio, ficando sob gestão da
mesma direção dos cursos de Letras, História e Geografia.
O Curso de Letras, antes em regime anual, foi aprovado para o regime
de semestralidade a partir de 2013 pela Deliberação CONSEP nº 161/2012,
com duração de seis (06) semestres.
Em 2014, pelo processo CSL 126/2014, foi aprovada uma alteração da
grade curricular do Curso para a supressão da disciplina “Atividade Pedagógica
e Integradora” (API), considerando que não houve prejuízo ao aluno.
Posteriormente, em atendimento à orientação do Conselho Estadual de
Educação (CEE) para adequação da grade curricular do Curso de Licenciatura
em Letras presencial da Universidade de Taubaté, consoante com as diretrizes
pedagógicas homologadas na Deliberação CEE 132/2015, que altera a
Deliberação 111/2012, que fixa as Diretrizes Curriculares Complementares nos
cursos de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas oferecidos pelos
estabelecimentos de Ensino Superior vinculados ao sistema estadual, a grade
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curricular do Curso de Letras passou por novas alterações e hoje é norteada
pela Deliberação CONSEP nº 218/2015.

1.2. Gestão Acadêmica
 Diretora do Departamento: Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza

 Conselho do Departamento – CONDEP
Órgão que coordena e fiscaliza as atividades do curso, aprovando as
medidas propostas pelas Comissões do Departamento; avalia os processos de
estudo de currículo para transferência; opina sobre aproveitamento das
disciplinas; decide sobre casos disciplinares apresentados pelo Chefe de
Departamento; além de outras atividades que lhe são conferidas pelo
Regimento Geral da Universidade.
O CONDEP é órgão de natureza deliberativa, consultiva e fiscalizadora
e, juntamente com a chefia, participa da administração do Departamento. Na
sua esfera de abrangência, é constituído pelos seguintes membros:
 Presidente: Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza
 Representantes do Corpo Docente:
Prof. Me. René Antonio Novaes Junior
Profa. Ma. Deise Nancy Urias de Morais
Prof. Me. René Antonio Novaes Júnior
Profa. Dra. Suzana Lopes Salgado Ribeiro
Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala
Profa. Ma. Andréia Alda de Oliveira Ferreira Valério


Representante dos Funcionários:
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Neide Filomena de Carvalho
 Representante do Corpo Discente:
Mariane dos Santos Moreira
Kaique de Melo Alencar Toledo

 Coordenações
Os coordenadores de curso acumulam as funções de Coordenação do
Curso, Coordenação de Trabalho de Graduação (TG) e Coordenação de
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC). A partir de 2017, os cursos
apresentam as seguintes coordenações:
 Coordenação de Letras: Profa. Dra. Maria do Carmo Souza de Almeida
 Coordenação de História: Profa. Dra. Rachel Duarte Adbala
 Coordenação de Geografia: Prof. Me. René Antonio Novaes Júnior

1.3. Infraestrutura do Departamento
O DCSL, o IBH e o Departamento de Serviço Social compartilham 2
banheiros para professores (masculino e feminino), 1 banheiro para
funcionários; 2 banheiros para alunos (masculino e feminino); 1 cantina; 1 sala
para xerografia; 1 cozinha/copa. Desde de 2009, a sala do antigo Laboratório
de Línguas e a sala de estudos a ele contígua, do DCSL, passaram a ser
utilizadas pelo curso de Serviço Social. Abaixo outros espaços referentes à
infraestrutura do DCSL:
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1.3.1. Laboratório de Informática
O Laboratório de Informática conta com: 20 Computadores Intel Core 2
Duo, Memória de 2GB e HD de 160G. Sistema operacional Windows XP
Professional, Pacote Office, Spring 5.1.8 e Antivírus Eset 1 AMD Sempron,
Memória 1GB e HD 500GB. Sistema operacional Windows XP Professional,
Pacote Office, Spring 5.1.8 e Antivírus Eset 4 Intel Dual Core, Memória 1GB e
HD 160GB. Sistema operacional Windows XP Professional, Pacote Office,
Spring 5.1.8 e Antivírus Eset. O laboratório apresenta um total de 25
equipamentos.
Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às
12h, das 12h10min às 16h e das 17h às 21h. Em alguns horários, o laboratório
é reservado para uso exclusivo de turmas específicas, para aulas de
Informática (TICs) e Sistemas de Informações Geográficas (SIG).
Esse local atende aos alunos do Departamento e dos demais
Departamentos da UNITAU e também atende aos professores, tanto para
atividades de pesquisa na Internet, quanto em aulas ministradas no
Laboratório.
Para auxiliar alunos e professores, bem como cuidar da parte
operacional do laboratório, há um funcionário responsável por essas atividades,
o técnico Josué Lúcio Júnior.

1.3.2. Biblioteca
A Biblioteca de Ciências Sociais e Letras, Filosofia, Pedagogia e Serviço
Social tem um acervo de 42.585 exemplares e 23.722 títulos entre livros,
Trabalhos de Graduação (TG), Monografias de Especializações, Dissertações
de Mestrado, Teses de Doutorado e multimídias. Quanto aos periódicos
nacionais, há 6.637 exemplares e 317 títulos; e quanto aos periódicos
estrangeiros, 1.493 exemplares e 51 títulos, nas áreas de Educação, Filosofia,

7

História, Geografia, Letras, Serviço Social e afins. O acervo é frequentemente
atualizado, atendendo a solicitações dos professores, coordenadores e
também às bibliografias dos planos de ensino.
A Biblioteca está ligada ao Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi, que
coordena as atividades das 14 Bibliotecas existentes na Universidade. O
acervo total das bibliotecas é de aproximadamente 197.438 exemplares de
obras em geral e 72.021 exemplares de periódicos. O SIBi conta também com
uma Biblioteca Eletrônica – CPB (Centro de Pesquisa Bibliográfica), em que o
interessado

tem

acesso

a

informações

do

Portal

CAPES

(www.periodicos.capes.gov.br) ao COMUT e a outras bases de dados. Todas
as informações estão disponibilizadas no Software Gerenciador de Rotinas de
Biblioteca – SOPHIA, e as Bibliotecas funcionam em rede única. O acesso às
informações é feito nos terminais de consulta, via Internet, de qualquer
aparelho ou diretamente no local. O acervo é de livre acesso, podendo o aluno
ir diretamente ao encontro da informação. A disposição dos materiais nas
estantes corresponde ao endereço que o Sistema Sophia indica. Assim, o
aluno pode fazer consultas sobre o acervo disponível, reservar e renovar obras
e usufruir de outros serviços.
Na Biblioteca, há 03 salas para estudos em grupo (capacidade para 52
lugares); 01 sala para estudo individual (capacidade para 08 pessoas); 01 sala
para orientação de Trabalho de Graduação - TG (capacidade para 12
pessoas); e, uma sala para pessoas com deficiência.
A Biblioteca conta com uma equipe de 03 auxiliares e uma Bibliotecária
– Luciene Lopes da Costa Rêgo. O horário de atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 21h45min, e aos sábados, das 8h às 12h. O contato
pode

ocorrer

pelo

telefone

(12)

3631

2006

ou

pelos

e-

mails: sibi.letras@unitau.br / sibi.ssocial@unitau.br. Todas essas informações
foram atualizadas em dezembro de 2016.
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1.3.3. Salas de Aula
O prédio apresenta 14 salas de aula: 111, 112, 113, 114, 119 A, 119 B,
120, 207, 210, 211, 212, 221, 222, 223.
Nas salas de nº 210, 211, 221, 222 e 223, há aparelho multimídia
instalado no teto. As salas de nº 109 e 207 estão equipadas com TV. As salas
de aula destinadas ao DCSL são usadas pelos cursos de graduação em Letras
(habilitação Português/Inglês e Português/Espanhol), História e Geografia;
pelos cursos de extensão em Expressão Oral em Inglês e em Espanhol e de
outros que sejam aprovados para a realização no semestre, vinculados ao
DCSL; pelos cursos de especialização em Língua Inglesa, Língua Portuguesa e
Literatura, também vinculados ao DCSL, e pelo curso de Educação, História,
Política e Sociedade, vinculado ao Departamento de Pedagogia; e, por fim,
pelas turmas do Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada (PPG
LA) – Mestrado. Há espaço, ainda, para funcionamento de uma turma do
Mestrado em Ciências Ambientais.
1.3.4. Salas com Ambientes Específicos
No DCSL, constam as seguintes salas específicas de:
 Coordenação do curso de Letras: apresenta acervo “Monteiro Lobato”
e “Maria Helena Martins de Oliveira” e é equipada com um computador; a sala
é destinada para trabalhos gerais de coordenação, como orientação de AACC
e recebimento de relatórios dessas atividades, e para Supervisão de Estágio
(feita por docente responsável por esse componente curricular);
 Coordenação do curso de História: apresenta mapoteca e é equipada
com dois computadores; destinada para trabalhos gerais de coordenação,
como orientação de AACC e recebimento de relatórios dessas atividades;
aberta, ainda, ao Núcleo de Estudos em História;
 Coordenação

do

curso

de

Geografia:

apresenta

mapoteca,

computador e impressora; destinada para trabalhos gerais de coordenação,
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como orientação de AACC e recebimento de relatórios dessas atividades;
aberta, também, ao Núcleo de Estudos em Geografia;
 Projeto “Taubaté Tempo e Memória”: direcionado a estudos de
História, Tradições Culturais e Comunidade; nesta sala também funciona o
Núcleo Regional do Instituto de Estudos Valeparaibanos;
 Secretaria do Mestrado em Linguística Aplicada;
 Orientação e Projetos do Programa de Mestrado em Linguística
Aplicada;
 Centro Acadêmico (CA) de Letras, História e Geografia;
 Secretaria e Direção do DCSL;
 Sala de professores;
 Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores - LIFE;
 Laboratório de Informática.

1.4. Recursos de apoio didático-pedagógico
Além dos materiais e equipamentos que constam nas salas de
ambientes específicos, o DCSL conta com seis aparelhos de multimídia móveis
e cinco aparelhos de multimídia fixos, dez netbooks e dois aparelhos de DVD.

1.5. Recursos Humanos
1.5.1. Secretaria
Secretária: Roseli da Conceição de Oliveira
Auxiliares Administrativos: Rita de Cássia Ortiz, Neide Filomena de Carvalho
Estagiários: Gabrielle de Oliveira Buzzi, Aryadne Guimarães de Oliveira
Saches, Ana Verônica Augusto Domiciano e Jamile Mustafá Pereira.
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1.5.2. Corpo Docente 2017

O Corpo docente do curso é composto por 38% de doutores, 58% de
mestres e 04% de especialistas. O quadro completo com todos os professores
do curso está no item 2.6.
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2. O CURSO DE LETRAS
2.1. Informações Gerais do Curso de Letras – Licenciatura, com
habilitações em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas
Literaturas
 Habilitações: Português e Língua Estrangeira Moderna, Inglês, com as
respectivas Literaturas
 Número da Deliberação (Matriz curricular): CONSEP nº 218/2015
Grau Acadêmico: Licenciatura Plena
Período de funcionamento: matutino e noturno
Regime letivo: semestral
Número de vagas: 40
Prazo de Integralização: mínimo de 6 semestres e máximo de 10
semestres
Conceito no Exame Nacional de cursos: 3
Nota do último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes: 3
Reconhecimento da IES: Reconhecida pelo Decreto Federal nº
51007/63, de 16/05/63
Renovação do Reconhecimento pela Portaria CEE/GP nº 346/07, de
06/08/07 por 5 (cinco) anos.
Renovação pelo tempo que mantiver a nota 4 obtida no ENADE: Portaria
CEE/GP nº 635/12 de 22/12/12.
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2.2. Objetivos do Curso
Os objetivos do Curso de Letras são:
a) Proporcionar sólida fundamentação teórica, concomitantemente com a
formação humanística, para que o futuro professor possa atuar com
eficiência e consciência crítica frente às realidades da educação brasileira;
b) Formar, além de educadores, profissionais que possam desempenhar papel
atuante em pesquisa e em áreas afins (editoração, revisão, tradução);
c) Facultar ao aluno a possibilidade de desenvolver projetos pedagógicos,
durante a realização do estágio supervisionado e dos projetos de extensão,
com desenvolvimento de estratégias e de recursos didáticos;
d) Levar o aluno à observação das necessidades educacionais de sua área de
atuação em sua região, com o intuito de que ele constate in loco a
realidade das escolas e dos alunos do Ensino Fundamental e Médio,
aprendendo sobre práticas inclusivas e sobre ética profissional;
e) Propiciar ao acadêmico a oportunidade de exercitar-se criativa e
cientificamente, na proposição de projetos de pesquisa, na realização de
atividades de extensão, na organização de estudos específicos das
disciplinas e de reflexões sobre as atividades profissionais facultadas pela
graduação, numa contínua análise do mercado de trabalho e das
necessidades regionais, na área de Letras.

2.3. Perfil do profissional a ser formado
O graduando do Curso de Letras deverá, não apenas saber fazer uso
dos recursos da língua oral e escrita e ensiná-la, como também ser capaz,
criticamente, de desempenhar o papel de multiplicador, capacitando outras
pessoas para a mesma proficiência social do uso da língua.
Especificamente, o perfil do graduando de Letras deverá contemplar:
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a) Domínio

teórico

e

descritivo

dos

componentes

fonológico,

morfossintático, lexical e semântico da língua portuguesa e da língua
inglesa;
b) Domínio de diferentes noções de gramática e (re)conhecimento das
variedades linguísticas existentes, bem como dos vários níveis e
registros de linguagem;
c) Capacidade

de

analisar,

descrever

e

explicar,

diacrônica

e

sincronicamente, a estrutura e funcionamento de uma língua, em
particular da língua portuguesa e da língua inglesa;
d) Capacidade de compreender os fatos da língua e de conduzir
investigações de língua e linguagem, tanto pela análise de diferentes
teorias, quanto pela aplicação elas a problemas de ensino e
aprendizagem da língua materna e da língua inglesa;
e) Domínio do conhecimento histórico e teórico necessário para refletir
sobre as condições sob as quais a escrita se torna literatura;
f)

Domínio ativo e crítico de um repertório representativo de literatura em
língua portuguesa e em língua inglesa;

g) Domínio de termos técnicos da área, por meio dos quais se torna
possível discutir e construir a fundamentação do conhecimento da língua
e da literatura;
h) Capacidade de operar, como professor, pesquisador e consultor, as
diferentes manifestações linguísticas possíveis, sendo usuário, enquanto
profissional, da norma padrão;
i)

Capacidade de desempenhar papel de multiplicador, formando leitores
críticos e produtores de textos de diferentes gêneros e registros
linguísticos, e fomentando, em seus futuros alunos, o desenvolvimento
de habilidades linguísticas, culturais e estéticas;

j)

Atitude investigativa que favoreça processo contínuo de construção do
conhecimento na área e utilização de novas tecnologias;

k) Domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a
transposição dos conhecimentos para os diferentes níveis de ensino.
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2.4. Campo de atuação
São previstos os seguintes campos de atuação: docência em escolas
públicas e particulares, no Ensino Fundamental e Médio, e em escolas de
idiomas; atuação em Institutos de Pesquisas e em Editoras, como revisor (ou
tradutor); coordenação, supervisão e direção em escolas de idiomas.

2.5. Matriz Curricular - Disciplinas por período

Carga Horária– H/A

1º Período

Aulas

Aulas a

Presenciais

distância

História, Cultura e Sociedade Brasileira

080

Filosofia da Educação

080

História e Políticas Educacionais

080

Língua Inglesa: Leitura e Produção de Textos Expositivos

080

Língua Portuguesa: Morfologia Derivacional

080

Total da série

400

2º Período

Aulas

Aulas a

Presenciais

distância

Introdução aos Estudos de Literatura Portuguesa

040

Língua Inglesa: Leitura e Produção de Relatos

080

Língua Portuguesa: Morfologia Flexional

080

Linguística

080

Literatura Brasileira: Período Colonial

040

Teoria Literária

080

Total da série

400
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3º Período
Língua Inglesa: Ensino de Leitura e Produção de Narrativas

Aulas

Aulas a

Presenciais

distância

080

Orais
Língua Portuguesa: Morfossintaxe

080

Literatura Brasileira: Romantismo

040

Literatura Portuguesa Clássica

040

Psicologia da Educação

080

Sociologia da Educação

080

Total da série

400

4º Período

Aulas

Aulas a

Presenciais

distância

Didática

080

Ensino de Literatura Brasileira: Realismo e Modernismo

080

Ensino de Tecnologias da Informação e Comunicação

040

Língua Inglesa: Leitura e Produção de Narrativas Escritas

040

Língua Portuguesa: Tópicos Gramaticais para Adequação de

040

48

Textos
Literatura Oitocentista Portuguesa

080

Metodologia da Pesquisa e Ensino em Línguas e Literatura

040

Total da série

448

48

Aulas

Aulas a

Presenciais

distância

5º Período
Didática Específica

080

Gestão Educacional

040

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

040

Língua Inglesa: Leitura e Produção de Textos Argumentativos

080

48

Orais
Língua Portuguesa: Ensino de Leitura de Gêneros Discursivos

080

Literatura Brasileira: Desdobramento do Modernismo

040

Modernismo Português

040

Total da série

448

48
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6º Período

Aulas

Aulas a

Presenciais

distância

Estudos de Literatura em Línguas Inglesa

080

Língua Inglesa: Leitura e Produção de Textos Argumentativos

040

Escritos
Língua Portuguesa: Gêneros Discursivos no Ensino de

040

Produção Escrita
040

Literatura Brasileira Contemporânea

080

Literatura Infantil e Juvenil

040

Literatura Portuguesa Contemporânea

080

Seminários de Prática de Ensino – Letras

400

Total da série

2400

Carga horária total de aulas de 50 minutos

96
2000h

Carga horária de aulas (2.400 h/a) convertida em horas
Carga horária das atividades a distância (96h/a) convertida em

80h

horas (realizadas no EVA)
Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC

200h

Trabalho de Graduação – TG

120h

Estágio Supervisionado

400h
2.800h

Carga horária total do Curso

2.5.1. Disciplinas de Formação Didático-Pedagógica
Curso

Carga
Horária

CH
Formação DidáticoPedagógico

%

Curso de Letras com Habilitação
em Língua Portuguesa, Língua
Inglesa e respectivas Literaturas

2.800h

940h

33,6%

Disciplinas
História, Cultura e Sociedade

Carga Horária
(h/a)*
80

17

Filosofia da Educação

80

História e Políticas Educacionais

80

Psicologia da Educação

80

Sociologia da Educação

80

Didática

80

Didática Específica

80

Gestão Educacional

80

Língua Inglesa: Ensino de Leitura e Produção de Narrativas

80

Orais
Ensino de Literatura Brasileira: Realismo e Modernismo

80

Ensino de Tecnologias da Informação e Comunicação

88

Metodologia da Pesquisa e Ensino em Línguas e Literatura

40

Língua Portuguesa: Gêneros Discursivos no Ensino de Leitura

80

Língua

Portuguesa:

Gêneros

Discursivos

no

Ensino

de

40

Produção Escrita
Seminários de Prática de Ensino – Letras

80

Total da carga horária em aulas

1.128 h/a

Total da carga horária em horas

940h**

* Aulas de 50 minutos
** Convertidas em horas (60 minutos)

2.5.2. Espaço Virtual de Aprendizagem - EVA
O Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) é o “local virtual” da
Universidade de Taubaté no qual professores e alunos podem interagir,
fazendo uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para as
disciplinas com carga horária a distância.
Esse é um tipo de ambiente que utiliza plataformas especialmente
planejadas para abrigar cursos. No caso do Curso de Letras, as aulas a
distância são ministradas no EVA e a plataforma utilizada é o Moodle. Nela,
existem áreas para apresentação de conteúdos em vídeo, animações, textos,
atividades de verificação da aprendizagem – não avaliativas e avaliativas.
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Também estão disponíveis espaços para interação síncrona, por meio de
chats, e interação assíncrona, como os fóruns de discussão.
A

organização

do

ambiente

virtual

permite

ao

aluno

um

acompanhamento organizado e sistematizado daquilo que é estudado a cada
semana. A recuperação da informação e dos conteúdos estudados também é
um dos benefícios proporcionados pelos cursos a distância.
O EVA foi criado pela Deliberação CONSUNI 051/2014, que pode ser
acessada no link: http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSUNI/
Consuni_2014/ consuni_051_2014_1415736133.pdf.

2.6. Quadro de Professores do Curso de Letras – 2017 | Manhã e Noite
PROFESSOR
Adriana Cintra de
Carvalho Pinto

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

 Trabalho de Graduação

Doutor

I

 Língua Inglesa: Leitura e
Produção de Textos
Argumentativos Orais
 Trabalho de Graduação
 Estudos de Literatura em
Língua Inglesa

Mestra

P

 Sociologia da Educação
 Trabalho de Graduação

Doutor

I

Mestra

P

Mestra

I

DISCIPLINAS

cintracarvalho@hotmail.com
Ana Beatriz R. Pelógia
apelogia@unitau.br
abpelogia@yahoo.com.br
André Luiz da Silva
interworld@gmail.com

Andréia Alda de Oliveira
Ferreira Valério
andvalerio@uol.com.br
andreia_hello@yahoo.com
.br

Cláudia Maria de Oliveira
Souza

 Língua Inglesa: Leitura e
Produção de Textos
Expositivos
 Língua Inglesa: Leitura e
Produção de Textos
Argumentativos Escritos.
 Língua Inglesa: Leitura e
Produção de Relatos
 Ensino de Tecnologias da
Informação e Comunicação
 Trabalho de Graduação
 Língua Inglesa Ensino de
Leitura e Produção de
Narrativas Orais
 Língua Inglesa: Leitura e
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claudiasouz@hotmail.com

Produção de Narrativas
Escritas
 Trabalho de Graduação

Carlos Eduardo Reis
Rezende
kzresende@terra.com.br

Mestre

P

Mestra

P

Mestra

I

 Literatura Infantil e Juvenil

Mestra

I

 Estágio Supervisionado
 Psicologia da Educação

Mestra

P

 Atividade Pedagógica
Integradora
 Literatura Portuguesa Clássica
 Modernismo Português
 Didática Específica
 Literatura Portuguesa
Contemporânea
 Introdução aos Estudos de
Literatura Portuguesa
 Literatura Oitocentista
Portuguesa
 Trabalho de Graduação

Mestre

I

 Gestão Educacional
 Didática

Doutora

P

 Língua Portuguesa:
Morfossintaxe

Doutora

I

 Trabalho de Graduação

edureis_rezende@terra.co
m.br
Cássia Elisa Lopes
Capostagno

 Gestão Educacional

cassiacapostagno@ig.com
.br
Deisy Nancy de Moraes
deise.morais@unitau.com.
br

 Trabalho de Graduação
 Literatura Infantil e Juvenil
 Teoria Literária

dndemorais@gmail.com
Isabel Rosangela dos
Santos Amaral
isabel.eadunitau@gmail.com

Isabel Cristina de Moura
isabelcmoura@hotmail.co
m

Luzimar Goulart Gouvêa
luzimarg@uol.com.br

Márcia Maria Dias Reis
Pacheco
mareispacheco@ig.com.br
Maria Aparecida Garcia
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Lopes Rossi
lopesrossi@uol.com.br

Maria do Carmo Souza de
Almeida

 Língua Portuguesa; Morfologia
Derivacional
 Língua Portuguesa: Ensino de
Leitura de Gêneros Discursivos
 Trabalho de Graduação
 Língua Portuguesa: Ensino de
Produção Escrita de Gêneros
Discursivos
 Língua Portuguesa: Morfologia
Flexional
 Língua Portuguesa: Tópicos
Gramaticais para Adequação
de Textos
 Linguística

Doutora

I

alm.maria@hotmail.com

 Seminários de Prática de
Ensino - Letras
 Trabalho de Graduação

Maria Fátima de Melo
Toledomelotoledo@gmail.
com

 História e Políticas
Educacionais

Doutora

I

Moacir José dos Santos
professormoacirsantos@g
mail.com

 Trabalho de Graduação

Doutor

I

 Trabalho de Graduação

Doutor

I

 Trabalho de Graduação

Mestra

P

 Língua Brasileira se Sinais

Especialista

P

 Metodologia de Pesquisa e
Ensino de Línguas e
Literaturas

Mestra

P

Orlando de Paula
orlpa@u
ol.com.br
Renata Aparecida de
Freitas
renatafreitas1960@gmail.c
om
Sandra Aparecida
Vitoriano
profasandravitoriano@
yahoo.com.br

Silvia Regina Ferreira
Pompeo Araujo
silviapomp@uol.com.br

21

Silvio dos Santos
silune@bol.com.br
 Filosofia da Educação

Mestre

I

Mestre

P

Mestra

P

Doutora

I

silvio.santos@unitau.com.
br
Silvio Luiz da Costa

 Sociologia da Educação

siluco@uol.com.br
Thais Travassos

thais.ingleseportugues@y
ahoo.com

Vera Lucia Batalha de
Siqueira Renda
srenda@iconet.com.br /
vera.batalha@yahoo.com.
br

 Ensino de Literatura Brasileira
Realismo e Modernismo
 Literatura Brasileira
Contemporânea
 Literatura Brasileira: Período
Colonial
 Literatura Brasileira:
Romantismo
 Literatura Brasileira:
Desdobramento do
Modernismo
 Trabalho de Graduação
 Didática Específica

*Currículos Lattes no item 4.3.3. – Produção Acadêmica dos professores do Departamento

2.7. Avaliação institucional - CPA
O Sistema de Avaliação da Universidade de Taubaté foi regulamentado
pela Deliberação CONSUNI 009/2009, na qual se destaca que o processo de
avaliação tem por objetivo analisar periodicamente a atuação e o nível de
desempenho da Instituição por meio de atividades, cursos, programas,
projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais.
Nesse sentido, foi criada a Comissão Própria de Avaliação (CPA) para
proceder, segundo os 10 indicadores do SINAES, a organização e
implementação do processo de avaliação institucional da Universidade.
Cabe ressaltar que a Universidade de Taubaté, embora esteja incluída
no Sistema Estadual de Avaliação, optou por desenvolver seu processo
interno de avaliação seguindo os parâmetros nacionais estabelecidos pelo
MEC/INEP. Para construir a sistemática desse processo decidiu-se por
organizar os procedimentos segundo dois eixos:
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 Elaboração de questionário/roteiro aos gestores e dirigentes
institucionais, formulados a partir do desdobramento das 10
dimensões da avaliação estabelecidas e
 formulação de pesquisa de opinião direcionada aos estudantes
de graduação de cursos presenciais (num primeiro momento),
docentes e servidores técnico-administrativos.
Ver deliberações que regulamentam o tema “Avaliação Institucional na
Unitau” no Anexo E.

2.8. Rendimento escolar – formato da avaliação do aluno
A Deliberação CONSEP 206/2016 dispõe sobre a verificação escolar
nos cursos de graduação, em regime seriado semestral, para o ano letivo de
2017. Para conhecer a deliberação na íntegra, acessar o link:
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep
_206_2016_1479388345.pdf
2.9. Programa de Formação Continuada - PROFOCO
Por compreender que o professor é o responsável por transmitir
conhecimento, incentivar a pesquisa e orientar de maneira eficiente os futuros
profissionais para um mundo sem fim de oportunidades, posicionando-se na
linha de frente com o nosso aluno, a outra ponta do processo ensinoaprendizagem, a UNITAU, por meio da sua Pró-reitoria de Graduação, criou
desde 2012 o PROFOCO (Programa de Formação Continuada) para despertar
cada vez mais no professor a paixão pela docência, a mesma paixão que o fez
eleger a Universidade de Taubaté como seu espaço de “ser docente”.
O PROFOCO consiste numa série de ações e projetos voltados aos
professores e coordenadores pedagógicos dos cursos, que oferece encontros
de formação, com participação voluntária e inscrição on-line, sob forma de
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oficinas, minicursos e seminários de docência universitária, conduzidos por
docentes da Instituição com reconhecido conhecimento na área ou professores
convidados.

Dessa forma, visa promover, de modo efetivo, a melhoria da

qualidade de ensino da Universidade de Taubaté, pela valorização docente.
Também é uma oportunidade para que o professor se atualize e possa
aprimorar-se a cada dia no exercício da docência.
A Universidade preocupa-se em investir em sua equipe, em colaborar
com a melhoria técnica da qualidade das aulas e em encantar nosso aluno.

Mais informações: http://web.unitau.br/profoco/profoco.html
Pró-reitoria de Graduação
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3. OUTROS CURSOS OFERECIDOS NO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E LETRAS

3.1. Cursos de Graduação
I. Modalidade Presencial

Curso de graduação em LETRAS - Licenciatura
A partir de 2013, o curso de Letras passou a funcionar em regime
semestral. É oferecido na modalidade licenciatura, no período noturno e
matutino, com duração de 06 semestres.
São oferecidas 60 vagas no processo de Seleção Acadêmica. Oferecido
na modalidade licenciatura, possibilita habilitações em:
- Língua Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas Literaturas, conforme
Deliberação CONSEP nº 218/2015;
- Língua Portuguesa, Língua Espanhola e respectivas Literaturas,
conforme Deliberação CONSEP nº 219/2015.
O curso forma licenciados em Letras em até duas habilitações, que
podem atuar, não apenas como professores de línguas e literaturas nas duas
áreas, mas também como revisores (ou tradutores) de textos, coordenadores,
supervisores e diretores em escolas de idiomas.

Curso de graduação em GEOGRAFIA - Licenciatura
A partir de 2013, o Curso de Graduação em Geografia passou a
funcionar em regime semestral, no período noturno, com duração de 06
Semestres. São oferecidas 40 vagas no processo de Seleção Acadêmica.
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Funcionando à luz da Deliberação CONSEP nº 211/2015, o curso
prepara profissionais para atuação como professores em escolas da rede
regular de ensino público e privado.

Curso de graduação em HISTÓRIA - Licenciatura
A partir de 2013, o curso de História passou a funcionar em regime
semestral. É oferecido na modalidade licenciatura, no período noturno, com
duração de 06 semestres. São oferecidas 60 vagas no processo de Seleção
Acadêmica.
O curso, que funciona à luz da Deliberação CONSEP nº 212/2015,
prepara licenciandos em História que podem atuar como professores em
escolas da rede regular de ensino público e privado.

II. Modalidade a distância
A Universidade de Taubaté obteve em 26 de março de 2009, por meio
da Portaria nº 280, o credenciamento do Ministério da Educação (MEC)
autorizando o oferecimento dos cursos de Educação a Distância (EaD). Desde
então, a UNITAU busca o crescimento e a expansão da EaD em nível nacional,
mantendo a qualidade dos cursos oferecidos nesta modalidade.
Os cursos de graduação a distância promovidos pelo NEAD –
Universidade de Taubaté, na área de Ciências Humanas, estão vinculados ao
DCSL, embora não sejam realizados no espaço físico do departamento:
 Letras (Polo Taubaté/São José dos Campos);
 História (Polo Taubaté/São José dos Campos);
 Geografia (Polo Taubaté/São José dos Campos);
 Sociologia (Polo Taubaté);
 Filosofia (Polo Taubaté).
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3.2. Cursos de Extensão
No departamento, são realizados, com o apoio da Pró-reitoria de
Extensão, os seguintes cursos de extensão universitária:
 Expressão Oral – Língua Inglesa
Coordenação: Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza.

3.3. Cursos de Pós-graduação Lato Sensu
 Língua Inglesa – Tópicos em Ensino e Aprendizagem
O curso tem os objetivos de:
 Discutir as teorias do ensino e aprendizagem e de linguagem que
submetem aos diversos métodos ou tradições de ensino de línguas, em
relação aos seus contextos sócio-históricos.
 Discutir a perspectiva sociointeracional de ensino e aprendizagem de
línguas, com particular foco na língua estrangeira (Inglês).
 Apresentar e discutir os conceitos que submetem à proposta de
informação teórico-crítica do professor de línguas, na qual o curso se
insere, e os passos para seu desenvolvimento.
Coordenação: Profa. Ma. Cláudia Maria de Oliveira Souza

 Língua Portuguesa – Gramática e Uso
O curso tem os objetivos de:
 Levar o aluno a uma revisão gramatical pela prática intensa do uso
formal dos principais assuntos da gramática normativa do português.
 Levar o aluno à reflexão sobre a norma-padrão e o uso das estruturas
gramaticais na linguagem formal e informal.
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 Incentivar a reflexão sobre o ensino dos conteúdos abordados; incentivar
a pesquisa, buscando integrar a experiência prática ao conhecimento
acadêmico.
Coordenação: Profa. Dra. Elisabeth Ramos da Silva e Profa. Dra. Maria
Aparecida Garcia Lopes Rossi

 Literatura
O curso tem os objetivos de:
 Aprofundar dados conceituais referentes à literatura, tendo em vista a
importância da obra literária no contexto cultural das ciências humanas
e das artes.
 Conduzir o aluno ao tratamento crítico da obra literária em sua interação
com o universo humanístico, propiciando-lhe uma visão integral e
interdisciplinar do mundo da cultura.
 Estimular a pesquisa literária, tanto a dedicada ao levantamento do
material didático necessário para a docência, quanto a voltada para o
exercício da produção crítico-científica.
Coordenação: Professoras Isabel Rosângela Santos Ferreira e Deise
Nancy Urias de Morais

3.4. Curso de Pós-graduação Stricto Sensu
 Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada – Mestrado
O curso tem como público-alvo professores de Língua Portuguesa e de
outras áreas que buscam estudar a língua em seus aspectos teóricos e
práticos. Especificamente, os trabalhos são relacionados às três linhas de
pesquisa que atualmente norteiam o curso, a saber: Ensino e aprendizagem de
línguas, Formação de professores de línguas e Processos discursos da
linguagem verbal e não verbal.
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Coordenadora: Profa. Dra. Eliana Vianna Brito Kozma
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4. ATIVIDADES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO
A indissociabilidade dos pilares ensino, pesquisa e extensão garante a
formação de profissionais preocupados em adquirir, manter e expandir
conhecimentos e habilidades que lhes favoreçam plena realização pessoal e
efetiva inserção de seu trabalho na promoção do bem-estar social. Assim, com
o intuito de promover a articulação entre esses três pilares, o Departamento, a
Coordenação e os professores do Curso de Licenciatura em Letras/Inglês
operacionalizam:

4.1. Políticas de Estágio e de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
(AACC)

4.1.1. Estágio Curricular Supervisionado
A UNITAU criou e tem ampliado sua rede de convênios com empresas
públicas e privadas, a fim de possibilitar uma efetiva estrutura de inserção do
aluno no seu campo de estágio. A concepção pedagógica defendida pela
UNITAU valoriza a integração da teoria com a prática para a formação dos
futuros professores. A elaboração do regulamento de estágio considera as
características da concepção pedagógica, do acompanhamento e supervisão
do aluno, além dos aspectos operacionais e administrativos indispensáveis para
o registro da titulação.
Como parte integrante da formação e desenvolvimento profissional nas
diferentes áreas, o estágio curricular supervisionado, representa um conjunto
de atividades práticas que o estudante desenvolve na comunidade, nas
instituições e nas empresas. Essas atividades guardam relação com a sua área
de formação e são desenvolvidas sob a responsabilidade e acompanhamento
da instituição formadora.
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A

atividade

desenvolvida

no

estágio,

fonte

de

produção

de

conhecimento, é um poderoso articulador da relação teoria-prática. Promove a
capacitação profissional e a integração do jovem no mercado de trabalho, por
meio de situações oportunizadas no âmbito dessa mesma realidade. Também
possibilita o desenvolvimento de importantes habilidades e competências.

Há duas modalidades de estágio supervisionado:
 o estágio curricular obrigatório (um componente curricular vinculado à
grade curricular do curso), no qual o estudante desenvolve atividades
vinculadas a sua linha de formação;
 o estágio curricular não-obrigatório realizado por livre escolha e
atendendo ao interesse do aluno, como forma de enriquecimento
curricular e aproximação com sua futura área de atuação. Tal
atividade não substitui o estágio obrigatório.
As atividades desenvolvidas no Estágio Curricular supervisionado
possibilitarão aplicar os conhecimentos adquiridos durante o Curso e socializar
a experiência por meio de reflexão conjunta com o professor responsável pelo
acompanhamento do estágio e o supervisor da unidade concedente.
O importante no exercício do estágio é a convivência com pessoas de
diferentes áreas, ―in loco‖, oportunizando reflexões, análise e interpretação de
dados, fatos e situações, que contribuirá para sua formação acadêmica.
Os alunos de Licenciatura têm como campo de estágio as escolas de
ensino fundamental e médio, públicas e particulares, e os alunos dos demais
cursos de graduação e da educação profissional técnico de ensino médio, as
empresas e instituições públicas e privadas.

4.1.2. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais - AACC
Completando o referencial formativo, as AACC são desenvolvidas ao
longo do curso, como componentes curriculares enriquecedores. Devem
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possibilitar ao aluno vivências acadêmicas compatíveis com as relações do
mercado de trabalho, integrando-as às diversas peculiaridades regionais e
culturais.

4.2. Projetos de Extensão

 Redenção da Serra: História, Territorialização e Memória
Coordenação: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala e Prof. Me Eduardo
Carlos Pinto.

 Quiririm: na janela e no espelho, a memória no museu
Coordenação: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala e Profa. Dra. Suzana
Lopes Salgado Ribeiro

 Taubaté

tempo

e

memória:

História,

tradições

culturais

e

comunidade
Projeto trabalha com a pesquisa e divulgação de informações sobre a
história local.
Coordenação: Prof. Me. Armindo Boll

 Área de Relevante Interesse Ecológico - A.R.I.E - Pedra Branca
Coordenação: Prof. Me. Eduardo Carlos Pinto

 Cápsula do Tempo de São Luiz do Paraitinga - Intercâmbio com a
Casa do Patrimônio do IPHAN em São Luiz do Paraitinga.
Coordenação: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala
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 Curso Comunitário Pré-vestibular
Por meio do curso “LIBERTAS”, professores voluntários ajudam
estudantes da rede a se preparar para provas do ENEM. Alunos dos Cursos de
Letras, História e Geografia com bom desempenho acadêmico também são
convidados a auxiliarem os professores nas atividades do curso.
Coordenador: Prof. Me. Luzimar Goulart Gouvêa

4.3. Núcleos/projetos de pesquisa
Os professores do DCSL estão envolvidos em projetos e grupos de
pesquisa e buscam sempre a participação ativa dos alunos, para que, desde a
graduação, possam desenvolver atividades científico-acadêmicas e continuar
aprimorando seus conhecimentos por meio de pesquisas em cursos de pósgraduação.

4.3.1. Projetos e Grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq
I. Leitura e produção de gêneros discursivos no ensino de Língua
Portuguesa
Estudo de subsídios teóricos necessários para o desenvolvimento de projetos
didáticos para leitura e produção de gêneros discursivos nos ensinos
Fundamental

e

Médio.

Estudo

das

características

composicionais

e

enunciativo-discursivas de gêneros discursivos interessantes para o ensino de
Língua Portuguesa. Elaboração de sequências didáticas para projetos de
leitura e produção escrita.
Coordenadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi.
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II. Interfaces entre os aspectos cognitivos e afetivos na atuação do
professor de línguas.
As relações entre cognição e afetividade no ensino de línguas. As
representações docentes acerca de aspectos pertinentes à educação.
Investigações acerca da importância da tomada de consciência dos aspectos
formais da língua para a atuação docente.
Coordenadora: Profa. Dra. Elisabeth Ramos da Silva (docente, atualmente,
apenas no Programa de Mestrado em Linguística Aplicada).

III. Letramento do professor
Letrar o professor é dar condições para que ele atue na sua disciplina (ensino
de línguas) com critério, metodologia, conhecimento e valores. Esta linha de
pesquisa possui o enfoque dialógico bakhtiniano como ponto central para uma
proposta de mudança do professor em suas aulas, por meio da verbalização de
suas crenças e imagens acerca do que é ser um profissional da educação. Em
um segundo momento, a linha envolve a tomada de postura (posicionamento)
embasada, com formas de ação conscientemente elaboradas. Este projeto
pertence ao Grupo CNPq - Interação, linguagem e letramento do professor.
Coordenadora: Profa. Dra. Eveline Mattos Tápias Oliveira.

IV. Inovação em leitura e produção escrita: prática do professor e
aprendizagem do aluno
Este projeto pertence ao Grupo CNPq - Interação, linguagem e letramento do
professor. Tem por objetivo investigar práticas de leitura e produção escrita que
acontecem em sala de aula, bem como propor novas formas de conduzi-las a
partir das discussões encaminhadas pelo grupo as quais tem fundamento no
letramento situado, na aprendizagem segundo o enfoque vygotskyano e nas
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práticas dialógicas referenciadas em Bakhtin. Nesse sentido, o ponto focal do
projeto são as práticas pedagógicas inovadoras de leitura e produção escrita
do professor e usadas com seus alunos do mundo contemporâneo.
Coordenadora: Profa. Dra. Eveline Mattos Tápias Oliveira

V. Letramento literário em diálogo com diferentes linguagens, suportes e
gêneros discursivos
Coordenadora: Profa. Dra. Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda.
Descrição: Reflexões sobre a contemporaneidade e a importância de se formar
leitores reflexivos, críticos e criativos, pelo caminho das linguagens artísticas.
Estudo e investigação de base teórica bakhtiniana e vygotskiana que ilumine a
preparação/organização e a mediação de práticas sociais de leitura do texto
literário em diálogos múltiplos de linguagens, suportes e gêneros discursivos,
para alunos da educação básica. Elaboração, execução e avaliação de projetos
de leitura de texto literário em consonância com as diretrizes e avaliações da
educação nacional. Encaminhamento de produção escrita suscitada pela
reflexão e pelo dialogismo/polifonia das linguagens artísticas. Alguns temas
para pesquisas possíveis no âmbito deste projeto: 1. Propostas inovadoras
para a formação de leitores do texto literário. 2. Estudo de textos literários em
diálogo com a pintura, cinema, fotografia, escultura etc., para a geração de
propostas de trabalho com os alunos da educação básica 3. Estudo dos
diferentes suportes das linguagem literárias e artísticas para a geração de
projetos de trabalho com alunos da educação básica. 4. Acompanhamento e
investigação acerca das produções dos alunos oriundas das práticas de leitura
propostas pelos professores.
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VI. Laboratório de produção de material didático de História
Com financiamento do PIBID - Programa Institucional de Incentivo à Docência o "Laboratório de produção de material didático de História" foi criado em 2014,
com o objetivo de promover a elaboração e a divulgação de material didático
específico para a área de História. O Laboratório subsidia o trabalho dos
professores de História em formação, possibilitando-lhes o exercício da
criatividade e o compartilhamento de ideias. Os materiais são desenvolvidos
para aplicação em projetos do subprojeto de História do PIBID-UNITAU em
sete escolas parceiras da rede municipal de Taubaté. Depois de aplicados nos
projetos, os materiais produzidos são guardados numa sala do Departamento
de Ciências Sociais e Letras da UNITAU, para disponibilização para consulta e
uso dos licenciandos e dos egressos do curso de História. São promovidas
oficinas periódicas para a confecção desses materiais, com base nas
experiências e na prática docente dos coordenadores e dos professores
envolvidos, observando-se as diretrizes curriculares da área de História. No rol
de materiais que já foram produzidos destacam-se os jogos pedagógicos, as
cartilhas temáticas e os boletins. Com a implementação do Mestrado
Profissional em História, pretende-se ampliar esse projeto, que está
diretamente vinculado à Linha de Pesquisa 1 desta proposta, o que
possibilitará a realização de pesquisas a partir do acervo já composto e de
novas experiências a serem realizadas.
Coordenadora: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala.

VII. Lugares de memória da História valeparaibana: organização e
produção de acervos
Considerando-se a amplitude histórica da região do vale do Paraíba e a
necessidade de organizar acervos e levantar documentação dispersa, propõese, neste projeto, organizar, de acordo com os princípios arquivísticos e
museológicos, acervos dos municípios da região que ainda não dispõem de
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instituições de memória. Esse trabalho possibilitará a realização de pesquisas e
o acesso a essa documentação, tanto pelos profissionais de História quanto
pela população. Nesse processo, os mestrandos e graduandos envolvidos
serão capacitados para que possam organizar documentação e acervos,
aprender técnicas de pesquisa e técnicas de leitura e analisar diferentes fontes.
O objetivo deste projeto é fortalecer a aproximação entre a Universidade e as
instituições de guarda de documentos e de memória nos municípios da região
do vale do Paraíba, considerando-se a memória como patrimônio imaterial.
Preservar é assegurar que as gerações futuras possam entender o processo
de formação de sua história, das cidades, da sociedade. No entanto, para
assegurar o direito à memória não basta preservar, é necessário organizar de
modo a viabilizar o acesso. Assim, pretende-se elaborar política de arquivística
e promover a formação de acervos em museus a serem criados, ou que
perderam seus acervos ao longo do tempo, a partir de campanhas junto à
população. A organização de acervos permite, além da disponibilização dos
documentos e objetos, pesquisas, capacitação em técnicas de trabalho do
profissional em História e também a produção de material didático sobre a
história das cidades para subsidiar o ensino nas séries iniciais do ensino
fundamental das redes municipais. Esse trabalho tem sido requerido por
professores da rede municipal, que alegam a inexistência de informações e
material para trabalhar a história da cidade. Considerando que a UNITAU tem
produzido trabalhos acadêmicos com essa temática, será possível adaptar a
linguagem, além de trabalhar com oficinas de capacitação dos professores.
Além do benefício para a comunidade, os mestrandos e graduandos envolvidos
no projeto poderão ser beneficiados, ao experienciarem a pesquisa e o
processo de ensino-aprendizagem.
Coordenadora: Profa. Dra. Suzana Lopes Salgado Ribeiro

37

VIII. Estudo do Impacto da legislação ambiental sobre a expansão urbana
na área da Bacia do Rio Una no município de Taubaté, SP, no período de
2000 a 2016
Tem como objetivo investigar o processo de transformação e construção do
ambiente urbano na bacia do Rio Una e seu entorno imediato, no município de
Taubaté-SP. Procura-se neste trabalho caracterizar os impactos e conflitos
sobre o ambiente construído decorrentes da aplicação de institutos legais no
contexto geográfico da área de bacia, no município de Taubaté e entorno
imediato, no período de 2000 a 2016. Assim busca-se discutir em que medida o
planejamento ambiental e sua gestão pode contribuir para minimizar ou
recuperar condições necessárias a um quadro de desenvolvimento sustentável
no contexto estudado.
Coordenador: Prof. Dr. Flavio José Nery Conde Malta

IX. Projetos pedagógicos para leitura e produção de gêneros discursivos.
Líder do grupo - Grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de grupos de
pesquisa do CNPq
Estudo de subsídios teóricos necessários para o desenvolvimento de projetos
pedagógicos para leitura e produção de gêneros discursivos diversos nos
ensinos Fundamental e Médio.
Coordenadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi.

4.3.2. Participação em Projeto CAPES de apoio à formação docente:

PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência): programa
que oferece bolsa para estudantes de cursos de licenciatura plena, para que
exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de ensino básico,
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aprimorando sua formação e contribuindo para a melhoria de qualidade dessas
escolas. Para que os alunos sejam acompanhados e orientados, há bolsas
também para coordenadores e supervisores.
- Coordenadores institucionais UNITAU: Profa. Dra. Maria Teresa de Moura
Ribeiro e Profa. Dra. Myrian Boal Teixeira;
- Coordenadoras da área de História: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala e
Profa. Dra. Suzana Lopes Salgado Ribeiro
- Coordenador da área de Geografia: Prof. Me. René Novais Junior
- Coordenadoras da área de Letras: Profa. Dra. Maria do Carmo Souza de
Almeida

4.3.3. Produção acadêmica dos professores do Departamento DCSL
PROFESSOR – CURRÍCULO LATTES
Adriana Mascarette Labinas

http://lattes.cnpq.br/4061871628964789
Adriana Cintra de Carvalho Pinto

http://lattes.cnpq.br/2645442455527908
Adriana Milharezi Abud

http://lattes.cnpq.br/1572708242120027
Ana Beatriz Rodrigues Pelógia

http://lattes.cnpq.br/3142104666941007
André Luiz da Silva

http://lattes.cnpq.br/1130631872986412
Andréia Alda de Oliveira F. Valério

http://lattes.cnpq.br/8873029560606334
Armindo Boll

http://lattes.cnpq.br/2095562720944917
Carlos Eduardo Reis Rezende

http://lattes.cnpq.br/6830432992399636
Cássia Elisa Lopes Capostagno

http://lattes.cnpq.br/2578918381281744
Cláudia Maria de Oliveira Souza

http://lattes.cnpq.br/4756603768558792
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Deise Nancy Urias de Morais

http://lattes.cnpq.br/0770649028107890
Edson Trajano Vieira

http://lattes.cnpq.br/4889417479100303
Flávio José Nery Conde Malta

http://lattes.cnpq.br/8453347090604010
Gilberto Fernando Fisch

http://lattes.cnpq.br/0331228247415761
Isabel Cristina de Moura

http://lattes.cnpq.br/3561448403158879
Isabel Rosangela dos Santos Amaral
http://lattes.cnpq.br/0567535974224577
Jeferson de Moraes Rocha Medeiros F. Lourenço

http://lattes.cnpq.br/7392094175186147
José Oswaldo Soares de Oliveira

http://lattes.cnpq.br/4650642006564154
Leonardo do Nascimento Lopes

http://lattes.cnpq.br/7103382781493710
Luzimar Goulart Gouvêa

http://lattes.cnpq.br/6633103215643278
Márcia Maria Dias Reis Pacheco

http://lattes.cnpq.br/1903921170309432
Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi

http://lattes.cnpq.br/8541590944061789
Maria Fátima de Melo Toledo

http://lattes.cnpq.br/4377874589995616
Mauro Castilho Gonçalves

http://lattes.cnpq.br/5251617595766623
Moacir José dos Santos

http://lattes.cnpq.br/3987800501488137
Orlando de Paula

http://lattes.cnpq.br/6656255208874518
Rachel Duarte Abdala

http://lattes.cnpq.br/7509632267221512
Renata Aparecida de Freitas

http://lattes.cnpq.br/4641975327376208
René Antonio Novaes Junior

http://lattes.cnpq.br/6292439737373964
Sandra Aparecida Vitoriano

http://lattes.cnpq.br/0072286596015797
Silvia Regina Ferreira Pompeo Araujo

http://lattes.cnpq.br/7926237895065717
Silvio Luiz da Costa

http://lattes.cnpq.br/3937835176080855
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Silvio Santos
http://lattes.cnpq.br/8311925981426351
Suzana Lopes Salgado Ribeiro

http://lattes.cnpq.br/4781281757036528
Vera Lucia Batalha de Siqueira Renda

http://lattes.cnpq.br/3830945263817412
Thais Travassos

http://lattes.cnpq.br/7148307761972606
Vania de Moraes

http://lattes.cnpq.br/7782413602129875

4.4. Eventos
4.4.1. Eventos Institucionais Anuais

 Recepção aos Ingressantes: Realizada anualmente, ocorre nos três
primeiros dias letivos. Envolve diversas atividades acadêmicas, como
Acolhimento Festivo, distribuição de camisetas dos cursos, aula inaugural,
sorteio de livros e revistas doados pela Biblioteca Nacional, apresentação de
vídeo institucional com mensagem de boas-vindas do Reitor da Universidade,
palestras de professores dos cursos e do Centro Acadêmico, visita ao Centro
de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH), apresentação dos professores
do Departamento e visita monitorada ao laboratório de informática e também à
biblioteca, para conhecimento do acervo disponível para os alunos e
recebimento de instruções para uso do sistema SIBI.

 Jogos Universitários – JUTA: Previstos para o mês de maio, é um
evento esportivo que busca a inclusão e socialização dos universitários.
Tradicionalmente, o Departamento de Ciências Sociais e Letras participa dos
jogos com muita competitividade e alegria, promovendo, assim, a integração de
seus alunos com toda a comunidade acadêmica.
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 Feira de Oportunidades e do Empreendedorismo: Realizada no mês
de maio, tem o principal objetivo de que os acadêmicos conheçam os diversos
setores do mercado de trabalho e as oportunidades de estágio e emprego no
âmbito das suas especialidades.

 Feira das Profissões: Realizada no mês de setembro, tem como
objetivo divulgar os cursos de graduação da Universidade e apresentá-los para
a comunidade escolar de Ensino Médio da cidade de Taubaté e região. Os
cursos do DCSL têm ampla participação, com envolvimento de alunos e
professores nas exposição de pesquisas e projetos em andamento. É uma
oportunidade também de incentivar nossos próprios alunos a valorizarem sua
profissão.

 Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
(CICTED): Previsto para ser realizado no mês de outubro é composto por
eventos como: Encontro de Iniciação Científica – ENIC, Mostra de pósgraduação – MPG, Seminário de Extensão Universitária – SEMEX e Seminário
de Docência Universitária – SEDUNI / PIBID. Anualmente a UNITAU promove
esse grande evento, de caráter internacional, que congrega desde a iniciação
científica até a extensão universitária. Todos os anos, alunos e docentes dos
Cursos

de

Letras,

História,

Geografia

e

Serviço

Social

participam,

apresentando nas modalidades painel e comunicação oral, com publicação de
artigo ou resumo expandido.
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4.4.2. Eventos do Departamento de Ciências Sociais e Letras
Os eventos promovidos pelo Departamento, de natureza interdisciplinar,
relacionados a seguir, têm como objetivo apresentar, discutir e ampliar a
compreensão de professores, alunos e demais interessados nas questões
relacionadas aos cursos oferecidos pelo Departamento, complementando sua
formação acadêmica e profissional. Embora em alguns casos constituam-se
em eventos específicos de uma determinada área, têm por objetivo integrar
professores e alunos dos cursos do DCSL (Geografia, História e Letras), bem
como de áreas afins, como Serviço Social.

 Semana Pedagógica do Departamento: Realizada anualmente, no
primeiro ou segundo semestre, dependendo do calendário letivo e das
atividades de cada ano, consta de atividades diretamente relacionadas aos
cursos vinculados ao Departamento e a áreas afins, com a realização de
palestras, minicursos e apresentações culturais. Todos os professores são
envolvidos no evento, bem como convidados de outras instituições que possam
contribuir com a formação global dos graduandos. Além disso, no evento,
sempre

são

reservados

espaços

para

exposições

artísticas

e

para

homenagens a nomes importantes à memória do Departamento. Também são
convidadas livrarias e editoras que possam apresentar títulos interessantes aos
participantes da Semana Pedagógica.

 Seminário de Pesquisas em Linguística Aplicada (SEPLA): Evento
realizado anualmente, durante a Semana Pedagógica do Departamento, sob a
coordenação do Mestrado em LA, consta de conferências, oficinas, minicursos
e apresentações de comunicações orais por docentes e discentes da área, da
própria Universidade e de outras instituições.
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 Encontro de História Oral: Realizado anualmente no Departamento de
Ciências Sociais e Letras, em data sempre definida no planejamento do início
do ano letivo, promovido pelo Projeto de Extensão Universitária Taubaté
"Tempo e Memória", que é coordenado pelo Prof. Me Armindo Boll. O evento
congrega diferentes profissionais que recorrem à História Oral para a
realização de pesquisas. É um evento aberto ao público externo.
 Dia do Geógrafo: Comemorado no mês de maio, com palestras,
minicursos e outras atividades da área de Geografia.
 Encontro de Professores e Estudantes de Língua Espanhola: Evento
realizado no segundo semestre do ano, geralmente no mês de setembro, com
o objetivo de interação de falantes de Língua Espanhola, bem como
apresentação de pesquisas nessa área. O Encontro ocorre em um sábado,
iniciando-se às 9h e finalizando-se às 18h, e conta com a presença de
graduandos do Departamento, ex-alunos e professores e alunos externos que
lecionam o espanhol ou apenas o estudam. É um momento, ainda, de
interculturalização e celebração da diversidade.

 Simulado ENADE: Realizado em novembro, consiste em atividade
anual prevista no calendário do DCSL que visa a oferecer aos alunos a
oportunidade de se preparar continuamente para os exames do ENADE e
concursos em geral. Procura-se preparar os discentes, de forma inter e
transdisciplinar, para a leitura de enunciados e de textos acadêmicos,
promovendo revisão continuada dos conteúdos das disciplinas dos cursos.

 Simpósio

de

Cultura:

Diversidades

e

Pluralidades:

Evento

acadêmico, que ocorre no mês de agosto de dois em dois anos, com
apresentação de trabalhos e avaliação deles por grupos de pesquisa dos
professores do Departamento cadastrados previamente no Simpósio. O
objetivo é promover reflexões sobre a relação entre as diversidades e as
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pluralidades do ponto de vista das diferentes áreas de conhecimento, tais como
da História, da Linguística, da Filosofia e Sociologia etc.

4.4.3. Eventos Externos com participação do DCSL
Além das atividades institucionais anteriormente descritas, que são
realizadas no Departamento, ocorrem diversas participações docentes e
discentes, interdisciplinares, em seminários, simpósios, congressos e trabalhos
de campo que acontecem em outras Universidades e locais. Tais participações
são discutidas e planejadas no início de cada ano letivo, a fim de que se atenda
às

necessidades

dos

alunos

e

de

que

sejam

previstas

possíveis

incompatibilidade de datas. A seguir, estão relacionadas alguns desses
eventos:

 Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos (GEL): Evento
acadêmico realizado todo ano em diferentes Universidades (UNICAMP, USP,
UNESP, PUC, entre outras); é um seminário tradicional e reconhecido que abre
possibilidades de apresentações de pesquisas em andamento ou finalizadas,
na modalidade apresentação oral, com publicação de artigos na Revista de
Estudos Linguísticos, e na modalidade painel, para pesquisas de graduandos.

 Congresso de Leitura (COLE): Evento acadêmico realizado de dois em
dois anos, sediado pela UNICAMP, proporciona espaço para apresentações de
pesquisas em andamento ou finalizadas, bem como a participação de
minicursos, palestras, oficinas, para o aperfeiçoamento profissional e científico.
O evento costuma receber convidados renomados das áreas da Linguística e
Linguística Aplicada e áreas afins, os quais contribuem muito para a ampliação
do olhar do pesquisador.
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 Simpósio de História do Vale do Paraíba: Promovido anualmente, em
parceria com Instituto de Estudos Valeparaibanos - IEV e a Instituição sede de
cada ano, o "Simpósio de História do Vale do Paraíba" tem recebido, nos
últimos tempos, significativa participação de docentes e estudantes do Curso
de História e Geografia da UNITAU. Trata-se de tradicional evento de âmbito
regional que possibilita a divulgação de pesquisas regionais e a discussão e
reflexão de temas de interesse cultural.

 Simpósio

de

História

da

ANPUH:

Encontro

de

professores,

pesquisadores e estudantes, realizado anualmente de modo alternado entre
regional (São Paulo) e nacional. Esse evento promove o intercâmbio de ideias
e experiências sobre temas que põem à prova a possibilidade de responder a
problemas complexos e plurais que não são frequentemente discutidos nos
vários ambientes da atuação profissional.

4.4.4. Viagens e Excursões com alunos e professores para Trabalho de
Campo Interdisciplinar (TCI)
Alguns dos locais visitados, conforme propostas de trabalhos dos
professores para cada ano letivo, são:
 Municípios do Vale Histórico - Areias, Silveira, Roseira, Bananal, Arapeí
e São José do Barreiro;
 Circuito Histórico de Taubaté - SP, com visitas a monumentos e prédios
históricos da cidade;
 Museu de História Natural de Taubaté;
 Museu do Imigrante e da Rizicultura, no Distrito de Quiririm, em Taubaté;
 São Luiz do Paraitinga - SP, para turismo histórico e cultural;
 Redenção da Serra - SP, para participação do Seminário da Consciência
Negra e do Encontro dos Redencenses;
 7º BIL de Caçapava, em Comemoração da Batalha de Fornovo;
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 Tremembé - SP, visita a A.R.I.E. DA PEDRA BRANCA;
 Ubatuba - SP, Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba;
 Natividade da Serra - SP, Represa de Paraibuna, Redenção e
Natividade;
 São José dos Campos e Cachoeira Paulista - SP, Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE)
 Guararema - SP, Escola Nacional FLORESTAN FERNANDES;
 Rio de Janeiro e região serrana;
 São Paulo, visita a museus (Museu da Imigração, Museu Afro-Brasil,
Museu de Arte Contemporânea) e participações de eventos e encontros
científico-acadêmicos, como o Simpósio Internacional de Iniciação
Científica da USP, Feira do Livro da Universidade de São Paulo, entre
outros;
 Ouro Preto - MG e demais cidades vizinhas dessa região.

4.5. Apoio ao discente
4.5.1. Grupos de Estudos em Língua Portuguesa - GELP
O Grupo de Estudos em Língua Portuguesa desenvolve materiais
didáticos, realiza pesquisas e projetos, dá suporte para os Departamentos da
Universidade

e

realiza

diversas

outras

atividades

que

promovem

o

aprendizado. Está localizado no Departamento de Ciências Sociais e Letras e
conta com a atuação de professores e servidores técnico-administrativos.

4.5.2. Projeto de Apoio Psicossocial - PAPS
O Projeto, realizado pela Pró-reitoria Estudantil, oferece suporte,
orientação e acompanhamento para os alunos que apresentam questões e
necessidades relacionadas à adaptação ao universo acadêmico. Os alunos
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recebem

atendimento

personalizado

com

uma

equipe

composta

por

professores de pedagogia e psicologia.

4.5.3. Programa de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais Paene
Este Programa, também realizado pela Pró-reitoria Estudantil, conta com
profissionais capacitados em diferentes áreas e oferece, por exemplo,
assistência educacional, psicopedagógica e psicológica aos acadêmicos com
necessidades especiais da Unitau, desde o momento em que se inscreve para
o vestibular.
O principal objetivo é oferecer aos acadêmicos os recursos necessários
para o seu acesso, permanência e sucesso na vivência universitária,
disponibilizando a infraestrutura da Universidade a fim de atender às suas
necessidades específicas.

4.5.4. Recepção aos alunos ingressantes e veteranos
Tanto no Processo Seletivo de Verão como no de Inverno, a Pró-reitoria
Estudantil promove, em parceria com os Diretores de Unidade e com a Próreitoria de Graduação (PRG), a recepção aos alunos, dando ênfase ao
acolhimento de alunos ingressantes.

4.5.5. Atendimento e apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos
A Pró-reitoria Estudantil apoia as ações dos Órgãos Estudantis da
Universidade, principalmente em eventos como os Jogos Universitários de
Taubaté (JUTA), a Copa Calouro e as viagens de cunho esportivo, acadêmico
e cultural.
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4.5.6. Atendimento socioeconômico
Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em
qualquer ano de estudo, diagnosticando seus maiores desafios e colaborando
nas possíveis soluções. Vários acadêmicos são surpreendidos, muitas vezes,
por problemas alheios a sua vontade. A Pró-reitoria Estudantil conhece esses
desafios e, no atendimento personalizado, caminha junto com o aluno no
alcance de melhores alternativas.
O atendimento realizado pelos assessores e pela própria Pró-reitora
Estudantil aos alunos que buscam informações sobre pleiteio nas modalidades
de bolsa de estudo, quando disponibilizadas, requer procedimentos como
entrevistas

e

análise

de

documentos

que

comprovem

a

situação

socioeconômica do aluno.

4.5.7. Programas de bolsas e financiamento
Para que o aluno tenha a chance de permanecer no curso escolhido, a
Pró-reitoria Estudantil oferece uma variedade de bolsas de estudo, tais como:
Bolsa Licenciatura e Serviço Social, Bolsa Cursos Superiores em Tecnologia,
Bolsa Mérito, Bolsa Fidelidade, Bolsa Familiar, Bolsa Atleta, Bolsa Liderança
Estudantil, Bolsa de Incentivo ao Pagamento (BIP), Bolsa Atividade Monitoria ,
Bolsa 2ª Graduação, Bolsa Convênios, Bolsa Estágio Interno e Bolsa de
Iniciação Científica (esta última oferecida pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pósgraduação).
Os alunos também têm acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil –
FIES (federal), ao Programa Bolsa Escola da Família (estadual) e Sistema
Municipal de Bolsas de Estudos – SIMUBE (municipal).

4.5.8. Núcleo de Oportunidades
O Núcleo de Oportunidades organiza e realiza atividades direcionadas
para a preparação dos alunos dos cursos de graduação, tendo em vista,
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especialmente, a inserção desses alunos no mercado de trabalho. O Núcleo
também atende, secundariamente, o ex-aluno UNITAU e também apoia sua
inserção no mercado de trabalho. A partir de um mailing de e-mails e por
intermédio de convênios com empresas da região, vagas de estágio e emprego
são encaminhadas para os cadastrados.

4.5.9. Portais do Aluno e do Professor
Os dois portais são disponibilizados no site da Unitau como um ambiente
de apoio ao processo ensino-aprendizagem online.
Para os alunos, este ambiente possui ferramentas que permitem acessar
notas e faltas, planos de ensino, calendário, notícias da IES, Espaço Virtual de
Aprendizagem, Biblioteca Online, boletos, etc. Para os professores, é possível
disponibilizar plano de ensino, cronogramas de aulas, resultados das
avaliações, bem como acessar notícias, cursos, etc.
O sistema pode ser acessado por docentes e alunos pelo endereço
eletrônico www.unitau.br e tem se revelado uma ferramenta bastante vantajosa
do ponto de vista da comunicação com os alunos.

4.5.10. Programa de Monitoramento da Evasão
Muitos são os motivos que levam os estudantes a solicitar o trancamento
de suas matrículas. Dificuldades de adaptação ao curso, incerteza sobre a
carreira escolhida, problemas de saúde, problemas familiares, mudança de
cidade e problemas financeiros, entre outros.
Com o objetivo de acompanhar, mapear e tentar revertes tais
trancamentos a Pró-reitoria Estudantil, em parceria com a Pró-reitoria de
Graduação, realiza o Programa de Monitoramento da Evasão. Todos os alunos
que solicitam trancamento são contatados, os motivos do trancamento são
levantados e é oferecido um atendimento presencial, na tentativa de auxiliar o
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aluno em possíveis questões que impeçam a permanência no curso ou para
dar apoio, orientação e encaminhamento das necessidades apresentadas.

4.5.11. Programa de incentivo à participação responsável no ENADE
A Pró-reitoria Estudantil, em parceria com Pró-reitoria de Graduação,
com o apoio de diretores e coordenadores de curso, realiza um Programa de
incentivo à participação responsável dos alunos no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE). O principal objetivo é conscientizar os
alunos sobre os objetivos e importância do ENADE.
Entre as principais atividades estão: reuniões de orientação sobre os
objetivos do Exame, estrutura da avaliação, obrigatoriedade da participação e
apresentação do calendário anual de atividades; orientação e atendimento aos
alunos com dúvidas sobre sua participação no Exame; recepção e acolhimento
do aluno pelos diretores e coordenadores de seu curso no dia prova, com
distribuição de água, barras de cereal, caneta, lápis e camiseta personalizada
da Universidade.

4.6. Programas de Mobilidade Acadêmica Nacionais e Internacionais
A Pró-reitoria Estudantil no intuito de complementar, ainda mais, o
currículo do aluno UNITAU promove e divulga Programas de Mobilidade e
Intercâmbio Nacionais/Internacionais. Entre os principais programas estão:

 Programa de Mobilidade Nacional ABRUEM
Programa de mobilidade nacional que promove o intercâmbio de alunos
de graduação que podem cursar um ou dois semestres em instituições de
ensino filiadas à Associação Brasileira dos Reitores de Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM). Os editais são publicados no site da
UNITAU, geralmente nos meses de dezembro e maio.
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 Programa Ciência sem Fronteiras (PRPPG)
Programa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), na Universidade sob os cuidados da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), que concede bolsa de Graduação
Sanduíche no Exterior, do Programa Ciência sem Fronteiras.

 Programa Fórmula Santander
Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e fomentar a
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, o Banco Santander criou em 2010 o
Programa Fórmula Santander. O aluno aprovado em processo seletivo interno
da UNITAU concorre a uma bolsa de 5 mil euros para cursar um semestre fora
do Brasil. Além da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da
Universidade durante o período do intercâmbio.

 Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades
O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Banco
Santander criado com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual
de estudantes de graduação entre universidades de 10 países da região da
Ibero-América: Brasil, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Peru,
Portugal, Porto Rico e Uruguai. A bolsa de estudo tem valor equivalente a 3 mil
euros por aluno de graduação. Este valor deve ser utilizado como bolsa-auxílio
para cobrir custos com transporte, hospedagem e alimentação, já que o curso é
um investimento que deve ser concedido como resultado de um acordo
estabelecido entre a universidade de origem e a de destino. Além da bolsa em
dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da Universidade durante o
período do intercâmbio.Programa Top Espanha Santander Universidades
Oferece, por meio de uma parceria entre a Pró-reitoria Estudantil e o
banco Santander, bolsas de estudos de 3 semanas na Universidade de
Salamanca, na Espanha para aprimorar a formação acadêmica e promover o
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intercâmbio cultural, além de contribuir com a capacitação para o mercado de
trabalho.

 Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América
Latina
O Programa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
econômico, político e social da América Latina, impulsionando a criação de
redes de servidores públicos altamente capacitados e comprometidos com os
interesses da sociedade latino-americana. Ao mesmo tempo, pretende
prestigiar o exercício da função pública – e o papel do Estado – entre jovens
universitários ibero-americanos.
As atividades ocorrem no período de oito semanas, oferecidas
inicialmente na sede da Fundação Botín em Madrid, na Espanha e
posteriormente em outras cidades do país até serem encerradas no Brasil, na
Fundação Getúlio Vargas.

 “Trainincoming Program” Università Degli Study Di Parma - Itália
O programa oferece a oportunidade de estudar por três meses na
Universidade de Parma, na Itália, e apenas 30 estudantes do mundo todo são
selecionados para participar.
Ver links das Deliberações que tratam sobre mobilidade acadêmica na
Unitau no Anexo E.
4.7. Programa de Iniciação à Docência (PID)
O PID tem por finalidade oferecer aos seus participantes, das diversas
áreas do conhecimento, a oportunidade de vivenciar atividades de magistério
na educação básica ou superior e de refletir sobre os princípios que as
norteiam e sobre práticas pedagógicas inovadoras, por meio de uma relação
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estreita entre professor mentor-iniciante à docência-estudante, de forma a
promover, num espaço de profissionalização progressiva, a troca de saberes
na matéria de competência do professor mentor, escolhida como possibilidade
futura de atuação pelo iniciante à docência.
O Programa prevê a participação de iniciantes à docência, doravante
referido como Monitor, em três categorias, nos respectivos campos de atuação:
Monitor Junior, para alunos de graduação, e Monitor Pleno e Monitor Sênior,
para egressos ou alunos de pós-graduação.
O monitor na categoria “júnior”, devidamente matriculado no PID, poderá
concorrer à Bolsa Atividade Monitoria, por indicação do Diretor da Unidade de
Ensino à Pró- reitoria de Graduação, que se incumbirá dos procedimentos junto
à Pró-reitoria Estudantil, para a concessão do benefício.
O Programa, além de beneficiar o participante (o monitor), com a
aquisição de todas as habilidades citadas, beneficia os acadêmicos de todo o
Curso, uma vez que possibilita a presença de auxiliares, contribuindo para
melhoria no desenvolvimento das aulas e para supressão das necessidades de
aprendizado dos alunos.
Ver link da Deliberação que trata do PID no Anexo E.
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5. ANEXOS
5.1. ANEXO A - Ementário das disciplinas do Curso de Licenciatura de
Graduação em Letras/ Inglês
1º Período
HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE BRASILEIRA (80h/a)
OBJETIVOS


Discutir as especificidades conceituais dos termos “história”, “cultura” e “sociedade”,
enfatizando sua compreensão plural, condicionada pelos múltiplos contextos.



Destacar que, de igual modo, a compreensão histórica, cultural e social brasileira deve
se ater a uma noção plural, que não considera um único modelo de compreensão de
nossa realidade.



Evidenciar, por meio de exemplos constantes, os diversos modos como os vários
Brasis aparecem em representações discursivas produzidas em/sobre nosso espaço
territorial, seguindo uma ordem não-linear, de modo a evitar uma percepção
evolucionista da história nacional.



Demonstrar que a concepção de sujeito histórico se aplica a quaisquer indivíduos, o
que transforma alunos e professores em protagonistas, e não em coadjuvantes sociais.



Promover a articulação entre diversos campos dos saberes (filosofia, antropologia,
história, sociologia, geografia, literatura, entre outros), de modo que os alunos os
percebam, não como conhecimentos de outras áreas, mas como saberes correlatos.



Ampliar o conhecimento teórico dos alunos, buscando, sempre que possível, atrelar a
teoria à prática.



Problematizar o conceito de nação. Incentivar o aluno a se desenvolver como produtor
de conhecimento, por meio de criações culturais ou de elaborações de trabalhos
acadêmicos.

EMENTA: Múltiplos Brasis ao longo da história brasileira: a diversidade de representações
socioculturais. Cultura brasileira: plural. Os conceitos de “história”, “cultura” e “sociedade”
(variações contextuais). “História”, “Cultura”, “Sociedade”, “Brasil”: articulando conceitos. A
representação eurocêntrica da “descoberta”. Repensando a cultura brasileira e a identidade
nacional. O eurocentrismo herdado. A perspectiva afro-brasileira. O discurso indígena. Visões
do feminino. Outras formas de contradiscurso. As fronteiras múltiplas: para além do conceito de
“nação brasileira”.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo, Companhia das Letras, 2002.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo, Brasiliense, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABDALA JUNIOR, Fronteiras múltiplas, identidades plurais. São Paulo: Editora SENAC São
Paulo, 2002.
BAÉZ, Fernando. A história da destruição cultural da América Latina: da conquista à
globalização. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
BONNICI, Thomas; FLORY, Alexandre Villibor; PRADO, Márcio Roberto do (org.). Margens
instáveis: tensões entre teoria, crítica e história da literatura. Maringá, Eduem, 2011.
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: Edusc, 2002.
CUNHA, Eneida Leal. Estampas do imaginário. Belo Horizonte: UFMG, 2006.
D’ADESKY, Jacques. Racismos e anti-racismos no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001.
DÂNGELO, Newton (org.). História e cultura popular: saberes e linguagens. Uberlândia:
EDUFU, 2010.
DEL PRIORE, Mary; AMANTINO, Márcia. História do corpo no Brasil. São Paulo: Editora
UNESP, 2011.
FIGUEIREDO, Eurídice (org.). Conceitos de Literatura e Cultura. Juiz de Fora: EdUFJF,
2010.
FREIRE FILHO, João. Reinvenções da resistência juvenil. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.
MATTELART, Armand. Diversidade cultural e mundialização. São Paulo: Parábola, 2005.
MOTA, Carlos Guilherme. Ideologia da cultura brasileira (1933-1974). São Paulo: Editora 34,
2008.
NAPOLITANO, Marcos. Cultura Brasileira: Utopia e massificação (1950-1980). São Paulo:
Contexto, 2008.
OSTERMANN, Ana Cristina; FONTANA, Beatriz (org.). Linguagem, gênero, sexualidade. São
Paulo: Parábola editorial, 2010.
RAMA, Angel. Literatura, cultura e sociedade na América Latina. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2008.
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RAVETTI, Graciela; FANTINI, Marli. Olhares críticos: Estudos de Literatura e cultura. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2009.
SANTIAGO, Silviano. O cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.
SILVA, Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luís Donisete Benzi (org.). A temática indígena na
escola. São Paulo: Global, 2004.
SILVEIRA, Rosa Maria Hessel. Estudos Culturais para professor@s. Canoas: Editora Ulbra,
2008.
WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave. São Paulo: Boitempo, 2007.

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO (80h/a)
OBJETIVOS


Analisar as características da reflexão filosófica e a sua contribuição para o
entendimento da realidade.



Compreender a especificidade da Filosofia da Educação e sua importância para o
entendimento da prática educativa.



Examinar a prática educativa como tarefa contraditória, posto que contribui para manter
e transformar a sociedade.

EMENTA: As origens e a natureza da Filosofia, bem como suas relações com outras formas de
conhecimento. A Educação como problema filosófico e a necessidade de uma postura
interrogante diante da prática educativa. A especificidade da Filosofia da Educação, bem como
suas dimensões antropológica, ética e política. Análise do impacto da lógica de mercado no
campo educacional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ADORNO, Theodor W. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1998.
CORRÊA, Vera. Globalização e neoliberalismo: o que isso tem a ver com você professor?
Rio de Janeiro: Quartet, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AQUINO, Júlio G. Do cotidiano escolar: ensaios sobre a ética e seus avessos. São Paulo:
Summus, 2002.
GENTILI, P.; ALENCAR, C. Educar na esperança em tempos de desencanto. Rio de
Janeiro: Vozes, 2003.
RIOS, Terezinha A. Ética e competência. São Paulo: Cortês, 2002.
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ROCHA, Dorothy. Filosofia da educação: diferentes abordagens. São Paulo: Papirus, 2004.
SEVERINO, Antonio J. A busca do sentido da formação humana: tarefa da filosofia da
educação. São Paulo: Educação e pesquisa, 2006. p. 619-634.

HISTÓRIA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS (80h/a)
OBJETIVOS


Analisar a constituição histórica e política do campo educacional brasileiro.



Examinar as relações entre educação e sociedade.



Discutir políticas de educação emanadas do Estado e suas repercussões no cotidiano
da escola

EMENTA: A constituição histórica do campo educacional no Brasil e as políticas relacionadas à
implantação, expansão e organização do sistema público de ensino; O processo de
consolidação da educação básica, especialmente nos níveis Fundamental II e Médio, a partir
de temas, tais como: legislação (cotejamento lei e cotidiano escolar), profissão docente
(histórico e perspectivas), políticas e resultados de avaliação dos sistemas de ensino e de
desempenho escolar (leitura e interpretação de indicadores educacionais) e os processos de
financiamento da educação pública (análise comparativa de políticas). Apresentação e
discussão da história das disciplinas escolares, privilegiando a licenciatura escolhida pelo
acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GHIRALDELLI Jr, Paulo. História da Educação. São Paulo: Cortez, 1990. (Coleção Magistério
2º grau. Série Formação do professor).
LOPES, E.M.T.; FARIA FILHO, L. M.; VEIGA, C. G. (Orgs.). 500 anos de educação no Brasil.
2. ed. Belo Horizonte-MG: Autêntica, 2000.
VIEIRA, Sofia Lerche; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Política Educacional no Brasil:
introdução histórica. 3. ed. Brasília: Liber Livro Editora, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARROYO, Miguel. BUFFA, Ester. NOSELLA, Paolo. Educação e Cidadania: quem educa o
cidadão? 10 ed. SP: Cortez, 2002.
SANTOS, Pablo Silva Machado Bispo dos. Guia prático da política educacional no Brasil:
ações, planos, programas e impactos. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
STEPHANOU, Maria. BASTOS, Maria Helena Câmara (Orgs.) Histórias e memórias da
educação no Brasil. Vol. I - Séculos XVI-XVIII. Petrópolis, RJ: 2004
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LÍNGUA INGLESA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS EXPOSITIVOS (80h/a)
OBJETIVOS


Contribuir para o desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção escrita
e oral dos alunos.



Ampliar sua competência linguístico-discursivo-textual em relação a textos escritos e
orais.



Favorecer o reconhecimento, a análise, a compreensão e a produção de textos, assim
como contribuir para a construção do conhecimento do aluno sobre a natureza social
da linguagem e dos processos de ensinar-aprender línguas.

EMENTA: Estratégias de leitura. Leitura e produção de textos expositivos. Estudo dos
elementos sistêmicos e da organização textual desses textos. Produção de resumos escritos e
de exposições orais a partir de outros textos da mesma natureza pesquisados. Estratégias de
tomada de notas de textos orais e elaboração de resumos a partir dessas notas. Transposição
didática desses conteúdos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BHATIA, V. K. Applied Genre Analysis and ESP. 1993. Disponível em:
<http://exchanges.state.gov/education/engteaching/pubs/BR/5111FRM.htm>.
DAMIANOVIC, M. C. (Org.). Material Didático: Elaboração e Avaliação. Taubaté-SP: Cabral
Editora e Livraria Universitária, 2007.
ELLIS, G.; B. SINCLAIR. Learning to Learn English. Cambridge University Press, 1994.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994.
______. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997.
SMITH S. e J. SMITH. (with additional material by Gail Ellis, Barbara Sinclair and Richard
Acklam). WordFlo – your personal English organizer. Longman, 1998.
SWALES, J. Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge University
Press, 1990.

LÍNGUA PORTUGUESA: MORFOLOGIA DERIVACIONAL (80h/a)
OBJETIVOS


Observar sistematicamente a Língua Portuguesa.
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Reconhecer, distinguir e definir as classes de palavras, pelos critérios morfológicos,
sintáticos e semânticos.



Reconhecer a composição e estrutura das palavras do português.



Compreender os processos de formação das palavras do português, atentando-se às
inovações, regularidades e transformações da língua.



Discutir o conceito de que a língua é transformada e influenciada pelas relações
sociais.



Refletir, de forma autônoma, sobre efeitos de sentido a partir do emprego das classes
de palavras em cada contexto de uso, objetivo que contribuirá para o desenvolvimento
de habilidades leitora e escritora dos alunos.

EMENTA: Estudo dos níveis da estrutura do Português, com ênfase ao nível morfológico.
Classes

gramaticais: definição, identificação, categorização e distinção entre elas,

considerando critérios morfossintáticos e semânticos. Composição e estrutura das palavras do
Português: raiz, radical, morfemas, afixos, desinências, vogal temática. Processos de
formação das palavras: composição por justaposição e aglutinação; derivação por sufixação,
prefixação, parassíntese; cruzamento vocabular, duplicação, abreviação. Reflexões acerca
dos fenômenos linguísticos morfológicos em diferentes gêneros discursivos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BASÍLIO, Margarida. Formação e classes de palavras no português do Brasil. São Paulo:
Contexto, 2004.
MONTEIRO, José Lemos. Morfologia Portuguesa. Campinas: Pontes, 2002.
SANDMANN, Antônio. Morfologia Lexical. São Paulo: Contexto, 1992.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, Ieda M. Neologismo: criação lexical. São Paulo: Ática, 1990.
BASÍLIO, Margarida. Teoria Lexical. São Paulo: Ática, 1987.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª edição. Rio de Janeiro: Editora
Lucerna, 2009.
BRASIL. (SEF/MEC) Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental: língua portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília,
DF: SEF/MEC, 1998.
CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa (novo acordo ortográfico). São
Paulo: Nacional, 2010.
CUNHA, Celso F. da. Gramática da língua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: FENAME,
1977.
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GIACOMOZZI, Gílio; SAN-MARTIN, Maria Resende; VALÉRIO, Gildete; REDA, Claudia
Molinari. Dicionário de Gramática: conceitos gramaticais apresentados em ordem
alfabética. São Paulo: FTD, 2004.
KEHDI, Valter. Formação de palavras em português. São Paulo: Ática, 1992.
LUFT, C. P. Gramática resumida. São Paulo: Globo, 2004.
SILVA, Elisabeth Ramos da. A utilidade da teoria gramatical na produção de textos formais
escritos. Estudos Linguísticos XXXIV. São Paulo: USP, 2005. [pp 316/321].

2º Período

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE LITERATURA PORTUGUESA (40h/a)
OBJETIVOS


Oferecer ao aluno o instrumental necessário para uma compreensão articulada dos
períodos históricos da literatura portuguesa.



Desenvolver a capacidade crítica do aluno frente aos textos literários dos variados
períodos compreendidos pelo curso e frente aos textos críticos, procurando despertar
nele o espírito científico e de pesquisa.



Capacitar o futuro educador para o trabalho com o conteúdo da História da Literatura
Portuguesa.



Levar o aluno à apreensão da obra literária em sua estrutura e em suas múltiplas
facetas e em seu diálogo com outras produções culturais.



Levar o aluno à produção de textos de análise e reflexão sobre o texto literário.

EMENTA: Do contexto histórico da formação de Portugal na Idade Média, passando pela lírica
trovadoresca, em suas manifestações, pelo Humanismo e pelo teatro gilvicentino, até o
momento anterior à produção camoniana.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LUCAS, Fábio. Fontes literárias portuguesas. Campinas: Pontes, 1991.
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 1984.
SARAIVA, António José; LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. Porto: Porto
Editora, 1996.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMORA, Antonio Soares. Presença da literatura portuguesa. São Paulo: Bertrand Brasil,
1979.
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BARRETO, Luís Filipe. Descobrimentos e renascimento. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa
da Moeda, 1984.
CURTIUS, Ernst Robert. Literatura Europea y Edad Media Latina. México-Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económica, 1955.
DINIS, D. O cancioneiro de D. Dinis. São Paulo: FTD, 1995
ÉVOLA, Julius. O Mistério do Graal. Lisboa: Vega, s/d.
GARCEZ, Maria Helena Nery, RODRIGUES, Rodrigo Leal. O Mestre (homenagem das
literaturas de língua portuguesa a Antônio Soares Amora). São Paulo: Green Forest do Brasil,
1997.
LAPA, Manuel Rodrigues. Lições de literatura portuguesa – Época Medieval. 6ª ed.,
Coimbra: Almeida, 1984.
LOPES, Fernão. Crônicas. Lisboa: Ulisséia, s/d.
MIRANDA, Sá de. Poesia e teatro. Lisboa: Ulisséia, s/d.
NUNES, José Joaquim. Crestomania arcaica. Lisboa: Clássica, 1953.
PICHIO, Luciana Stegagno. História do teatro português. Lisboa: Portugália, 1964.
POUND, Ezra. ABC da literatura. São Paulo: Cultrix, 1970.
PRATT, Oscar de. Gil Vicente. Lisboa: Clássica, 1931.
SARAIVA, António José. O crepúsculo da Idade Média em Portugal. Lisboa: Gradiva, 1991.
SPINA, S.; AMORA, A. Soares; MOISÉS, Massaud. Presença da literatura portuguesa. 3ª
ed. Difusão Européia do Livro, 1969.
SPINA, Segismundo. Lírica trovadoresca. São Paulo: EDUSP, 1992.
TORRES, Alexandre Pinheiro. Antologia da poesia trovadoresca galego-portuguesa.
Lisboa: Lello & Irmão, 1977.
VIEIRA, Yara Frateschi. Poesia Medieval. São Paulo: Global, 1987.

LÍNGUA INGLESA: LEITURA E PRODUÇÃO DE RELATOS (80h/a)
OBJETIVOS


Contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura e produção escrita dos
alunos.



Ampliar sua competência linguístico-discursivo-textual em relação a textos escritos e
orais, a partir de textos de relatar.
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Favorecer o reconhecimento, a análise, a compreensão e a produção desse texto,
assim como contribuir para a construção do conhecimento do aluno sobre os
processos de ensinar-aprender línguas.

EMENTA: Leitura e produção de relatos escritos e orais. Estudo dos elementos sistêmicos e da
organização textual de relatos. Produção de biografias a partir da coleta escrita e oral de
informações sobre os pesquisados. Tomada de notas de textos escritos e orais sobre os
biografados. Transposição didática desses conteúdos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HORNBY, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Ninth
impression Oxford: Oxford University Press, 1978.
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997.
SWAN, Michael. Practical English Usage. 3. ed. London: Oxford University Press, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994.
______. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997.
SMITH S. e J. SMITH. (with additional material by Gail Ellis, Barbara Sinclair and Richard
Acklam). WordFlo – your personal English organizer. Longman, 1998.
SWALES, J. Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge University
Press, 1990.

LÍNGUA PORTUGUESA: MORFOLOGIA FLEXIONAL (80h/a)
OBJETIVOS


Levar o aluno a interessar-se pela observação sistemática da Língua Portuguesa; ao
domínio teórico e descritivo dos componentes morfológicos e léxicos da língua
portuguesa e à reflexão sobre a estrutura da língua materna; a refletir sobre as
concepções de ensino e aprendizagem dos conteúdos estudados e sobre as
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN.

EMENTA: Morfologia flexional nominal e verbal; concepções de ensino de língua materna e
transposição didática de conceitos teóricos para o ensino de Língua Portuguesa de acordo com
as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CÂMARA JR., Joaquim M. Estrutura da Língua Portuguesa. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 1983.
KEHDI, Valter. Morfemas do português. 4. ed. São Paulo: Ática, 1998.
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SILVA, Maria C. P. de S.; KOCH, Ingedore V. Linguística Aplicada ao Português: morfologia.
3. ed. São Paulo: Cortez, 1986.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, Ieda M. Neologismo: criação lexical. São Paulo: Ática, 1990.
BASÍLIO, Margarida. Teoria Lexical. São Paulo: Ática, 1987.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro
e quarto ciclos do ensino fundamental : língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.
CUNHA, Celso F. da. Gramática da língua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro : FENAME,
1977.
______. Gramática do Português Contemporâneo. Belo Horizonte: Bernardo Alvares, 1978.
SANDMANN, Antônio J. Morfologia Geral. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1993.
TRAVAGLIA, Luiz C. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática no 1o
e 2o graus. São Paulo: Cortez, 1996.

LINGUÍSTICA (80h/a)
OBJETIVOS
A disciplina Linguística prevê a introdução dessa ciência da linguagem como uma nova
maneira de pensar a língua. Assim, diferentemente da Gramática Tradicional, cujas regras
abstratas categorizam a língua, a Linguística parte do polo inverso: permite observar a
língua/linguagem em si, para nomear seus efeitos de sentido e funções. São objetivos da
disciplina:


Realizar uma apresentação inicial da Linguística, seguida da apresentação da
disciplina pelo enfoque dialógico, com ênfase nos aspectos semânticos e sintáticos do
uso da linguagem, para que os alunos possam observar a própria língua em seu uso
social e sua riqueza perlocucional e ilocucional.



Contribuir para a formação do futuro professor de línguas, materna e estrangeira, como
um sujeito perspicaz, crítico e observador que entende a língua e a linguagem como
meio de comunicação.



Promover o desenvolvimento da observação, da sagacidade e da curiosidade em
referência aos usos da língua, aos papéis sociais e a seu peso nas relações sociais.

EMENTA: Visão global da evolução histórica e das áreas da Linguística moderna. Ênfase em
fatos sintáticos e semânticos das modalidades oral e escrita da língua que levam o alunousuário-da-língua à posição de analista da linguagem (aluno-observador-da-língua) e,
futuramente, professor-pesquisador. Dentre eles: metalinguagem; uso da metáfora no
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cotidiano; ambiguidade; hedging; aspecto; denotação e conotação; dêixis e anáfora; coesão e
coerência; eufemismo; mecanismos de paráfrase baseados no léxico; referenciação e
progressão referencial; sequenciação textual; funções das expressões nominais referenciais;
ethos; tópico no Português do Brasil e deslocamento à esquerda. Paralelamente, discussões
sobre linguagem e poder. Sempre que possível, a multimodalidade também será objeto de
estudo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
ILARI, R. Introdução à semântica: brincando com a gramática. São Paulo: Contexto, 2001.
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto,
2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZEREDO, José Carlos. Fundamentos de gramática do Português. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2000.
CITELLI, A. Linguagem e Persuasão. Ed. Revista e atualizada. São Paulo: Ática, 2004
AMOSSY, R. Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2006.
BARZOTTO, V. H. Leitura e interpretação de textos para alunos ingressantes no terceiro grau.
In: LIMA, R.C.C.P. (Org.). Leitura: múltiplos olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2005.
BRASIL. (SEF/MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, DF: SEF/MEC,
1998.
BRASIL. (SEF/MEC) Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998.
FIORIN, J.L. (Org.) Introdução a linguística: princípios de análise. v. 1. São Paulo: Contexto,
2003.
FIORIN, J.L. (Org.) Introdução a linguística: princípios de análise. v. 2. São Paulo: Contexto,
2003.
KOCH, I. G. V. A coerência textual. 10ª ed. São Paulo: Contexto, 2000.
KOCH, I. G. V. Argumentação e Linguagem. São Paulo: Cortez, 1996
KOCH, I. G. V. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002.
KOCH, I. G. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997.
KOCH, I. G. V. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1993.
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo:
Contexto, 2009.
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LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metáforas da vida cotidiana. São Paulo: Educ, Mercado
de Letras, 2002.
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metáforas da vida cotidiana. São Paulo: Educ, Mercado
de Letras, 2002.
MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2001.
MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles. Leitura e produção de textos na escola. Campinas:
Mercado de Letras, 2002.
MOITA-LOPES. L. P. Oficina de Linguística Aplicada: a natureza social e educacional dos
processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas: Mercado de Letras, 2002.
MUSSALIM, F; BENTES, A. C. (Org.) Introdução a linguística: domínios e fronteiras, v.1. São
Paulo, Cortez, 2012
MUSSALIM, F; BENTES, A. C. (Org.) Introdução a linguística: domínios e fronteiras, v.2. São
Paulo, Cortez, 2012
PAVEAU, M.; SARFATI, G. As grandes teorias da Linguística: da gramática comparada à
pragmática. São Carlos: Claraluz, 2006.
PONTES, E. Tópico no Português do Brasil. São Paulo: Pontes, 1987.
TÁPIAS-OLIVEIRA, Eveline Mattos; RENDA, Vera Lúcia Batalha de Siqueira; ALMEIDA, Maria
do Carmo Souza de; AIRES, Maria de Jesus Ferreira; FRÊITAS, Ariádne, Castilho. Leitura e
produção escrita na graduação: pesquisa e ensino. Taubaté: Cabral, 2011.
TÁPIAS-OLIVEIRA, Eveline. Mattos. Letramento no Ensino Fundamental: implicações para as
aulas de leitura e produção escrita em Língua Materna In: Caminhos em Linguística
Aplicada. Periódico da Universidade de Taubaté. Edição: vol 2, nº 1, 2010. Disponível em:
http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/index.php/caminhoslinguistica ou
http://periodicos.unitau.br/ojs-2.2/index.php/caminhoslinguistica/issue/view/103

LITERATURA BRASILEIRA: PERÍODO COLONIAL (40h/a)
OBJETIVOS


Proporcionar ao aluno a visão histórica da literatura colonial brasileira para conduzi-lo
ao conhecimento das origens da literatura nacional, à compreensão do processo de
formação da identidade cultural brasileira e à consequente caracterização da
identidade nacional, pela identificação de suas raízes.



Conduzir o aluno ao discernimento entre nativismo e nacionalismo, favorecendo-lhe a
percepção do processo de transição da literatura colonial para a nacional.



Desenvolver a capacidade crítica do aluno em relação à contextualização cultural da
literatura, manifestada em textos literários representativos.
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Despertar no aluno a consciência do processo de sua formação profissional, tendo em
vista a prática do magistério, para que ele possa se comportar como elemento ativo da
própria aprendizagem.



Suscitar no estudante o interesse pela atividade científica, iniciando-o na pesquisa e na
argumentação.



Trabalhar os conteúdos com foco também em seu ensino.

EMENTA: Estudo cronológico interpretativo da literatura colonial brasileira. O Quinhentismo. O
Seiscentismo. O Setecentismo. A transição do período colonial para o nacional: introdução ao
século XIX e ao Romantismo. Nativismo, identidade nacional e nacionalismo na literatura
brasileira.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994.
CANDIDO, Antonio. Iniciação à literatura brasileira: resumo para principiantes. São Paulo:
Humanistas/ FFLCH/ USP, 1999.
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Sul-Americana, 1968-1971.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
CANDIDO, Antonio. Letras e idéias no período colonial. In: Literatura e sociedade. 5. ed. São
Paulo: Nacional, 1980.
______. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São Paulo: Martins Fontes,
v. I e II, 1997.
______. Vários escritos. São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1970.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil: o século XVI. In: Estudos
Avançados. São Paulo: Universidade de São Paulo, v.4, n.10, 1990.
FERREIRA, Delson Gonçalves. Cartas chilenas: retrato de uma época. Belo Horizonte: editora
UFMG, 1986.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de literatura colonial. São Paulo,
Brasiliense, 1991.
MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira: das origens ao romantismo. 4. ed. São
Paulo: Cultrix, 2012.
______. A Literatura Brasileira através dos textos. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1973.
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TEORIA LITERÁRIA (80h/a)
OBJETIVOS


Discutir o conceito de Literatura e suas especificidades, bem como estudar conceitos
fundamentais da Teoria Literária.



Promover a articulação entre teoria, crítica e texto literário.



Proporcionar ao aluno a base teórica necessária ao seu desempenho profissional.



Incentivar no aluno o gosto pela pesquisa, iniciando-o na atividade crítica e levando-o a
distinguir e a relacionar os fenômenos da história e da literatura.

EMENTA: O conceito de Literatura. Diferenciação de Literatura e outras formas de arte.
Especificidades

da

linguagem

literária;

considerações

sobre

forma

e

conteúdo;

intertextualidade e interdiscursividade; mimese e verossimilhança. Linguagem conotativa e
figuras de linguagem. Funções da Literatura. Gêneros Literários: narrativo/épico, lírico e
dramático. Operadores de leitura de gênero narrativo: foco narrativo e narrador, tipos de
personagens, espaço (ambiente e ambientação), tempo, recursos de subjetivação das
personagens; a épica e seus elementos. Operadores de leitura do gênero lírico, sobretudo
leitura reflexiva e analítica do texto poemático. Operadores de leitura do gênero dramático; as
tragédias e as comédias gregas; o teatro moderno e suas características peculiares. A
Literatura na sala de aula: reflexões sobre o ensino de Literatura, a escolha e o tratamento de
obras a serem trabalhadas no Ensino Fundamental e Médio, o direito à arte literária.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMORA, Antonio Soares. Introdução à Teoria da Literatura. São Paulo: Cultrix, 2004.
SOARES, Angélica. Gêneros literários. 6. ed. São Paulo: Ática: 2006.
SOUZA, Roberto Acízelo. Teoria da Literatura. São Paulo: Ática, 1986.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AGUIAR E SILVA, V. M. Teoria da literatura. Coimbra: Livraria Almedina, 1968.
ARISTÓTELES. Poética. In: Poética II . São Paulo: Abril Cultural, 1979 (col. Os pensadores).
BAKHTIN, Mikhail. Epos e romance: sobre a metodologia do estudo do romance. In: Questões
de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo: Editora UNESP, 1998.
BAUDRILLARD, Jean. Transestético. In: A Transparência do Mal. São Paulo: Papirus, 1994.
CANDIDO, Antonio. A personagem de ficção. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971.
CULLER, Jonathan. Teoria Literária: uma introdução. Trad. Sandra Vasconcelos. São Paulo:
Beca Produções Culturais, 1999
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EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
GOLDSTEIN, Norma. Versos, sons, ritmos. São Paulo: Ática, 2005.
SANT'ANNA, Affonso Romano de. Paródia, paráfrase & Cia. São Paulo: Ática, 2000.
STAIGER, E. Conceitos fundamentais da poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1972.
TERRA, Ernani. Leitura do texto literário. São Paulo: Contexto, 2014.
TODOROV, Tzvetan. Os gêneros do discurso. São Paulo: Martins Fontes, 1980.

3º Período

LÍNGUA INGLESA: ENSINO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE NARRATIVAS ORAIS (80h/a)
OBJETIVOS


Contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura e produção escrita dos
alunos.



Ampliar sua competência linguístico-discursivo-textual em relação a textos escritos e
orais, a partir de textos de narrar. ]



Favorecer o reconhecimento, a análise, a compreensão e a produção desses textos,
assim como contribuir para a construção do conhecimento do aluno sobre os
processos de ensinar-aprender línguas.

EMENTA: Leitura e escuta de narrativas. Ensino-aprendizagem dos elementos sistêmicos e da
organização textual das narrativas escritas e orais, com ênfase nas narrativas orais. Produção
coletiva de histórias fantásticas escritas e orais, com ênfase na reprodução oral de narrativas.
Transposição didática desses conteúdos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRONCKART, Jean-Paul (1999). Atividades de linguagem, textos e discursos. São Paulo:
EDUC.
CELANI, M. A. A. (org). Professores e formadores em mudança: relato de um processo de
reflexão e transformação da prática. Campinas, Mercado de Letras, 2003.
NUNAN, D. Task based language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua estrangeira. SEF. Brasília, DF: SEF- MEC, 1998.
GRAVER, B. D. Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press, 1995.
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STOTT, T. e BUCKINGHAM, A. At your Service. Sixth impression Oxford: Oxford University
Press, 2001.
SWAN, M. Practical English Usage. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2005.

LÍNGUA PORTUGUESA: MORFOSSINTAXE (80h/a)
OBJETIVOS


Oferecer ao aluno subsídios teórico-metodológicos para ampliar o seu conhecimento
acerca do nível morfossintático do Português, particulamente no que se refere a:
o

observar, descrever e analisar a estrutura do período simples, dos períodos
compostos e as funções de seus termos;

o

dominar as regras de concordância nominal e verbal, de acordo com a
gramática normativa;

o

dominar as regras de uso de vírgula, ponto-e-vírgula e ponto, de acordo com a
gramática normativa;

o

observar, descrever e analisar dificuldades de uso de pronomes pessoais do
caso oblíquo e de pronomes relativos.

EMENTA: Níveis estruturais da língua, com ênfase no nível morfossintático. Estudo da
estrutura do período simples, dos períodos compostos por subordinação e por coordenação e
das funções de seus termos. Regras de concordância nominal e verbal, de acordo com a
gramática normativa. Análise de dificuldades no emprego dos pronomes pessoais do caso
oblíquo e de pronomes relativos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2003.
CARONE, Flávia de Barros. Morfossintaxe. São Paulo: Ática, 1986.
CUNHA, C. F. da. Gramática da Língua Portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: FENAME, 1977.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Napoleão M. de. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. 41. ed. São Paulo:
Saraiva, 1997.
ANDRÉ, H. A. de. Gramática Ilustrada. 2. ed. rev. e aum. São Paulo: Moderna, 1978.
CUNHA, C. F. da; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 2. ed.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
SAVIOLI, Francisco Platão. Gramática em 44 lições. 6. ed. São Paulo: Ática, 1984.
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LITERATURA BRASILEIRA: ROMANTISMO (40h/a)
OBJETIVOS


Proporcionar ao aluno uma visão histórica da literatura brasileira do século XIX,
realçando os traços da identidade cultural do Brasil e o estabelecimento da expressão
literária nacional.



Despertar no aluno o comportamento crítico no tratamento da obra literária, no que diz
respeito aos aspectos estéticos que apresenta e no que se refere à consideração do
contexto.



Desenvolver no aluno a competência crítica, pela análise de textos literários
representativos.



Despertar no aluno a consciência do processo de sua formação profissional, tendo em
vista a prática do magistério, de tal modo que ele possa se comportar como elemento
ativo da própria aprendizagem.



Suscitar no estudante o interesse pela atividade científica, iniciando-o na pesquisa e na
argumentação.



Trabalhar os conteúdos com foco também em seu ensino.

EMENTA: Estudo cronológico analítico e interpretativo da literatura nacional brasileira: século
XIX. A transição do período colonial para o nacional: introdução ao século XIX e ao
Romantismo. Nativismo, identidade nacional e nacionalismo na Literatura brasileira. O
Romantismo: contexto, temas, autores e obras. Poesia e prosa românticas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2001.
COUTINHO, Afrânio A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Sul-Americana, 19681971. 6 v.
SOUZA, Antonio Candido de Melo e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da
literatura brasileira. São Paulo: Difel, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMORA, Antonio Soares. O Romantismo. São Paulo: Cultrix, 1977.
CANDIDO, Antonio. Letras e idéias no período colonial. In: Literatura e sociedade. 5. ed. São
Paulo: Nacional, 1980.
______. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São Paulo: Martins Fontes,
v. I e II, 1997.
______. Vários escritos. São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1970.
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CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil: o século XVI”. In: Estudos
Avançados. São Paulo: Universidade de São Paulo, v.4, n.10, 1990.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
LOPES, Nei. Dicionário literário afro-brasileiro. Rio de Janeiro: Pallas, 2007.
MERQUIOR, J. Guilherme. De Anchieta a Euclides. Rio Janeiro: Topbooks, 1996.
RIBEIRO, Berta. O índio na história do Brasil. São Paulo: Global, 1983.
SANTOS, Gislene Aparecida dos. A invenção do ser negro. Rio de Janeiro: Pallas, 2002.

LITERATURA PORTUGUESA CLÁSSICA (40h/a)
OBJETIVOS


Oferecer ao aluno o instrumental necessário para compreensão articulada dos períodos
históricos da literatura portuguesa.



Desenvolver a capacidade crítica do aluno frente aos textos literários dos variados
períodos compreendidos pelo curso e frente aos textos críticos, procurando despertar
nele o espírito científico e de pesquisa.



Capacitar o futuro educador para o trabalho com o conteúdo da História da Literatura
Portuguesa.



Levar o aluno à apreensão da obra literária em sua estrutura e em suas múltiplas
facetas e em seu diálogo com outras produções culturais.



Levar o aluno à produção de textos de análise e reflexão sobre o texto literário.

EMENTA: Estudo da obra camoniana, em sua manifestação lírica e clássica, com as
abordagens dos aspectos formais e estéticos, além dos conteúdos históricos, com o tratamento
de alguns poemas e de alguns episódios d'Os Lusíadas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMÕES, Luís de. Obra completa. Lisboa: Sá da Costa, 1947. 5v
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 1984.
SARAIVA, António José; LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. Porto: Porto
Editora, 1996.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMORA, Antonio Soares. Presença da literatura portuguesa. São Paulo: Bertrand Brasil,
1979.
BARRETO, Luís Filipe. Descobrimentos e renascimento. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa
da Moeda, 1984.
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BOCAGE. Poemas (org. José Lino Grünewald). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987.
BOSI, A. Vieira ou a Cruz da desigualdade. In. Dialética da colonização. São Paulo:
Companhia das Letras, 2000.
LUCAS, Fábio. Fontes literárias portuguesas. Campinas: Pontes, 1991.
POUND, Ezra. ABC da literatura. São Paulo: Cultrix, 1970.
RODRIGUES, Antônio Medina. Soneto de Camões. São Paulo: Ática, 1993.
SARAIVA, António José. Luís de Camões. Lisboa: Europa América, 1972.
SPINA, S; AMORA, A. Soares; MOISÉS, Massaud. Presença da literatura portuguesa. 3. ed.
Difusão Européia do Livro, 1969.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (80h/a)
OBJETIVOS


Identificar os principais determinantes do comportamento humano, ancorando
concretamente os princípios e fases do desenvolvimento às concepções teóricas
vigentes.



Compreender cientificamente o fenômeno da educação com base no conhecimento
psicológico do desenvolvimento individual e da dinâmica das relações interpessoais.



Identificar os conceitos de ensino e aprendizagem, compreendendo o processo de
aquisição do conhecimento como proposta de mudança de comportamento no sentido
de integração social e desenvolvimento pessoal.



Reconhecer o compromisso da escola e do professor com o desenvolvimento dos
alunos.

EMENTA: Elementos teóricos para compreensão do desenvolvimento psicológico do ser
humano, buscando recursos em duas vertentes psicológicas: no construtivismo de Piaget e no
interacionismo de Vygotsky, privilegiando um relacionamento entre as informações teóricas
dessas vertentes e situações pedagógicas concretas. Serão contempladas, não apenas as
principais teorias relativas a esse processo, mas também os modelos epistemológicos a elas
subjacentes, bem como as visões de educação por elas veiculadas. Estudo/reflexão sobre as
contribuições teóricas de Wallon, para examinar o desenvolvimento e aprendizagem nas várias
etapas da vida de cada indivíduo, enfatizando o papel das práticas escolares e a atuação do
professor nesse processo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, Á. (Orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação.
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
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PIAGET, Jean. Seis estudos em psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1985.
VYGOTSKY. L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
LA TAILLE, Y. et al. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São
Paulo: Summus, 1992.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NUNES, A. I. B.L.; SILVEIRA, R. do N. Psicologia da aprendizagem: processos, teorias e
contextos. 3. ed. Brasília: Liber Livro, 2011.
DAVIS; C.; OLIVEIRA. Z. de M.R. de. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 1991.
CASTORINA, J. A. et al. Piaget e Vygotsky: novas contribuições para o debate. São Paulo:
Ática. 1996.
BOCK, A.M.B. et al. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2005
COLL, C. et al. Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre: Artes Médicas,
1995. v.1 e 2.
GALVÃO, I. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis,
Vozes, 1998.
MAHONEY, A.A.; ALMEIDA, L.R. Henri Wallon: psicologia e educação. São Paulo: Loyola,
2000.
RAPPAPORT, C.R. Psicologia do desenvolvimento teorias do desenvolvimento,
conceitos fundamentais. Vol. 1 EPU, SP. 1981.
REGO, T.C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis: Vozes,
1995.
WADSWORHT, B. Inteligência e afetividade da criança. São Paulo: Thompson Pioneira,
1997.
ZAGURY, T. O adolescente por ele mesmo. Rio de Janeiro, Record, 1996.

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO (80h/a)
OBJETIVOS


Apresentar a emergência do pensamento sociológico no contexto da modernidade e
definir os principais conceitos e método de trabalho da sociologia da educação.



Destacar as contribuições dos clássicos da sociologia da educação e seus diferentes
olhares sobre a educação.
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Analisar a dimensão política das relações no cotidiano escolar, e das contribuições da
escola no sentido de reproduzir e/ou transformar o contexto social.



Apontar temas e objetos de estudo da sociologia da educação.

EMENTA: Autores clássicos da sociologia da educação, enfatizando as diferentes tendências e
as contribuições teórico-metodológicas para a compreensão da realidade educacional. Estudo
da escola como uma instituição social específica e suas relações com a sociedade e com os
diversos sujeitos que compõem a comunidade escolar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LOMBARDI, J.C. Globalização, pós-modernidade e educação: história, filosofia e temas
transversais. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEDBR; Caçador, SC:
UnC, 2001.
QUINTANEIRO, Tânia (Org.). Um toque de clássicos: Durkheim, Marx e Weber. 2. ed. Belo
Horizonte: UFMG, 2002.
BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro, Zahar, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOURDIEU, P. e CHAMPAGNE, P. Os excluídos do interior. In.: BOURDIER, P. (Org.). A
miséria do mundo. 4. ed. Rio de janeiro: Vozes, 2001.
CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1993.
COSTA, M. C. e KOSLINSKI, M. Entre o mérito e a sorte: escola, presente e futuro na visão de
estudantes do ensino fundamental do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Educação. Vol.
11, n° 31, jan/abr. 2006. Disponível em Acesso em 04/07/2012.
DAYRELL, Juarez. A escola “faz” as juventudes? reflexões em torno da socialização juvenil.
Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1105-1128, out. 2007 1105.
Disponível em http://www.cedes.unicamp.br
DUBET. François. Mutações cruzadas: a cidadania e a escola. Revista Brasileira de
Educação. v. 16 n. 47, maio-ago., 2011.
DURKHEIM, Èmile. Educação e Sociologia. Trad.: Lourenço Filho. 11. ed. São Paulo:
Melhoramentos, 1978.
MARTINS, Carlos B. O que é sociologia? 38. ed. São Paulo, Brasiliense, 2002.
MASCARENHAS, Angela C.B.; ZANOLLA, Silvia R.S. (Orgs.) Sociedade, subjetividade e
educação: perspectiva marxista e frankfurtiana. Campinas/SP: Alínea, 2011.
MEKSENAS, Paulo. Sociologia da Educação. Introdução ao estudo da escola no processo
e transformação social. 11. ed. São Paulo: Loyola, 2003.
NOGUEIRA, Maria A. e NOGUEIRA, Cláudio M. M. Bourdieu e a educação. Belo Horizonte:
Autêntica, 2006.
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PATTO, M. H. S. A família pobre e a escola pública: anotações sobre um desencontro. São
Paulo: Psicologia/USP, 3, n° ½, 1992.
PEREIRA, L.; FORACCHI, M. A. Educação e Sociedade. São Paulo: Nacional, 1976.

4º Período

DIDÁTICA (80h/a)
OBJETIVOS


Compreender a Didática como prática social e como um dos ramos de estudos da
Pedagogia que discute as várias dimensões do processo de ensino-aprendizagem.



Identificar a Didática como disciplina que se propõe a analisar os processos de ensino,
a orientação para a prática, de forma a vislumbrar a articulação e a unidade entre teoria
e prática.



Contextualizar e refletir sobre o papel da escola na sociedade atual; analisar as
práticas educacionais vigentes.



Compreender o processo de ensino-aprendizagem, o contexto da sala de aula, as
diversas formas de organização do conhecimento.

EMENTA: Análise e discussão dos desafios e das demandas do contexto educacional. Práticas
mais comprometidas com a aprendizagem dos alunos, orientando a elaboração do
planejamento educacional, dos planos de ensino, das sequências didáticas e do processo de
avaliação da aprendizagem. A complexidade da sala de aula, as relações interativas entre
professor e aluno, as diferentes perspectivas de organização dos conteúdos escolares.
Discussão sobre os princípios do enfoque globalizador e da prática docente interdisciplinar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1999.
VASCONCELOS, Celso. Planejamento: projeto de ensino aprendizagem e projeto político
pedagógico. São Paulo: Libertad, 1999.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. (SEF/MEC) Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos
do ensino fundamental: língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. (SEF/MEC) Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos
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do ensino fundamental: língua portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental.
Brasília, DF: SEF/MEC, 1998 .
ABUD, Maria José Milharezi. Professores de ensino superior: características de
qualidade. Taubaté: Cabral, 2001.

ENSINO DE LITERATURA BRASILEIRA: REALISMO E MODERNISMO (80h/a)
OBJETIVOS:


Proporcionar ao aluno uma visão histórica da literatura brasileira do século XIX,
realçando os traços da identidade cultural do Brasil e o estabelecimento da expressão
literária nacional.



Despertar no aluno o comportamento crítico no tratamento da obra literária, tanto no
que diz respeito aos aspectos estéticos que apresenta, como no que se refere à
consideração do contexto.



Desenvolver no aluno a competência crítica, pela análise de textos literários
representativos.



Despertar no aluno a consciência do processo de sua formação profissional, tendo em
vista a prática do magistério, de tal modo que ele possa se comportar como elemento
ativo da própria aprendizagem.



Suscitar no estudante o interesse pela atividade científica, iniciando-o na pesquisa e na
argumentação.



Trabalhar os conteúdos com foco também em seu ensino.

EMENTA: Importância da literatura na formação integral do ser humano. Promoção do
letramento literário na educação básica: possibilidades metodológicas. Desenvolvimento da
leitura de fruição na escola. Encontro da literatura com demais linguagens e suportes.
Estudo cronológico analítico e interpretativo da literatura nacional brasileira em abordagem
sócio-histórica

e

diálogo

diacronia-sincronia.

Século

XIX:

Realismo,

Naturalismo,

Parnasianismo. A transição do período colonial para o nacional. Transição do século XIX
para o século XX. O Pré-modernismo. As vanguardas europeias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino Médio. Brasília: MEC-SEF,
1998.
CEREJA, William R. Ensino de literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com a
literatura. São Paulo: Atual, 2005.
COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto, 2014.
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ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola
Editorial, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, Mário de. Amar, verbo intransitivo. São Paulo: Martins, 1979.
_________. Macunaíma. São Paulo: Martins , 1972 .
ANDRADE, Oswald de. Memórias sentimentais de João Miramar. Rio de Janeiro: José
Olympio / Civilização Brasileira / Editora Três, 1973.
BOPP, Raul. Cobra Norato. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973.

ENSINO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (40h/a)
OBJETIVOS


Discutir o papel dos recursos tecnológicos no ensino-aprendizagem.



Examinar os possíveis usos e aplicações desses recursos, tanto no autoaperfeiçoamento da competência linguística do aprendiz como na prática de sala de
aula.



Estudar o uso do computador como mediador de programas de ensino a distância

EMENTA: O processo de ensino-aprendizagem tendo como referencial teórico as abordagens
sócio-interativas introduzidas pelas redes midiáticas por meio das tecnologias de informação e
comunicação. As relações entre ensino, tecnologia, mídia e sociedade. Práticas de ensino com
metodologias que apresentam os conteúdos específicos do ensino-aprendizagem de línguas e
literaturas por meio das novas tecnologias de informação e comunicação. Utilização desses
recursos no auto-aperfeiçoamento da competência linguística do aprendiz e na prática de sala
de aula.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de.; MORAN, José Manuel (Org.). Integração das
tecnologias na educação. Brasília: Ministério da Educação, Seed, 2005. 204 p. Disponível
em: http://bve.cibec.inep.gov.br/Biblioteca.htm Acessado em agosto 2015.
FAGUNDES, L.C.; SATO, L.S.; MAÇADA, D.L Aprendizes do Futuro: as inovações
começaram. Coleção Informática para a Mudança na Educação, ProInfo-MEC, 1999.
Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me003153.pdf. Acessado em:
agosto de 2015.
MORAN, J M; MASETTO, M T.; BEHRENS, M A. Novas tecnologias e mediação
pedagógica. Campinas: Papirus, 2000
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PRADO, M. E. B. B.; Valente, J. A. (2003) A formação na ação do professor: uma abordagem
na e para uma nova prática pedagógica. In: Valente, J. A. (org). Formação de educadores
para o uso da informática na escola. Campinas-SP: Unicamp/Nied.
SORJ, B.; REMOLD, J. Exclusão digital e educação no Brasil: dentro e fora da escolahttp://www.senac.br/BTS/313/boltec313a.html
FAGUNDES, L. C. et al. (2006). Projetos de aprendizagem: uma experiência mediada por
ambientes telemáticos. Revista Brasileira de Informática na Educação. volume 14, número 1.

LÍNGUA INGLESA: LEITURA E PRODUÇÃO DE NARRATIVAS ESCRITAS (40h/a)
OBJETIVOS


Contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura e produção escrita dos
alunos.



Ampliar sua competência linguístico-discursivo-textual em relação a textos escritos e
orais, a partir de textos de narrar.



Favorecer o reconhecimento, a análise, a compreensão e a produção desses textos,
assim como contribuir para a construção do conhecimento do aluno sobre os
processos de ensinar-aprender línguas.

EMENTA: Leitura e escuta de narrativas. Estudo dos elementos sistêmicos e da organização
textual das narrativas escritas e orais, com ênfase nas narrativas escritas. Produção coletiva de
histórias fantásticas escritas e orais, com ênfase em histórias escritas. Transposição didática
desses conteúdos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ELLIS, G.; B. SINCLAIR. Learning to Learn English. Cambridge University Press, 1994.
Instant Resume for Windows. Softkey International Inc. 1994. INR344AE-CD
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997.
SWALES, J. Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge University
Press, 1990.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994.
SMITH S. e J. SMITH. (with additional material by Gail Ellis, Barbara Sinclair and Richard
Acklam). WordFlo – your personal English organizer. Longman, 1998.
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LÍNGUA PORTUGUESA: TÓPICOS GRAMATICAIS PARA ADEQUAÇÃO DE TEXTOS
(40h/a)
OBJETIVOS


Ampliar e aprofundar a capacidade crítica do aluno nos aspectos morfossintáticos da
Língua Portuguesa, incentivando-o para a pesquisa.



Exercitar o emprego de metalinguagem para a compreensão e o manejo consciente
das estruturas frásicas de textos.



Aprimorar o desempenho linguístico (nível culto), promovendo a convergência das
atividades lingüísticas para os atos de falar, ler, escrever.



Propiciar ao aluno condições de atuação linguística sistemática e disciplinada para
desempenho adequado em sua profissão.



Exercitar a leitura crítica das regras normativas, a fim de saber confrontá-las com as
bases empíricas nos usos atuais da língua portuguesa.



Favorecer a transposição didática dos conteúdos gramaticais aprendidos para o futuro
exercício da docência.

EMENTA: Aspectos morfossintáticos da frase: período simples e período composto.
Pontuação. Aspectos do ensino de análise sintática. Critérios morfossintáticos para a correção
de frases segundo o padrão culto da língua. Confronto entre regras e usos da língua
portuguesa de acordo com a perspectiva da “aceitabilidade”. Por fim, o desenvolvimento de
atividades para a transposição didática desses conteúdos para o ensino de Língua Portuguesa
de acordo com as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. São Paulo: Editora Lucerna,
2000.
MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfossintática do Português. 8. ed. São Paulo:
Pioneira, 1997.
NEVES, Maria H. de M. Guia de usos do Português: confrontando regras e usos. São Paulo:
Editora UNESP, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo : Martins Fontes, 1992.
BONINI, Adair. O ensino de tipologia textual em manuais didáticos de 2. grau para a língua
portuguesa. Trabalhos em Linguística Aplicada. vol. 31. Campinas, p. 7-20, jan./jun. 1998.
BRANDÃO, Helena N. Gêneros do Discurso na Escola. São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção
Aprender e Ensinar com Textos, vol. 5).
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LITERATURA OITOCENTISTA PORTUGUESA (80h/a)
OBJETIVOS


Levar o aluno a compreender a produção literária portuguesa, após a produção lírica e,
principalmente, épica camoniana.



Levar o aluno à leitura e à compreensão do conjunto de obras literárias portuguesas do
século XIX e início do século XX, que se caracteriza pela poética do desalento, em
virtude da angústia da influência camoniana.



Levar o aluno à compreensão das poéticas decadentistas.

EMENTA: Estudo das obras posteriores à produção camoniana (arcadismo póstumo). Estudo
das obras que problematizam a pátria e o destino marítimo português, nos séculos XIX e início
do século XX. Estudo das obras que problematizam a língua e a relação do escritor com sua
pátria, nos séculos XIX e início do século XX. Estudo de obras literárias do século XIX,
compreendidas nos seus espíritos romântico e realista.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 1984.
SARAIVA, António José; LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. Porto: Porto
Editora, 1996.
SPINA, S.; AMORA, A. Soares; MOISÉS, Massaud. Presença da literatura portuguesa. 3. ed.
Difusão Européia do Livro, 1969.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARRETO, Luís Filipe. Descobrimentos e renascimento. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa
da Moeda, 1984.
BOCAGE. Poemas ( org. José Lino Grünewald ). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987.
BRANCO, Camilo Castelo. Amor de Perdição. São Paulo: Moderna, 1988. Porto Ed. , 1996.
VIEIRA, Pe. Antônio. Escritos históricos e políticos (org. Alcir Pécora). São Paulo: Martins
Fontes, 1995.

METODOLOGIA DA PESQUISA E ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS (40h/a)
OBJETIVOS


Discutir e apresentar os princípios de elaboração de pesquisa científica.



Discutir e apresentar atividades interdisciplinares para a formação profissional e
acadêmica.

EMENTA: Os elementos teóricos, conceituais e metodológicos do ensino de línguas e

81

literaturas e os níveis básicos de pesquisa próprios das Ciências Humanas: compilatório,
correlativo, semântico ou interpretativo e normativo. Prática de atividades interdisciplinares
para a formação integral e crítica do profissional que irá atuar na área de ensino e pesquisa.
Elaboração de processos e técnicas para o trabalho científico, por meio de observação,
experimentação, levantamento de fontes, bibliografia, leitura e citações. Elaboração de
relatórios, análise e interpretação de dados. Técnicas de redação e elaboração do trabalho
científico de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o
Manual do Aluno do Departamento de Ciências Sociais e Letras.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais: História
e Geografia. Brasília. Secretaria de Educação Fundamental. 1997. v. 5 168pp (Col. PCNs).
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 5. ed. São Paulo: Cortez,
2001.
TEODORO, Antônio & VASCONCELOS, Maria L. (Orgs.). Ensinar e aprender no ensino
superior: por uma epistemologia da curiosidade na formação universitária. São Paulo: Cortez,
2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino Médio. Brasília: MEC-SEF,
1998.
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua portuguesa. SEF. Brasília, DF: SEF-MEC, 1998.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1989.
SALOMON, Décio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes,
1995.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 21. ed. São Paulo:
Cortez, 2000.

5º Período
DIDÁTICA ESPECÍFICA (80h/a)
OBJETIVOS


Refletir criticamente sobre constituição discursiva e ideológica da instituição Escola,
bem como em suas transformações e desafios em cada período sócio-histórico,
principalmente o contemporâneo.
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Compreender o professor não como um “depositador” de conteúdos, mas sim como um
agente do letramento.



Conhecer diferentes práticas pedagógicas para o ensino, em língua portuguesa e
inglesa, da leitura, da escrita, da gramática e da literatura. Identificar a natureza dos
conteúdos e sistematizá-los de acordo com objetivos estabelecidos.



Elaborar planos de aula e de ensino com base nos conceitos de Habilidades,
Competências e Inteligências Múltiplas.



Analisar projetos e materiais didáticos para refletir sobre as diferentes abordagens de
ensino e para refletir sobre a melhor forma de transposição didática de acordo com os
níveis e contextos dos alunos que os futuros professores terão como alvo.



Conhecer os diferentes tipos de avaliação, seus objetivos e seus resultados possíveis.

EMENTA: Teorias de ensino e aprendizagem, com reflexões acerca da constituição discursiva
e ideológica da Escola, enquanto instituição, e da posição-sujeito Professor. A constituição
identitária do professor: o professor como agente do letramento. Práticas pedagógicas
relacionadas ao ensino de leitura e produção de texto em língua materna e estrangeira e ao
ensino da literatura. Metodologia de abordagem e sistematização de conteúdos conceituais,
procedimentais e atitudinais. Procedimentos de elaboração de plano de aula e de ensino, tendo
em vista o conceito de Habilidades e Competências para o Ensino Fundamental e Médio
delimitados pelos PCN de língua portuguesa e inglesa e o conceito de Inteligências Múltiplas.
Análise de projetos propostos nas escolas de estágio do aluno e de livros/materiais didáticos, a
fim de verificar as questões relacionadas à transposição didática dos conteúdos. Reflexões e
discussões acerca dos tipos de avaliação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paulinas, 2012.
KLEIMAN, A. B. Contribuições teóricas para o desenvolvimento do leitor: teorias de leitura e
ensino. In: ROSING, Tânia M. K.; BECKER, Paulo (Org.). Leitura e animação cultural:
repensando a escola e a biblioteca. Passo Fundo: UFP, 2003.
KLEIMAN, A. B. Oficina de Leitura. Campinas: Mercado de Letras, 1986.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes,
2003.
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino Médio. Brasília: MEC-SEF,
1998.
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua portuguesa. SEF. Brasília, DF: SEF-MEC, 1998.
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua estrangeira. SEF. Brasília, DF: SEF- MEC, 1998.
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HALL, Stuart. (1992). A Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A,
2005.
KLEIMAN, Angela B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. In:
KLEIMAN, Angela B (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a
prática social da escrita. Campinas-SP: Mercado de Letras, 1999.
______. Processos identitários na formação profissional: o professor como agente de
letramento. In: CORRÊA, M. L. G.; BOCH, F. Ensino de língua: representação e letramento.
Campinas-SP: Mercado de Letras, 2006.
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sóciohistórico. São Paulo: Scipione, 1997.
TÁPIAS-OLIVEIRA, Eveline Mattos. Construção identitária profissional no Ensino Superior:
prática diarista e formação do professor. Universidade Estadual de Campinas. Tese de
doutorado. Inédita. 2006.
______. Alguns conceitos bakhtinianos e a mudança (esperada) na postura do professor. In:
SEMINÁRIO DE PESQUISAS EM LINGUÍSTICA APLICADA (SePLA), 6., 2010, Taubaté.
Anais... Taubaté: Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada da Universidade de
Taubaté, 2010, CD-ROM.
______. Letramento no Ensino Fundamental: implicações para as aulas de leitura e produção
escrita em língua materna. Revista Caminhos em Linguística Aplicada, Unitau, Volume 2, n.
1, p. 16-28, 2010a.
TISHMAN, S.; PERKINS, D. N.; JAY, E. A cultura do pensamento na sala de aula. Trad.
Cláudia Buchweitz. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
VYGOTSKY, Lev Semenovich. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

GESTÃO EDUCACIONAL (80h/a)
OBJETIVOS


Compreender o conceito de gestão com base nas leituras e reflexões propostas.



Analisar e compreender as demandas da gestão democrática.



Estimular o exercício da crítica a partir da construção de uma sólida fundamentação
teórica de modo a sinalizar a atuação na organização escolar.



Conceituar gestão numa perspectiva da organização escolar.



Estimular o debate sobre a questão da participação e direito à educação.



Discutir acerca da elaboração, aplicação e atualização do Projeto Político-Pedagógico.

EMENTA: Conhecimentos básicos relativos à organização e gestão do trabalho escolar,
compreendendo a evolução histórica e os diferentes modelos de gestão escolar que estruturam
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as relações educativas, em nível de sistema e de unidade escolar, com ênfase na perspectiva
de gestão democrática e no trabalho coletivo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERREIRA, Naura S.C. (Org.). Gestão Democrática da Educação: atuais tendências, novos
desafios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
OLIVEIRA, Romualdo P.; ADRIÃO, Theresa (Orgs.). Gestão, financiamento e direito à
educação: análise da Constituição Federal e da LDB. São Paulo: XAMÃ, 2007.
PARO, Vitor H. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HENGEMÜHLE, Adelar. Gestão de Ensino e Práticas Pedagógicas. 7. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2011.
LUCK, H. A gestão participativa na escola. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
OLIVEIRA, M.A.M. (Org.). Gestão educacional: novos olhares, novas abordagens. 7. ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS (40h/a)
OBJETIVOS


Apresentar aos alunos de licenciatura os aspectos fundamentais relacionados à
comunidade

surda,

oferecendo-lhes

condições

e

direcionamento

para

o

aprofundamento dos conteúdos relacionados à Língua Brasileira de Sinais e aos
aspectos educacionais e sociais a ela inerentes.
EMENTA: Didática e Educação de Surdos: Orientações do MEC sobre LIBRAS. O ensino de
língua de sinais e a diversidade textual sinalizada. A experiência visual: educação infantil e
ensino fundamental. O currículo na educação de surdos. Propostas de ensino para educação
de surdos. Didática e dinâmica na aula com surdos. Materiais didáticos e o ensino da língua de
sinais. Atividades prática de ensino da língua de sinais. Práticas sociais de leitura e de escrita
em LIBRAS. Discussões de dimensões políticas, teóricas e metodológicas envolvidas nas
práticas de letramentos em português como segundo língua para alunos surdos, usuários da
língua brasileira de sinais como primeira língua.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALBRES, Neiva de Aquino; NEVES, Sylvia Lia Grespan. De sinal em sinal. São Paulo: Feneis,
2009.
BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995.
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FELIPE, T. A. LIBRAS em contexto. Curso Básico, livro do estudante cursista. Brasília:
Programa Nacional de Apoio à educação de Surdos. MEC/SEESP, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da
Língua de Sinais Brasileira, v 1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto nº 5.626,
Regulamenta a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília: SEESP/MEC, 2005.
____. Ministério da Educação. Documento sobre a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: SEESP/MEC, 2008.
FERNANDES, E. Problemas linguísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro: AGIR,1990.
LACERDA, C.B.F. de; GÓES, M. C. R. de (Org.). Surdez: Processos Educativos e
Subjetividade. São Paulo: Editora Lovise, 2000.
_____. A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem alunos, professores e intérpretes
sobre esta experiência. Cadernos CEDES, 69, v. 26, p. 163-184, 2006.
LODI, A. C. E. et al. Letramento e Minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002.
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos Porto
Alegre : Artmed, 2004.
QUADROS, R. Educação de surdos: aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2005.
______. (Org.) Educação de surdos I. Petrópolis, Rio de Janeiro: Arara Azul, 2006.
______. (Org.) Educação de surdos II. Petrópolis, Rio de Janeiro: Arara Azul, 2007.
SACKS, O. Vendo Vozes: Uma viagem pelo mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998.

LÍNGUA INGLESA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS ORAIS
(80h/a)
OBJETIVOS


Oportunizar ao aluno um ambiente propício à aprendizagem da língua inglesa como
instrumento de comunicação social e construção histórica.



Suscitar, nesse ambiente, discussões pertinentes ao "aprender a aprender", guiadas
por teorias de referência.
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Propiciar discussões sobre as questões envolvidas na área de ensino-aprendizagem de
língua estrangeira, fundamentadas, principalmente, nas suas experiências como
alunos.



Suscitar discussões sobre o ensino crítico de língua inglesa.

EMENTA: Leitura e escuta de textos argumentativos. Estudo dos elementos sistêmicos e da
organização textual dos textos argumentativos orais e escritos, com ênfase nos textos orais.
Produção coletiva de textos argumentativos orais e escritos a partir de fontes orais e escritas
pesquisadas, com ênfase em textos orais. Transposição didática desses conteúdos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
QUIRK, Randolph; GREENBAUM, Sidney. A University Grammar of English. Ninth
impression (corrected) London: Longman, 1979.
HORNBY, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Ninth
impression Oxford: Oxford University Press, 1978.
WEBSTER’S NEW COLLEGIATE DICTIONARY. Springfield-Massachussetts: G & C Merriam
Company, 1976.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRONCKART, Jean-Paul (1999). Atividades de linguagem, textos e discursos. São Paulo:
EDUC.
CELANI, M. A. A. (org). Professores e formadores em mudança: relato de um processo de
reflexão e transformação da prática. Campinas, Mercado de Letras, 2003.
NUNAN, D. Task based language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
PENNYCOOK, A. Global Englishes and Transcultural Flows, Routlege, 2007.

LÍNGUA PORTUGUESA: ENSINO DE LEITURA DE GÊNEROS DISCURSIVOS (80h/a)
OBJETIVOS


Oferecer subsídios teóricos e metodológicos para o aluno:
o

1. avaliar e compreender as mudanças teórico-metodológicas no ensino de
Língua Portuguesa, particularmente a partir da publicação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), no que se refere ao trabalho
com leitura em sala de aula;

o

2. avaliar e compreender a abordagem sociocognitiva de leitura, bem como
desenvolver uma atitude crítica e investigativa sobre o impacto dessa
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perspectiva teórica para o desenvolvimento de habilidades de leitura na aulas
de língua materna;
o

3. analisar as habilidades de leitura cobradas pela Prova Brasil, aplicada a
alunos de ensino fundamental, e discutir o alcance dessa prova em termos de
identificação da capacidade leitora dos alunos e as lacunas que esse
instrumento de avaliação ainda apresenta;

o

4. analisar, compreender e praticar (por meio de elaboração de atividades)
possibilidades de desenvolvimento de projetos didáticos de leitura de gêneros
discursivos diversos, de acordo com pressupostos teóricos da Linguística
Aplicada e da Linguística.

EMENTA: Concepção de ensino de Língua Portuguesa proposta pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). Fundamentos da concepção bakhtiniana de
linguagem e de gêneros discursivos. Aspectos sociocognitivos da leitura e o impacto dos
estudos teóricos para o ensino de habilidades de leitura de gêneros discursivos nas aulas de
Língua Portuguesa. Habilidades de leitura cobradas pela Prova Brasil (avaliação externa de
proficiência leitora). Avaliação e preparação de material didático para atividades de leitura nos
Ensinos Fundamental e Médio, enfocando gêneros discursivos das instâncias públicas
considerados de domínio fundamental para a participação social do cidadão, especialmente as
literária, jornalística, publicitária e de divulgação científica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo:
Contexto, 2006.
LOPES-ROSSI, Maria A. G. Gêneros discursivos no ensino de leitura e produção de textos. In:
KARWOSKI, Acir M.; GAYDECZKA, Beatriz, BRITO, Karim S. (Org.). Gêneros textuais:
reflexões e ensino. 4. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. p. 69-82.
MARCUSCHI, Luiz A. Produção textual, análise de gênero e compreensão. São Paulo:
Parábola, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino Médio. Brasília: MEC-SEF,
1998.
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua portuguesa. SEF. Brasília, DF: SEF-MEC, 1998.
MARCUSCHI, Luiz A. Produção textual, análise de gênero e compreensão. São Paulo:
Parábola, 2008.
FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006.
ILARI, Rodolfo e GERALDI, João W. Semântica. São Paulo: Ática, 1995.
KATO, Mary A. O aprendizado da leitura. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
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KLEIMAN, Angela. Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura. 4. ed. Campinas: Pontes,
1995.

LITERATURA BRASILEIRA: DESDOBRAMENTOS DO MODERNISMO (40h/a)
OBJETIVOS


Proporcionar ao aluno uma visão histórica da literatura brasileira do século XX,
considerando as injunções contextuais específicas da nação e do mundo, decisivas
para compreender a maturação cultural do Brasil novecentista.



Confirmar, no aluno concluinte do curso de Letras, a competência crítica no tratamento
da obra literária, cuidando de fortalecer o domínio da argumentação científica,
indispensável ao profissional pesquisador.



Confirmar no graduando em licenciatura a consciência de sua escolha profissional,
tendo em vista a prática do magistério, em particular o da área de literatura.



Suscitar no estudante o interesse pela atividade científica, iniciando-o na pesquisa e na
argumentação.



Trabalhar os conteúdos com foco também em seu ensino.

EMENTA: Estudo cronológico analítico e interpretativo da literatura nacional brasileira: século
XX. A Semana de Arte Moderna de 1922 e seus desdobramentos pelo país. As Revistas. Os
Manifestos. Os principais autores da prosa, da poesia, do teatro.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1999.
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Sul-Americana, 1968-1971. 6 v.
SOUZA, Antonio Candido de Melo; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura
brasileira. São Paulo: Difel, 2000. v.II.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LISPECTOR, Clarice. Laços de Família. São Paulo: Rocco, 2005.
LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina. São Paulo: Rocco, 2005.
RAMOS, Graciliano. São Bernardo. São Paulo: Martins, 1964.
REGO, José Lins do. Fogo morto. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978.
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MODERNISMO PORTUGUÊS (40h/a)
OBJETIVOS


Levar o aluno à leitura e à compreensão da heteronímia pessoana, assim como à
compreensão de como Fernando Pessoa tornou-se o supra-Camões, superando a
angústia da influência camoniana.

EMENTA: Estudo da poética de Fernando Pessoa, com foco na obra ortônima e na de seus
principais heterônimos: Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Estudo do
embasamento filosófico da obra poética e do material épico de que trata Mensagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GAMA, Rinaldo. O guardador de signos: Caeiro em Pessoa. São Paulo: Perspectiva, 1995.
PESSOA, Fernando. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985.
SEABRA, José Augusto. Fernando Pessoa ou o poetodrama. 2. ed. São Paulo: Perspectiva,
1991.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEPECKI, Maria Lúcia. Eça na ambiguidade. Lisboa: Dom Quixote, 1988.
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 1984.
PALEÓLOGO, Constantino. Eça de Queirós e Machado de Assis. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro; Brasília: INL, 1979.
PICHIO, Luciana Stegagno. História do teatro português. Lisboa: Portugália, 1964.

6º Período

ESTUDOS DE LITERATURA EM LÍNGUAS INGLESA (80h/a)
OBJETIVOS


Criar oportunidades para que os alunos reflitam, discutam e construam o papel da
Literatura em Língua Inglesa na sua formação como professores, enfatizando a
importância cultural e histórica dessa literatura que se refere a uma língua, e não a
uma nação.



Estudar as características de cada um dos seguintes gêneros literários: a poesia, o
conto, o romance e o drama, com exemplos da literatura anglo-americana.
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Desenvolver o uso de modelos e ferramentas para a análise de textos.



Estabelecer e/ou recriar ligações entre atividades e estratégias de aprendizagem.

EMENTA: Introdução à poesia, à prosa e ao drama em Língua Inglesa, por meio de textos de
ascendência inglesa e norte-americana, complementados por elementos de teoria literária
anglo-americana. Exploração do aproveitamento didático-pedagógico dos conteúdos para o
ensino da literatura e da cultura inglesa e norte-americana.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BURGESS, A. A Literatura Inglesa. São Paulo: Editora Ática, 2006.
FOREMAN, J. B. Collins Albatross Book of Verse. London: Collins, 1980.
POPE, R. The English Studies Book. London: Routledge, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOMER, R. Past into Present. An Anthology of British and American Literature. London:
Longman, 1995.
SWAN Michael (1980) . Practical English Usage. London: Oxford University Press, 2005, 3 ª
edition.

LÍNGUA INGLESA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS ESCRITOS
(40h/a)
OBJETIVOS


Oportunizar ao aluno um ambiente propício à aprendizagem de língua inglesa como
instrumento de comunicação social e construção histórica.



Suscitar, nesse ambiente, discussões pertinentes ao "aprender a aprender", guiadas
por teorias de referência.



Propiciar discussões sobre as questões envolvidas na área de ensino-aprendizagem de
língua estrangeira, fundamentadas principalmente nas suas experiências como alunos.



Suscitar discussões sobre o ensino crítico de língua inglesa.

EMENTA: Leitura e escuta de textos argumentativos. Estudo dos elementos sistêmicos e da
organização textual dos textos argumentativos orais e escritos, com ênfase nos textos escritos.
Produção coletiva de textos argumentativos escritos e orais a partir de fontes orais e escritas
pesquisadas, com ênfase em textos escritos. Transposição didática desses conteúdos
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
QUIRK, Randolph & Greenbaum, Sidney. A University Grammar of English. Ninth impression
(corrected) London: Longman, 1979.
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HORNBY, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Ninth
impression Oxford: Oxford University Press, 1978.
WEBSTER’S NEW COLLEGIATE DICTIONARY. Springfield-Massachussetts:
Merriam Company, 1976.

G & C

Obs.: Os alunos que assim o desejarem poderão consultar edições mais recentes.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994.
______. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1997.
SMITH S. e J. SMITH. (with additional material by Gail Ellis, Barbara Sinclair and Richard
Acklam). WordFlo – your personal English organizer. Longman, 1998.
SWALES, J. Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge University
Press, 1990.

LÍNGUA PORTUGUESA: ENSINO DE PRODUÇÃO ESCRITA DE GÊNEROS DISCURSIVOS
(40h/a)
OBJETIVOS


Apresentar os conceitos de tipologia textual e de gêneros discursivos e sua relação
com a produção escrita na escola, de acordo com as propostas atuais da Linguística
Aplicada e as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais.



Transpor didaticamente para o ensino de Língua Portuguesa os conceitos teóricos
sobre produção escrita e gêneros discursivos.



Discutir sobre procedimentos para a elaboração de projetos escolares de produção
escrita nas aulas de Língua Portuguesa, enfocando gêneros discursivos das instâncias
públicas considerados de domínio fundamental para a participação social do cidadão:
literária, jornalística, publicitária, de divulgação científica.

EMENTA: Conceitos de tipologia textual e de gêneros discursivos e sua relação com o antigo
ensino de redação e a atual proposta de ensino de produção escrita na escola, de acordo com
a Linguística Aplicada e as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Níveis de
conhecimentos necessários para a produção escrita de um gênero discursivo. Transposição
didática para o ensino de Língua Portuguesa de conceitos teóricos sobre produção escrita de
gêneros discursivos. Procedimentos para a elaboração de projetos escolares de produção
escrita e sequências didáticas para o ensino de produção escrita, enfocando alguns gêneros
discursivos das instâncias públicas considerados de domínio fundamental para a participação
social do cidadão: literária, jornalística, publicitária, escolar.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LOPES-ROSSI, Maria A. G. Gêneros discursivos no ensino de leitura e produção de textos. In:
KARWOSKI, Acir M.; GAYDECZKA, Beatriz, BRITO, Karim S. (Org.). Gêneros textuais:
reflexões e ensino. 4ª ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. p. 69-82.
______. Aspectos teóricos e sequências didáticas para a produção escrita de gêneros
discursivos. Letras & Letras (Online), v. 31, p. 132-157, 2015. Disponível em
www.letraseletras.ileel.ufu.br/
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na Escola. Campinas,
Mercado de Letras, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino Médio. Brasília: MEC-SEF,
1998.
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua portuguesa. SEF. Brasília, DF: SEF-MEC, 1998.
ILARI, Rodolfo e GERALDI, João W. Semântica. São Paulo: Ática, 1995.
NEVES, Maria H. de M. Guia de usos do Português: confrontando regras e usos. São
Paulo: Editora UNESP, 2003.

LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA (40h/a)
OBJETIVOS


Proporcionar ao aluno uma visão histórica da literatura brasileira do século XX, levando
em conta as injunções contextuais específicas da nação e do mundo, decisivas para
compreender a maturação cultural do Brasil novecentista.



Confirmar, no aluno concluinte do curso de Letras, a competência crítica no tratamento
da obra literária, cuidando de fortalecer o domínio da argumentação científica,
indispensável ao profissional pesquisador.



Confirmar no graduando em licenciatura a consciência de sua escolha profissional,
tendo em vista a prática do magistério, em particular o da área de literatura.



Suscitar no estudante o interesse pela atividade científica, orientando-o na pesquisa e
na argumentação.



Trabalhar os conteúdos com foco também em seu ensino.

EMENTA: Poesia de 45 ou Geração dos Novíssimos. Concretismo. Regionalismo na ficção:
vertentes sertanista e urbana. Prosa

intimista ou egótica. A literatura alternativa “de

mimeógrafo” ou “de garagem” nos anos 70. Tendências contemporâneas da literatura nacional
no final do século XX e início do XXI.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1999.
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Sul-Americana, 1968-1971. 6 v.
MARTINS, Wilson. O modernismo. São Paulo: Cultrix, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROSA, Guimarães. Primeiras Estórias. Rio de Janeiro: SINERGIA, 2009.
SOUZA, Antonio Candido de Melo; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura
brasileira. São Paulo: Difel, 2000. v. II.
VERÍSSIMO, Érico. Ana Terra. In: O tempo e o vento. Porto Alegre: Globo , 1962.

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (80h/a)
OBJETIVOS


Levar o aluno a atuar no letramento literário dos estudantes do ensino fundamental.



Conhecer a natureza da produção literária voltada para a criança e para o jovem.



Abordar o texto literário para crianças e jovens com conhecimento teórico e prático.



Capacitar-se como mediador na leitura-vivência, desenvolvendo a leitura fruição na
escola.



Possibilitar o encontro da literatura com as demais linguagens e com as teorias
modernas de aquisição e desenvolvimento da linguagem.



Considerar a importância da literatura na formação integral do ser humano.

EMENTA: Caracterização da Literatura Infantil e Juvenil e do livro considerado objeto novo
contemporâneo. Origens orientais antes de Cristo até a configuração definitiva no século XIX:
fontes inaugurais, La Fontaine, Perrault, Swift, Grimm, Anderson, Lewis Carroll. A literatura
clássica para crianças e jovens: recomendação de leitura. Formação da Literatura Infantil
Juvenil Brasileira: do folclore à obra de Monteiro Lobato. Período pós-Lobato. LIJ e o
Modernismo até anos 60. O boom da LIJ nos anos 70. A poesia infantil contemporânea.
Realismo mágico: Linha parodística. Metalinguagem e intertextualidade na contemporaneidade.
Diálogo intersemiótico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARROYO, L. Literatura infantil brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 1998.
COELHO, N.N. Dicionário crítico da LIJ brasileira. São Paulo: Quiron, 1983.
LITERATURA INFANTIL: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2000.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LAJOLO, M.; ZILBERMAN, R. A literatura Infantil na escola. São Paulo: Ática, 1983.
ZILBERMAN, R. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 1987.
CARVALHO, Bárbara Vasconcelos de. A Literatura Infantil – Visão Histórica e Crítica. 4. ed.
São Paulo: Global, 1985.

LITERATURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA (40h/a)
OBJETIVOS


Compreender o atual estágio do processo cultural português, por meio de obras
representativas da literatura portuguesa, na contemporaneidade

EMENTA: Estudo de algumas obras literárias portuguesas inscritas na chamada pósmodernidade, compreendendo as manifestações neorrealistas e contemporâneas que dão
conta do atual estágio da cultura portuguesa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COELHO, Nelly Novaes. Escritores portugueses. São Paulo: Quíron, 1973.
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 1984.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Onze teses por ocasião de mais uma descoberta de
Portugal. Novos estudos Cebrap, São Paulo, 1992.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREIRA, Alberto. Perspectiva do romantismo português. Lisboa: Moraes Ed., 1971.
GARCEZ, Maria Helena Nery, RODRIGUES, Rodrigo Leal. O Mestre (homenagem das
literaturas de língua portuguesa a Antônio Soares Amora). São Paulo: Green Forest do Brasil,
1997.
GARRET, Almeida. Viagens na minha terra. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996.
______. Frei Luís de Sousa. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996.
HERCULANO, Alexandre. Eurico, o presbítero. São Paulo: Difusão Europea do Livro, 1977.
POUND, Ezra. ABC da literatura. São Paulo: Cultrix, 1970.
SARAIVA, António José, LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. Porto: Porto Ed.,
1996.
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SEMINÁRIOS DE PRÁTICA DE ENSINO – LETRAS (80h/a)
OBJETIVOS


Desenvolver os conteúdos procedimentais e atitudinais concernentes à formação do
professor de leitura e de produção escrita em línguas e literaturas. Para tanto, os
alunos elaborarão aulas de leitura e de produção escrita em Língua Materna e
Estrangeira seguindo-se as orientações mais amplas dos PCN para o Ensino
Fundamental e Médio quanto a: ensino por projetos, ensino de leitura instrumental (em
língua materna ou estrangeira), modos de avaliação de leitura e produção escrita, entre
outros.

EMENTA: Desenvolvimento das habilidades e competências dos futuros professores ao
questionar os modelos tradicionais e contemporâneos, sem descartar o benefício de cada um
para uma formação integral dos futuros-professores, agora em formação. A preparação de
aulas em projetos, o entendimento do ensino instrumental de leitura, a preparação de aulas de
leitura e de produção escrita terão como foco: o público-alvo das aulas e seu perfil como ponto
de referência para a preparação das aulas; o entendimento do modo de preparação e
realização das aulas; a crítica aos modelos tradicionais e contemporâneos, tendo em vista
realidades situadas de aplicação (escolas diferentes, faixas etárias diversas...) das próprias
aulas; e modos de avaliação que proporcionem ao futuro profissional a prática para atuar junto
a seu futuro educando, para ampliação de seu modo de ser/estar, ler/escrever o/no mundo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. (SEF/MEC) Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC/SEF,
1998.
LIBÂNEO, J.C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos.
São Paulo: Loyola, 1985.
ROJO, Roxane. A Prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCN. São Paulo: EDUC; Campinas: Mercado de Letras, 2000. p. 27-38.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua portuguesa. SEF. Brasília, DF: SEF-MEC, 1998.
BRASIL. (SEF-MEC). Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua estrangeira. SEF. Brasília, DF: SEF- MEC, 1998.
BUENO, J.G.S. Função social da escola e organização do trabalho pedagógico. Educar,
CURITIVA, Nº 17, p. 101-110,2001.
PERRENOUD, P. A prática reflexiva no Ofício de Professor: profissionalização e razão
pedagógica. Porto Alegre: Armed Editora, 2002.
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TISHMAN, S.; PERKINS, D.; JAY, E. A cultura do pensamento em sala de aula. Porto
Alegre: Artmed, 1999.

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS – AACC (200h/a)
OBJETIVOS


Oportunizar a formação acadêmica, científica e cultural dos alunos por meio de
atividades extracurriculares, contribuindo, assim, para uma formação mais reflexiva e
consciente, não somente na área profissional, mas também na civilidade.

EMENTA: Conjunto de ações complementares à formação do aluno de graduação, tendo em
vista a ampliação dos seus horizontes culturais para além da sala de aula, mediante a
construção de um cabedal de conhecimentos gerais importantes para uma futura prática
profissional inteligente e contextualizada. O cumprimento dessas atividades é realizado à luz
de regulamento específico (anexo B).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LOPES, Eliane; FARIA, Luciano M.; VEIGA, Cynthia G. (Orgs.). 500 anos de educação no
Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
SAMPAIO, Maria das Mercês. F. O cotidiano escolar em face às políticas educacionais.
São Paulo: JM Editora, 2002.
ZARIFIAN, P. Objetivo: competência. Por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO (400h/a)
OBJETIVOS


Oportunizar ao aluno-estagiário uma multiplicidade de vivências pedagógicas, de
maneira a levá-lo a problematizar a realidade; a perceber que a sala de aula, palco de
sua futura ação docente, não é uma “ilha isolada” da escola, da comunidade local, da
totalidade da sociedade e do mundo globalizado. Não é neutra nem acabada, assim
como os conhecimentos, saberes e práticas, os seus construtores também não o são.



Assegurar ao aluno a compreensão de que a organização de cada escola e de cada
sistema escolar influencia sobremaneira os modos de sentir, agir e pensar dos atores e
autores escolares – professores, alunos, funcionários, enfim, a comunidade educativa
na sua totalidade.

97



Buscar a superação da visão fragmentada e simplista da ciência, da educação e do
ensino, mais especificamente da política pedagógica observada e analisada de forma
crítica e reflexiva.



Propiciar ao aluno-estagiário o desenvolvimento da capacidade de avaliar o estágio
realizado nas dimensões técnica, humana e política, entendendo-o como espaço
formativo privilegiado.

EMENTA: O Estágio Supervisionado é compreendido como um processo de participação e
conhecimento da estrutura e formas de organização da escola. Entendido como processo de
investigação e conhecimento das práticas escolares, possibilita olhar multidisciplinar,
articulando todas as disciplinas envolvidas no curso de Letras. O estágio será desenvolvido
com ênfase em procedimentos de observação e reflexão, por meio do acompanhamento, da
participação e execução de projetos de docência e gestão educacional, da avaliação do ensino,
das aprendizagens e de projetos pedagógicos. Será desenvolvido, a partir do 3º período, nos
anos finais do Ensino Fundamental e Médio, bem como em outros ambientes educativos,
envolvendo práticas de docência de gestão educacional. Nos cursos de Licenciatura, o aluno
deve cumprir 400 horas de estágio supervisionado obrigatório, sob a supervisão de professores
da área de Pedagogia (Regulamento anexo C).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARREIRO, Iraíde M. F. e GEBRAN, Raimunda Abou. Práticas de Ensino e Estágio
Supervisionado na Formação de Professores. São Paulo: Avercamp, 2006.
BIANCHI, Anna Cecília M. ; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Orientação para
Estágio em Licenciatura. São Paulo: pioneira Thompson Learning, 2008.
PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de Professores: unidade teoria e prática.
São Paulo: Cortez, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PROPOSTA PRELIMINAR para as disciplinas: didática/prática de ensino e estágio.
HEM/CEFAM – CENP – SEE/SP, 1990.
ANDRADE. A. dos S. O cotidiano de uma escola pública grau: um estudo etnográfico.
Cadernos de Pesquisa. São Paulo. N.º 73, p.26-37, maio, 1990.
BIANCHI, A.C. Alvarenga, M BIANCHI, R. Manual de Orientação: Estágio supervisionado.
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
FÁVERO, M.de L. Universidade e estagio curricular: subsídios para a discussão. In: ALVES, N
(org.). Formação de Professores: pensar e fazer. São Paulo: Cortez, 1992.
FREITAS, HC.L. O trabalho como princípio articulador na prática de ensino e nos
estágios. Campinas: Papirus. 1997.
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LA TAILLE, Y. e colaboradores. Crise de valores ou valores em crise? Porto Alegre: Artmed,
2009.

TRABALHO DE GRADUAÇÃO – TG (120h/a)
OBJETIVOS


Promover a iniciação dos acadêmicos nas técnicas metodológicas da realização de
pesquisas científicas.



Promover a produção de conhecimento na área de Letras.



Capacitar os alunos a perceberem as possibilidades de pesquisa e de atuação docente
por meio da integração de diversos saberes.



Potencializar o ensino dos conteúdos das disciplinas ministradas em cada semestre.



Elaborar uma monografia, que deverá ser apresentada publicamente e submetida a
uma banca avaliadora composta por professores do curso.

EMENTA: O Trabalho de Conclusão de Curso constitui uma monografia cujo tema abordado
deve ser relacionado aos conteúdos das disciplinas do curso de Letras. O trabalho deverá ser
orientado individualmente por professores de cada área e ser entregue sob a forma de
monografia, que deverá ser apresentada publicamente perante uma banca de professores. O
trabalho de Graduação consta da grade curricular a partir do 5º período. Obedece a
regulamento próprio (ANEXO D) aprovado pelo Conselho Departamental (CONDEP) e
homologado pela Pró-reitoria de Graduação.

5.2. Anexo B – Regulamento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais
- AACC
O Regulamento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais está no CD com todos os
outros documentos pertinentes ao Projeto Pedagógico.

5.3. Anexo C – Regulamento de Estágio
O Regulamento de Estágio está no CD com todos os outros documentos pertinentes ao
Projeto Pedagógico.
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5.4. Anexo D – Regulamento de Trabalho de Graduação - TG
O Regulamento de Trabalho de Graduação está no CD com todos os outros
documentos pertinentes ao Projeto Pedagógico.

5.5. Anexo E – Listagem de links para consulta às Deliberações referentes
a:
- Deliberação Consep nº 218/2015 - Matriz Curricular Curso de Letras/Inglês
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_218_20
15_1448625140.pdf

- Deliberação Consep nº 209/2016 - Calendário escolar 2017
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_209_20
16_1479317526.pdf

- Deliberação CONSEP 206/2016 - Rendimento escolar
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2016/consep_206_20
16_1479388345.pdf
- Deliberação CONSEP 300/2014 - Programa de Iniciação à Docência - PID
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2014/consep_300_20
14_1430858122.pdf

- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regulamenta o Sistema de Avaliação
Institucional da Universidade de Taubaté
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_009_2009
.pdf

- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regimento Interno da CPA
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http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_039_2010
.pdf
- Deliberações CONSEP 226/2015, 227/2015, 228/2015 e 229/2015 – Mobilidade
Acadêmica Nacional e Internacional


http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep
_226_2015_1448628501.pdf



http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep
_227_2015_1448629161.pdf



http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep
_228_2015_1448629326.pdf



http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep
_229_2015_1448629506.pdf
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