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APRESENTAÇÃO

Educação a distância não chega a  ser uma novidade.  Mesmo antes da Internet,  os cursos por
correspondência, rádio e televisão já levavam informações para fora dos ambientes tradicionais de ensino.
Agora,  aprender  a  distância  está  muito  mais  acessível.  Com  a  popularização  da  rede  mundial  de
computadores, a oferta de cursos vem crescendo, tanto em qualidade como em interatividade.

Foi a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB de 1996 que a Educação Brasileira
iniciou a regulamentação da Educação a Distância - EAD.

No dia 11 de fevereiro de 1998, o Diário Oficial da União publicava o Decreto nº2.494, de 10 de
fevereiro de 1998, regulamentando o Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A Educação a Distância pode se processar através de diversos meios, ou mídias, dependendo da
disponibilidade financeira e tecnológica das partes envolvidas. Se, por um lado, a utilização da mídia
impressa já acontece há muito tempo em todo o mundo, só mais recentemente vem sendo implementado o
uso da Internet para a EAD. A utilização da WEB provoca grandes expectativas, principalmente devido à
possibilidade da interatividade entre  os alunos,  o professor e ou tutor,  o que não é uma questão tão
simples quando se analisa as outras mídias.

No Brasil,  está  em fase de estruturação iniciativas  de inúmeras  Universidades  na direção da
Educação a Distância. Também o Ministério da Educação – MEC – através da SEED – Secretaria de
Educação a Distância – tem contribuído com projetos e programas que visam a incrementar o ensino
superior a distância, como é o caso da UAB, Universidade Aberta do Brasil, que se propõe a levar o
ensino superior aos mais longínquos lugares do país. Assim, a educação a distância passa a ser tratada
como suporte da expansão e da democratização do ensino superior no Brasil.

Este Projeto Pedagógico do Curso de Letras – Espanhol/Literaturas a Distância da Universidade
Federal de Santa Maria foi elaborado tendo como base a legislação em vigor que institui as "Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, Curso de
licenciatura, de graduação plena" - Resolução CNE/CP1, de 18 de fevereiro de 2002; também segue o
Parecer CNE/CES - 492/2001 que trata das "Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras", bem como
a Resolução CNE/CP - 2, de 19 de fevereiro de 2002 que "Institui a duração e a carga horária dos cursos
de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior".

Além  de  acompanhar  a  legislação  vigente,  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Letras  na
modalidade a Distância segue os princípios que orientam as atividades de ensino do Curso de Letras
presencial da UFSM.

O Projeto do Curso de Letras a Distância foi elaborado com o objetivo de participar do Edital de
Seleção – UaB- n° 01/2005 – SEED/MEC, publicado no Diário Oficial em 20 de dezembro de 2005.
Através  deste  Edital  (em  anexo),  o  Ministério  da  Educação  tem  por  objetivo  fomentar  o  Sistema
Universidade Aberta do Brasil – UAB, que será resultante da articulação e integração experimental de
instituições de ensino superior, Municípios e Estados, nos termos do artigo 81 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, visando à democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino superior
público e gratuito no País, bem como ao desenvolvimento de projetos de pesquisas e de metodologias
inovadoras de ensino, preferencialmente, para a área de formação inicial e continuada de professores da
educação básica.

Quanto aos recursos orçamentários serão, de acordo com o edital, previstos na proposta de projeto,
discriminados por itens de despesa conforme letra B.4 do edital referido. O MEC apoiará financeiramente
os projetos mediante convênios específicos com as Instituições Federais de Ensino Superior, desde que
observada a legislação aplicável.



Dessa  forma,  os  recursos  para  financiamentos  dos  convênios  estão  consignados  na  dotação
orçamentária da cedente – UAB, a qual deverá acompanhar a execução dos projetos e será responsável
pela validação e pelo ateste deles.

De acordo com o Edital, o público alvo são candidatos egressos do Ensino Médio, selecionados
através de processo seletivo elaborado pela Instituição, seguindo seus próprios critérios. O semestre letivo
do Curso a Distância não deverá, necessariamente, coincidir com o semestre letivo das Instituições, já
que, nesta primeira edição, seguirá o calendário estipulado pelo MEC.

O  Curso  de  Letras  Espanhol/Literaturas  foi  aprovado  para  ser  ofertado  nos  pólos  de  Itaqui,
Jaquirana, Quaraí, São Francisco de Paula e São Lourenço com 50 vagas em cada pólo. 

O Curso  a  distância  deverá  concentrar  as  aulas  em turnos  de  acordo  com as  necessidades  e
possibilidades  de  cada  pólo  mediante  integralização  de  3.170  horas,  distribuídas  de  acordo  com  a
Resolução CNE/CP-2, de fevereiro de 2002. 

As atividades acadêmico-científico-culturais, previstas na Resolução CNE/CP 2/2002, deverão ser
desenvolvidas no decorrer do curso.

As regras para a duração do curso de Letras a distância serão as mesmas do Curso de Letras
presencial.  Assim, com a carga horária  proposta,  serão necessários quatro anos para a integralização
curricular, ou seja, oito semestres letivos, já que o regime será semestral organizado em dois módulos,
com matrícula por bloco de disciplinas correspondentes a cada semestre.

Em caso de reprovação, o aluno deverá solicitar matrícula nos termos da Res. 005/95 da UFSM, que dispõe
sobre o regime especial de avaliação para recuperação de disciplina com reprovação não decorrente de freqüência
insuficiente.

JUSTIFICATIVA

Vive-se  novos  tempos,  novos  ares  e,  conseqüentemente,  novas  perspectivas  em  relação  ao
mercado de trabalho. Com a globalização da economia, a mundialização dos bens culturais e, sobretudo,
com o advento das novas tecnologias,  a  formação de um profissional  qualificado e dinâmico para o
mercado  de  trabalho  não  poderá  mais  ser  formado  nos  moldes  tradicionais  de  ensino.  Mais
especificamente,  no  tocante  ao  universo  que  compreende  os  cursos  de  formação  de  professores  nas
universidades públicas, não se pode deixar de lado a reflexão sobre essa problemática para que se possa
obter respostas pertinentes a esse campo de atuação. Não fazê-lo significaria fugir a compromissos de
cunho social, histórico e cultural. Os cursos de formação de professores são responsáveis, junto com a
área da saúde, pela formação de profissionais que atuam em setores básicos da sociedade: sem educação e
sem saúde não se pode construir o tão esperado país do futuro.

A produção do conhecimento,  a  preparação  de  profissionais  qualificados,  a  transformação de
aspectos ligados à cultura social, à formação ética do sujeito, à identificação de novos profissionais para o
mercado do absoluto, rumo que se está buscando na tentativa de resolver nossos problemas sociais, são
tarefas heterogêneas e de difícil definição.

A universidade  é  um universo,  a  constituição  de  seu  espaço  físico  e  seus  recursos  humanos
ramificam-se pelas unidades de ensino, setores administrativos, laboratórios de pesquisa. Os espaços que
ela  abriga  se  multiplicam em naturezas  diversas,  quão  diversas  são  as  áreas  do  conhecimento  e  do
pensamento abrigadas no universo que é próprio de sua composição.  Acolher as diferenças,  tratá-las
dentro de suas especificidade e dar-lhes um encaminhamento equilibrado é um imenso desafio para quem
se ocupa da formação de professores. 



Outrossim,  em decorrência  desses fatores,  uma profunda mutação nas pesquisas  em formação
inicial  e  continuada  está  acontecendo  nos  últimos  anos,  quer  de  ordem  política,  pedagógica,  quer
institucional.  A análise  das condições sócio-históricas dos futuros formandos,  a opção pela educação
continuada, a reprodução social pela orientação/seleção não desapareceram, mas elas não constituem mais
a única referência para que se possa compreender os caminhos futuros da formação.

As  pesquisas  contemporâneas  têm privilegiado,  sobretudo,  a  autonomia  e  a  singularidade  do
sujeito. A partir delas, são definidos novos parâmetros para se pensar sobre formação. Entre eles, pode-se
enumerar: a relação com o saber, as contradições entre conhecimento e competência, a capacidade de agir
sobre o mundo. Assim sendo, a formação é constituída como um sentido em movimento e como caminho
para se pensar as novas exigências do mercado de trabalho.

A questão da formação em Letras em termos de sujeito e  de autonomia faz com que se reflita
necessariamente sobre a relação com o saber das pessoas engajadas em um caminho de aprendizagem,
sejam elas formadores ou pessoas em formação. Essa relação com o saber pode ser definida como o
processo que faz com que cada um possa construir saberes singulares, uma vez que cada um pensa, isto é,
produz interpretações do real.  Essa relação com o saber que cada um constrói,  no qual se misturam
consciente e inconsciente, desejo e razão, é o essencial no trabalho de formação, pois não se pode nem
aprender e nem saber, se isso não faz sentido para alguém.

A questão da formação em Letras, na contemporaneidade, é uma questão fundadora de sentido das relações
de formação e de cultura. Entende-se que as transformações do mundo, em termos de produção do conhecimento,
de novas tecnologias para a educação e de novos padrões culturais no início do milênio,  voltam-se para essa
questão, em parâmetros nunca antes colocados.

Pensar a formação em Letras, em um mundo dominado pela globalização da economia e pelas
novas leis do mercado, é pensar no sujeito inserido nesse mercado onde o seu capital social, cultural e
pedagógico  deve  valer  ao  longo  da  vida;  em  que  o  estar  no  mundo  significa  estar  negociando,
constantemente, o que se aprendeu num espaço e num tempo definido, mas sem limites. Com um lucro
definido e redefinido pelo sistema, na sua prática coletiva, quer seja ela virtual ou presencial. Esse lucro,
no  entanto,  deverá  estar  definido  nos  parâmetros  da  alteriadade  e  repensado  na  problemática  da
competência e da participação solidária para que a história como conhecimento e a experiência como
reencontro  (De  Certeau,  1990)  possam  fundar  novas  propostas  para  os  grandes  desafios  que  se
descortinam à frente.

É urgente, portanto, que se mude a perspectiva do sistema organizacional de formação em Letras,
a  fim de que o sujeito  se  consolide a  partir  de competências  e  não mais,  e  tão somente,  através de
conhecimentos. Para que isso aconteça, é necessário a elaboração de um Projeto Pedagógico de Curso que
reflita o seu currículo voltado para uma autonomia do sujeito em formação, aproveitando o que está
disposto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e os textos já debatidos e produzidos no Projeto Político
Pedagógico da UFSM.

Assim sendo, faz-se necessária a elaboração de um projeto de curso em que suas especificidades
estejam contempladas e definidas em um núcleo mínimo de disciplinas e que também privilegiem a oferta
de um conjunto de atividades mais abrangentes e atraentes para atender às exigências de incentivo de
novas idéias, visando à formação geral do profissional através do ensino a distância, modalidade que, a
cada dia, aumenta mais no Brasil, criando novos desafios de profissionalização.

Portanto,  as  finalidades  que  levam  a  oficializar  esse  Projeto  Pedagógico  de  Curso  estão
alicerçados no pressuposto de que a essência do sujeito é o seu objeto e o seu objeto é a procura de uma
experiência  acadêmica  que  proponha  novas  maneiras  de  se  organizar  a  realidade  social  (ensino),
acadêmica  (pesquisa)  e  cultural  (extensão)  a  fim de que  se possa  acompanhar  as  novas  políticas  de
recursos humanos e reorganizar a estrutura curricular compatível com a formação na relação teoria e
prática adaptadas às metodologias, aos instrumentos para o ensino a distância.



O Curso de Letras da Universidade Federal de Santa Maria foi oficialmente criado pela Lei n.
3.958 de 13/09/1961, publicada no Diário Oficial da União de 22/09/1961. A sua instalação ocorreu em
março de 1965, com a federalização do Curso de Letras Licenciatura Plena que era, até então, integrante
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição, mantida pela Sociedade Literária e
Caritativa São Francisco de Assis, das Irmãs Franciscanas, agregada à UFSM. Nessa ocasião, foi criada a
Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  da  UFSM,  na  qual  estavam  integrados  os  Cursos  de
Licenciatura em Letras e outros sob a direção da profª Carmen Silveira Netto (Irmã Consuelo).

Quanto  à  federalização  dos  cursos  de  formação  de  professores,  ela  decorreu  de  exigências
emanadas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n°. 4.024/1961, pelo art. 9°, item d,
em relação à formação de recursos humanos para a Educação e  conseqüente atendimento do Ensino
Médio e Superior, conforme consta de Ata do Conselho Universitário da UFSM. Foi criada a Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da UFSM, na qual estavam integrados os Cursos de Letras, Filosofia e
Ciências Humanas, Física, Ciências Biológicas, Matemática, Químico e Química licenciatura.

No ano de 1970, com o primeiro Estatuto da UFSM, os cursos foram sediados em Unidades
Universitárias  chamadas  Centros,  sob  a  direção  de  Decanos.  Dessa  maneira,  os  Cursos  da  antiga
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFSM passaram a estar integrados em dois Centros: Centro
de Ciências Pedagógicas, com o Curso de Pedagogia, sendo Decano a profª. Carmen Silveira Netto, e
Centro  de  Estudos  Básicos,  tendo  como  Decano  o  prof.  Domingos  Crossetti.  Neste  último,  foram
reunidos 
o Curso de Letras e os Cursos de Filosofia e Ciências Humanas, Física, Ciências Biológicas, Química
(licenciatura), Matemática e Química bacharelado.

Com a reestruturação da Universidade, advinda com o Estatuto que criou os Centros (1970) na sua
condição de Unidades básicas,  em um primeiro momento,  os cursos de Letras, História,  Geografia e
Filosofia passaram a ter uma única Coordenação, que ficou sob a responsabilidade da profª. Cleonice
Sada Aita.

Posteriormente, os Cursos ganharam, cada um, uma coordenação individualizada. Pelo Curso de
Letras passou a responder como coordenador o próprio Decano do Centro, prof. Domingos Crossetti.

No ano de 1975, nova habilitação é implantada, Português e Literatura de Língua Portuguesa, com
20 (vinte) vagas. No mesmo ano de 1975, foi reconhecido o Curso de Letras, nos termos do Parecer nº
2.056/1975, por ter sido criado pela Lei n° 3.958/1961.

Em julho de 1978, com a nova reestruturação da Universidade, cujo Estatuto foi publicado no
DOU de 11/01/1983, o Centro de Estudos Básicos desdobrou-se em Centro de Ciências Naturais e Exatas
e Centro de Ciências Sociais e Humanas, naquele ficaram sediadas as Licenciaturas de Física, Química e
Geografia, bem como o Curso de Ciências; neste, as Licenciaturas de Filosofia e História. Já o Curso de
Letras, como não houve a criação de um Centro específico, passou a integrar, no ano seguinte, 1979, o
Centro de Artes que, a partir daí, recebeu a designação oficial de Centro de Artes e Letras. Desde esse
momento,  o Curso de Letras passou a  funcionar  no atual prédio do Centro de Artes e  Letras,  ainda
inacabado à época.

A  partir  de  1994,  em  decorrência  do  MERCOSUL,  além  das  licenciaturas  anteriormente
nomeadas, foi criada, para funcionar no período noturno, a habilitação em Licenciatura Plena de Espanhol
e Literaturas (código 733), com 30 (trinta vagas), além das existentes no Curso de Letras, cuja opção deve
ser efetivada no momento de inscrição aos concursos Vestibular.

No ano de 1978 ainda, foi posta em funcionamento a primeira edição do Curso de Especialização
em Letras, que depois contou com mais três edições nos anos de 1980, 1981 e 1982. Essa iniciativa foi o
ponto de partida para o projeto que deu origem ao Curso de Mestrado em Letras, criado em 1987. 



Em 2002, por iniciativa da então coordenação do Mestrado, foi elaborado projeto que culminou
com a aprovação pela CAPES do Programa de Pós-Graduação em Letras. Assim sendo, a partir de 2003,
o Programa de Pós-graduação passou a abranger os níveis de Mestrado e Doutorado.

O Projeto Pedagógico do Curso de Letras – Espanhol/Literaturas a Distância deverá preencher
lacunas de conhecimento e de formação profissional decorrentes tanto da evolução da sociedade como
das novas exigências do mercado de trabalho.

Dessa forma, os princípios norteadores deste Projeto seguem os do Projeto Pedagógico da UFSM,
no que se referem às seguintes dimensões: sociopolítica (privilegiando o enfoque crítico-reflexivo da
realidade e do conhecimento); sociocultural (detendo-se em situações de ensino-aprendizagem); técnico-
científica  (evidenciada  nos  fundamentos  científicos  que  embasam  os  conteúdos  do  Curso);  técnico-
profissional  (privilegia  o  aprimoramento  das  habilidades,  capacidades  e  competências  inerentes  ao
exercício da profissão de educador).

Objetivo Geral

O curso tem como objetivo geral a formação, a distância, de professores para o ensino de Língua
Espanhola/Literaturas,  licenciatura  plena,  em  nível  superior,  usando  tecnologias  de  comunicação  e
informação em diferentes ambientes educacionais, visando sempre à melhoria da qualidade do ensino na
Educação Básica.

Objetivos Específicos

O curso tem como objetivos específicos:

a)  desenvolver  competência  comunicativa  na  língua  estrangeira  -  Espanhol,  em  nível
intermediário-avançado, dando conhecimento de diferentes registros e variedades em termos de estrutura,
funcionamento e manifestações culturais;

b) refletir analítica e criticamente sobre os processos de ensino e aprendizagem da linguagem 

c) formar um profissional com atitudes éticas com relação a si mesmo e à sociedade;

e) possibilitar ao aluno condições para o desenvolvimento de autonomia de estudo e construção de
conhecimento crítico e independente;

f) estimular a compreensão da escola como espaço social sensível à história e à cultura locais.

Habilidades e Competências

De acordo com o Parecer CNE/CES - 492/2001, que trata das Diretrizes Curriculares para os
Cursos  de  Letras,  o  licenciado graduado  em Letras,  Espanhol/Literatura,  deverá  ser  identificado  por
múltiplas competências e habilidades adquiridas durante sua formação acadêmica convencional, teórica e
prática, ou fora dela.

Tendo por base os referenciais de qualidade de Cursos a Distância, emitidos pelo MEC em abril
de 2003, dentre eles o de que «o fundamento é a educação da pessoa para a vida e para o mundo do
trabalho»,  o  egresso do Curso a  Distância  deve exercer  sua profissão com base nos  aspectos éticos,
socioambientais e de cidadania, com capacidade de se envolver socialmente, desenvolvendo sua atividade
e tomando posturas que contribuam para a solução de problemas e para o crescimento da comunidade.

A necessidade de leitura e redação, por exemplo,  cresce em virtude do avanço substancial  da
informatização  no  mercado  de  trabalho  e  da  complexidade  das  relações  sociais.  Se,  por  um  lado,



necessita-se receber uma educação cada vez mais sofisticada para dar conta das oportunidades de trabalho
atuais, por outro, a escola oferece um ensino baseado em concepções tradicionais, que pouco contribuem
para preparar o indivíduo para interagir com o seu próprio texto e os textos produzidos em seu meio
social.  Nesse  sentido,  o  papel  da  linguagem,  especialmente  em contextos  de  ensino,  deve  ser  o  de
propiciar a construção de conhecimento e a formação de leitores e autores críticos.

Cabe, portanto, à Universidade providenciar a formação de novas profissões e da mudança de
paradigma de um ensino de transmissão de conhecimento para um de 
construção de conhecimento. Essa mudança supõe autonomia e criticidade tanto na aprendizagem quanto
no ensino. Como primeira conseqüência, o aluno passa a tomar parte ativa na interação do contexto de
ensino  e  aprendizagem,  tornando-se  co-responsável  por  seu  aproveitamento.  Assim,  a  capacidade  de
administrar as informações e inventividade na solução de problemas são a chave para o desempenho
profissional.

Em conseqüência, o aluno de Letras a distância, ao término de seu curso, deverá apresentar as
seguintes habilidades e competências como:

a)  domínio  do uso  da  língua espanhola,  nas  suas  manifestações  oral  e  escrita,  em termos  de
recepção e produção de textos;

b) reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno psicobiológico, social, histórico,
cultural, político e ideológico;

c) visão critica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações lingüísticas e literárias que
fundamentam a formação profissional humanística;

d) atualização profissional, de acordo com a dinâmica da sociedade e da história das relações
sociais;

e) percepção ética de diferentes contextos interculturais para uma prática de inclusão;

f)  utilização  dos  recursos  da  informática  para  fins  educacionais,  capacitando  no  uso  das
tecnologias da informação e comunicação;

g) domínio dos conteúdos básicos que são objeto de ensino e de aprendizagem; 

h) domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitem a interação do conhecimentos para
os diferentes níveis de ensino.

Os alicerces do Curso a Distância em Letras - Língua Espanhola e Literaturas - são constituídos
pelo estudo da língua, em suas diversas modalidades, cuja expressão artística se encontra na literatura.
Através do estudo da língua e da literatura o Curso de Letras a distância constitui um "locus" privilegiado
de conhecimento das relações sociais através dos tempos. Pela língua são representadas as desigualdades
e as  tensões,  a  complexidade das  questões  enfrentadas  pelas  comunidades  através  dos  tempos e  nos
diferentes espaços, em seus constantes ajustes, permanências e mudanças.

Acredita-se imprescindível manter  essa identidade,  especialmente levando-se em conta que tal
formação capacita o futuro profissional à identificação de problemas que envolvem o ser humano e seus
valores éticos, bem como a capacidade de propor outras alternativas, especialmente em nossa sociedade,
pressionada pelo avanço de qualificação tecnológica. Justifica-se a carga horária atribuída ao currículo em
decorrência da identidade do curso, na modalidade a distância, voltada para os três eixos que nortearão a
estrutura curricular durante todo o curso. São eles: Formação Humanística, Formação Social e Formação
técnico-científica.



PERFIL DESEJADO DO FORMANDO

O  profissional  a  ser  formado  pelo  Curso  de  Letras  –  Espanhol/Literaturas  a  distância  deve
apresentar  características  de  um  profissional  perfeitamente  inteirado  das  necessidades  da  sociedade
contemporânea e compromissado com uma escola que busca responder a esses anseios. Dele se requer
mais que uma compreensão ampla e crítica da sociedade e, por conseqüência, da função da escola atual;
requer-se  engajamento  com  um  projeto  pedagógico,  que  se  traduz  em  competências  e  práticas
pedagógicas, como:

-  Compromissar-se  eticamente  com  a  necessidade  de  sua  inserção  na  sociedade,  com  as
conseqüências de sua atuação no mercado de trabalho.

- Compromissar-se politicamente com a formação e o fortalecimento da cidadania.

-  Trabalhar  coletiva  e  cooperativamente  com  a  comunidade  escolar,  colegas  de  disciplinas,
coordenação e planejamento, a fim de tornar o ensino da língua um compromisso de toda a escola da qual
ele fizer parte.

- Viabilizar o estabelecimento de parcerias com vistas ao desenvolvimento de ações e à produção
interdisciplinar.

-  Estar capacitado a  reconhecer diferenças culturais,  sociais  e étnicas entre ele e seus alunos,
respeitando-as.

-  Saber  mediar  relações  entre  os  docentes  que  permitam  reconhecer  e  respeitar  diferenças,
possibilitando a mesma prática entre os alunos.

- Possibilitar a emergência das autorias, ensinando o aluno a ser autor e não apenas leitor.

- Ser capaz de se manter atualizado.

- Ser capaz de encarar a língua como um sistema dinâmico e em constante transformação, e não
como um sistema estático.

- Saber identificar as diferenças entre língua falada e língua escrita.

- Estar apto a refletir sobre a gramática como um conjunto de recursos para interações lingüísticas
contextualizadas e não como um conjunto de saberes que se esgotam em si mesmo.

- Ser capaz de usar a avaliação como elemento integrante do processo ensino-aprendizagem, uma
ferramenta diagnóstica e prognóstica, manuseada de maneira participativa.

- Dominar as tecnologias de informação e de comunicação.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Em conseqüência do perfil, o aluno deve receber uma formação de especialista em linguagem com aplicações em
ensino, centralizando sua atuação em um ou mais contextos, a saber: Ensinos Fundamental, Médio e Superior, bem como em
contextos diversos (Curso Técnico, Curso de Línguas, Empresas diversas).

As  competências  e  habilidades,  desenvolvidas  na  licenciatura  Espanhol/Literaturas,  propiciam  que  o
egresso atue como profissional  ligado ao ensino,  nas áreas  de Língua Espanhola,  Lingüística  e Literaturas de
Língua Espanhola. Esse egresso também estará apto a dedicar-se tanto à pesquisa na área, como à Pós-graduação.



ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS

O planejamento de atividades que envolvem docentes, discentes e corpo técnico-administrativo
visa à efetivação dos objetivos do Curso de Letras.

Educar sempre foi um desafio. Educar a distância será um desafio maior ainda. De acordo com os
“Referenciais  de  qualidade  para  cursos  a  distância”  editados  pelo  MEC,  “(...)  mais  proveitoso  é
encararmos educação a distancia como uma expressão idiomática que significa, na verdade, educação
independente de distâncias”.

Pode-se considerar que a diferença básica entre educação presencial e educação a distância, ainda
segundo os Referenciais do MEC, está no fato de que na educação à distância o próprio aluno construirá
conhecimentos.  Neste  caso,  será  o  professor/aluno  que  irá  desenvolver  “competências,  habilidades,
atitudes e hábitos relativos ao estudo, à profissão e à vida, no tempo e local que lhe são adequados”.
Logicamente, que não haverá auxílio em tempo integral de uma aula presencial de um professor, mas
haverá a mediação de professores (os tutores), que atuarão ora a distância, ora em presença física ou
virtual. Essa mediação sempre terá o apoio de sistemas de gestão e operacionalização específicos, de
materiais didáticos veiculados nos diversos meios de comunicação.

Então, a educação a distância tem sua identidade própria a partir da identidade do público-alvo; no
caso deste projeto, o público será de egressos do Ensino Médio.

Para esta proposta de trabalho, adotam-se como referenciais teóricos básicos Bakhtin, quanto à
concepção  de  linguagem  (e  as  demais  decorrentes),  e  Vygotsky,  no  tocante  ao  conceito  de
desenvolvimento lingüístico e humano.

Para  Bakhtin,  a  linguagem é um campo de embates  entre  forças  sociais,  no qual  os  sentidos
sempre estão se (re)construindo em dialogismo tenso, histórico e dialético. Disso resulta uma verdadeira
diversidade  e  constante  diversificação  da  linguagem,  não  só  dialetológica,  mas  também  socio-
ideologicamente — nas práticas, nos gêneros, enfim, nos diversos contextos em que se manifesta.

Para Vygotsky, que compartilha da perspectiva sócio-histórica da linguagem, esta se mostra como
condição sine qua non para a emergência e a sofisticação tanto dos processos psíquicos superiores (como
atenção,  memória,  regulação das  atividades  sociais,  entre  outros)  quanto dos  conceitos,  dos  quais os
conceitos  científicos  se  destacam  por  seu  papel  reorganizador  do  saber  cotidiano  —  em  suma,  a
linguagem é  um instrumento  simbólico  por  meio  do  qual,  na  escola,  a  aprendizagem impulsiona  o
desenvolvimento.

Entretanto, estes conceitos norteadores, em nível didático, não operam no vazio. Relacionam-se
com um conjunto de pressupostos sobre o ensino-aprendizagem de línguas trazido pelo professor para o
ambiente de trabalho, também denominado de abordagem.

Como  ressalta  Almeida  Filho  (1993),  há  culturas  de  ensinar-aprender  que  evoluem  e  se
sedimentam  na  instituição  escolar  na  forma  de  tradições.  Há  as  culturas  de  ensinar-aprender  que
correspondem às expectativas dos alunos (e que, portanto, devem ser levadas em consideração) e as que
subjazem às tomadas de decisão (de forma consciente ou não) dos docentes com relação aos múltiplos
fatores em jogo na didática, tais como: o que é linguagem, o que é aquisição, quais são os papéis do
professor, do aluno, dos materiais, recursos e estratégias, da avaliação. 

Disso se infere que os conceitos docentes não devem ser trabalhados de forma 
compartimentada,  mas  em  constante  e  produtiva  correlação,  rumo  a  uma  perspectiva  pedagógica
consistente.



A metodologia para o curso de Letras - Espanhol e Literaturas tem como objetivo viabilizar o
processo de conhecimento e a interação entre os docentes/orientadores e os alunos por meio da utilização
de tecnologias,  devendo englobar:  descrição do material  do curso,  estratégias de desenvolvimento da
aprendizagem e descrição da avaliação da aprendizagem. 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL DO CURSO

Linguagens e mídias compatíveis com o projeto e com o contexto sócioeconômico do público alvo. 

A maioria das atividades a distância será desenvolvida no ambiente virtual que terá como suporte
a plataforma utilizada por todos os cursos da UaB na Instituição. Na ferramenta, utilizar-se-ão recursos
como: fórum de discussão, portfólio, chat ou bate-papo, biblioteca, agenda, dentre outros disponíveis na
plataforma.

Também serão utilizadas outras linguagens e mídias como: Programas de rádio, CD-Room, Filmes
em Vídeo, DVD, material impresso e teleconferência.

O  material  impresso  refere-se  ao  guia  acadêmico,  ao  guia  de  formação  básica  do  uso  da
plataforma e funcionamento/desenvolvimento do curso, material didático de apoio a todas as disciplinas
(cadernos, livros, polígrafos, boletins), material de divulgação.

Os objetivos específicos do uso da plataforma são:

- estudar, aplicar e integrar as tecnologias de programação em rede e multimídia na construção do
ambiente;

- proporcionar um suporte aos procedimentos didáticos utilizados pelo coordenador de disciplina;

- integrar professores/alunos de diferentes áreas geográficas através da Internet, permitindo-lhes
acessar à escolaridade-universitária pública, gratuita e de qualidade;

-  desenvolver um ambiente de aprendizagem através de Internet que auxilie na construção do
conhecimento por meio de interfaces amigáveis e de fácil uso para educandos e educadores;

-  fornecer  mecanismos  de  comunicação  assíncrono,  permitindo  assim  que  o  professor/aluno
trabalhe dentro de seu próprio ritmo de aprendizagem e em seu tempo disponível, além da comunicação
síncrona,  que  lhe  exige  uma  participação  efetiva  no  grupo  de  trabalho  para  uma  avaliação  do  seu
progresso pelo coordenador de disciplina;

- disponibilizar mecanismos ao professor/coordenador de disciplina para avaliar e acompanhar o
progresso  da  aprendizagem  dos  alunos,  permitindo-lhe,  assim,  interferir,  quando  necessário,  na
construção do conhecimento desse aluno;

- superar o ambiente de sala de aula tradicional, apresentando a informação de uma forma mais
interativa,  propiciando ao professor/aluno uma participação mais ativa na elaboração e construção do
conhecimento, tanto individual como em grupo.

Convergência e integração das diferentes mídias

A efetiva convergência e integração entre as diferentes mídias se darão pela plataforma utilizada, pela
televisão, pela rádio e pelo material impresso.

Recursos a serem utilizados

Os  alunos  utilizarão  programas  de  rádio,  CD-Room,  Filmes  em  Vídeo  ou  DVD,  material
impresso,  e videoconferência.  Utilizarão também os recursos existentes na UFSM, como recursos da



equipe multidisciplinar de apoio, que será a responsável pela produção, diagramação, editoração, revisão
e impressão de todo o material didático, seja ele impresso, seja digital.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE APRENDIZAGEM

Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Letras  Espanhol/Literaturas  a  Distância  está  voltado  para  a
construção  de  uma  escola  capaz  de  promover  a  formação  integral  dos  alunos,  educando-os  para  o
exercício consciente da cidadania e adotando a perspectiva de articulação entre as áreas de conhecimento.

Para efetivação desse Projeto Pedagógico bem como para o desenvolvimento do Currículo do
Curso são necessárias as seguintes estratégias pedagógicas: 

- o Curso será semestral;

-  habilitação  de  formadores  qualificados  em  EaD  (professores,  formadores  e  tutores)  que
implementem as disciplinas curriculares definidas no Projeto;

-  implementação de  projetos  de  estágio,  envolvendo formadores  (coordenador  de disciplina  e
tutor) que serão desenvolvidos pelos alunos no sistema de ensino adequado às demandas;

- reflexão crítica durante as vivências das práticas pedagógicas desde o início do Curso;

- utilização de recursos tecnológicos e metodologias que sejam facilitadores da aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos;

- apresentação de meios para que o aluno vivencie experiências que transcendam conhecimentos
específicos de cada área que compõe o currículo.

Comunicação entre alunos, tutores e professores ao longo do Curso

Esta comunicação será feita através de:

- Programa de capacitação de tutores que se desenvolverá em um módulo básico inicial, e em
outros módulos durante os quatro anos do Curso, propiciando um diálogo permanente entre esses tutores.

-  Fórum  de  Discussão:  essa  ferramenta  propiciará  a  interatividade  entre  aluno-aluno  e
aluno/formador, oferecendo maiores condições aos participantes para se conhecerem, trocar experiências
e debaterem temas pertinentes. Nesse espaço, os alunos poderão elaborar e expor suas idéias e opiniões,
possibilitando as intervenções dos formadores e dos próprios colegas com o intuito de instigar a reflexão
e  depuração  do  trabalho  em  desenvolvimento,  visando  à  formalização  de  conceitos,  bem  como  à
construção do conhecimento (PRADO, VALENTE, 2002).

-  Portfólio:  poderá  ser  usado individualmente ou em grupo,  propiciando um espaço importante para a
socialização das atividades ou projetos desenvolvidos ao
longo do processo de formação. Assim, a aprendizagem estará centrada na possibilidade de o aluno poder
receber o feedback sobre aquilo que está produzindo, conforme Prado e Valente (2002).

- Chat ou Bate-Papo: possibilitará oportunidades de interação em tempo real, caracterizado por
Mazetto (2000) como um momento de brainstorm entre os participantes, tornando-se criativo e construído
coletivamente, podendo gerar idéias e temas para serem estudados e aprofundados. No decorrer do curso,
pretende-se  realizar  reuniões  virtuais  por  meio  dessa  ferramenta,  com  o  intuito  de  diagnosticar  as
dificuldades e inquietações durante o desenvolvimento das atividades. Nesse instante, além de esclarecer
as dúvidas, caberá aos formadores levar os alunos a diferentes formas de reflexão, tais como: reflexão na
ação,  reflexão  sobre  a  ação  e  a  reflexão  da  ação  sobre  a  ação,  contribuindo  assim  para  a  prática
pedagógica do aluno.



- Biblioteca: local onde estarão disponíveis bibliografias, textos e artigos, além de indicações de
sites que tratam das diferentes temáticas abordadas no curso, tais como: a problemática das tecnologias de
informação e comunicação aplicadas à Educação, educação à distância, inclusão, dentre outros, com a
finalidade de subsidiar o processo de formação, aliando a teoria e a prática.

-  Agenda:  todas  as  atividades  propostas  serão  disponibilizadas  nessa  seção  do  ambiente  da
plataforma. Esse recurso contribui para que o aluno possa manter-se em sintonia com as atividades que
serão  realizadas  durante  todo  o  processo  de  formação.  Dessa  forma,  será  possível  a  realização  das
atividades em momentos agendados ou de livre escolha dos participantes. Nos momentos agendados,
todos  os  participantes  estarão  trabalhando  virtualmente  em  dias  e  horários  pré-estabelecidos.  Nos
momentos  de  atividades,  trabalharão  de  acordo  com  suas  possibilidades.  Os  formadores  estarão
acompanhando o desenvolvimento das atividades, dando as orientações necessárias e oferecendo apoio
aos participantes.

Projeto de trabalho da tutoria à distância

O tutor deverá acompanhar o desenvolvimento das atividades, verificando a participação e deverá
identificar os avanços e dificuldades no sentido de dar um máximo de subsídios aos alunos, para que
ocorra uma melhor fluência do processo.

Este  tutor  deverá  manter  o  professor  formador/coordenador  da  disciplina  permanentemente
informado sobre essas atividades dos alunos, como também deverá  ser o facilitador da interação entre
eles, através de recursos como: agenda, portfólio, fórum, chat, e-mail e biblioteca, entre outros.

Relação numérica tutor/aluno/número de professores/hora e tutores/hora

O  tutor  a  distância  deverá  ser  professor  formado  em  Letras,  que  atuará  junto  ao  professor
coordenador  da  disciplina  na  Instituição.  Esse  professor  deverá  ser  aprovado  em seleção pública.  O
número de tutores será proporcional ao número de alunos e de disciplinas por semestre (número máximo
de 50 alunos por tutor em cada disciplina).

Assim, o tutor terá uma carga horária de 20 horas para atender uma turma de 50 alunos de uma
área específica. 

A relação professor/hora será de acordo com a carga horária das disciplinas previstas na matriz
curricular do Curso; a previsão é que um professor atue em três turmas sendo 30 alunos em Itaqui, 30
alunos em Jaquirana, 30 alunos em Quaraí, 30 alunos em São Francisco de Paula, 30 alunos em São
Lourenço do Sul e 30 alunos em Tapejara. 

Organização da prática de ensino com estágio supervisionado
Sendo este um Curso de licenciatura, que formará futuros docentes, cada aluno, futuro professor, durante todo o curso,

deverá:

- experimentar e aprimorar práticas de ensino-aprendizagem;

- produzir materiais de apoio à prática docente;

- discutir o papel social da escola e suas relações com a comunidade;

- criar propostas de intervenção social na escola;

- manter um registro regular por escrito de suas atividades, como um diário ou portfólio, em que
deverão constar a evolução de seu aprendizado, as experiências que vivenciou, ou seja, uma memória
viva de seu processo de aprendizagem que o auxiliará no seu próprio estágio curricular;



- articular explicitamente teoria pedagógica e prática docente ao longo do Curso. 

O Estágio se constitui em um momento especial na formação do professor: é o momento em que
duas dimensões do Curso que, muitas vezes, se desenvolviam em paralelas, agora necessariamente se
articulam, se conjugam e se confluem. No V semestre do Curso, quando começa o estágio propriamente
dito, o aluno já deve ter descoberto que nossas ações sobre o mundo e sobre o outro são orientadas por
nossas concepções, por nossas crenças e por nossos valores, que podem ser conscientes ou não.

No processo educativo formal, espera-se que as práticas pedagógicas sejam intencionais, isto é,
conscientemente derivadas de concepções, de conceitos, de teorias objetivando a formação de um sujeito
e de uma sociedade.  Assim sendo, considera-se importante à retomada e a  explicitação de conceitos
básicos, como os de Discurso, de Língua e Linguagem, de Educação, de Escola, de Ensino de Língua
Portuguesa e a análise das implicações que a assunção de determinado conceito pode ter sobre a prática e
a formação dos alunos.

É necessário, também, o conhecimento da realidade empírica em que se irá atuar. Essa realidade é,
por natureza, complexa, exatamente por envolver um dispositivo de relações de saber e poder, que é a
Escola. Entender suas representações, seus mecanismos, sua arqueologia constitui requisito essencial para
quem nela pretende atuar e interferir.

A elaboração do projeto de docência significa um momento em que o estagiário se depara com a
complexidade do ato de ensinar. Ao perceber que ele precisa ter claras a finalidade, as aprendizagens, a
metodologia e a avaliação de seu trabalho, ele se dá conta da função e da importância desse momento.

A docência faz culminar a articulação teoria/prática, cabendo ressaltar o quanto à teoria ilumina o
fazer docente e o quanto à prática alimenta a teoria. O espírito de observação e de pesquisa do docente e a
avaliação  continuada  abrem  perspectivas  para  uma  prática  sempre  mais  qualificada  e  um  ensino  e
aprendizagem mais produtivo.

Os Estágios I e II consistirão em atividades de reflexão de conceitos básicos (discurso, linguagem, língua,
educação, ensino), e planejamento de uma unidade de
ensino  que  contenha  objetivo,  fundamentação  teórica,  metodologia,  avaliação,  bibliografia,  além  do
cronograma das atividades escolares a serem desenvolvidas.

Já as práticas docentes I e II constituirão a docência propriamente dita e a elaboração de relatório
que deve conter o desenvolvimento dos tópicos previstos no projeto, as atividades desenvolvidas e uma
avaliação que abranja, tanto a docência como as demais atividades envolvidas nas disciplinas de estágio. 

Além dessas atividades, os tutores poderão solicitar  outras que complementem a formação do
estágio.

A freqüência, a função e a estrutura dos momentos presenciais

O Curso de Graduação a Distância em Letras inclui encontros presenciais obrigatórios;

a)  no  início  do  1º  Semestre,  haverá  uma  abertura  oficial  e  sessão  de  informações  sobre  o
funcionamento do curso, com entrega do Guia do aluno/curso (2h/a);

b) no início dos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º semestres, haverá encontro presencial para informar como
serão desenvolvidas as atividades do semestre, o programa das atividades e reunião com os tutores (3h/a);

c)  no  8º  semestre,  haverá  encontro  presencial  para  avaliação geral  do andamento  do  curso  e
informações sobre a formatura (2h/a);

d) encontros presenciais para avaliações das disciplinas no final de cada semestre do curso (2h/a);



AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

1. A explicitação do resultado final da avaliação será feita mediante notas de zero a dez, expressa
com até uma casa decimal após a vírgula. A nota mínima para aprovação será 7,0, com, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) de freqüência.

2. A revisão de resultados da avaliação conclusiva será requerida à Coordenação do Curso e será
efetuada pelo professor responsável pelo componente curricular.

3. A avaliação das aprendizagens é parte integrante do próprio processo e pode variar de acordo
com as orientações dos professores responsáveis pela disciplina, ou de necessidades contextuais vigentes
no momento da sua implantação. Logo, essas orientações deverão ser adaptadas a cada disciplina do
curso.

4. Em caso de reprovação, e não havendo um segundo ingresso no Curso a distância, o aluno
deverá realizar o componente curricular através da Resolução 005/95 da UFSM. 

5. Aos professores das disciplinas serão sugeridos quatro níveis de avaliação:

- acompanhamento pelo professor formador, 

- auto-avaliação; 

- avaliação presencial (prova, trabalho, seminário, etc.); 

- acompanhamento do Trabalho de Conclusão de Curso.

6. Aos professores será enfatizada a orientação formativa da avaliação, que deverá considerar não
apenas a dimensão cognitiva, mas também o envolvimento do aluno na sua própria formação.

7. Quanto à Avaliação Institucional, deverá seguir as normas do Estatuto da UFSM e também as
do CAL, contidas no Regimento Interno do Centro de Artes e Letras, aprovado pelo Resolução 06/2002
de 02 de maio de 2002.

As estratégias que darão suporte ao desenvolvimento dos programas de Estágio Supervisionado Curricular serão 
elaboradas “a posteriori” pelo Colegiado do Curso de Letras, considerando sempre as normas da Instituição e a legislação 
vigente. 



ATIVIDADES DE ENSINO

Atividades de
Ensino

Componentes
Curriculares

Tipo N/E Créditos
(T – P)

Carga
Horária

Centro
de

Ensino
UFSM

Etapa I

Ser Professor
no Contexto

Atual

M
1

1 Sociologia da Educação 0 N (2 – 1) 45 CE

2 Instrumentalização para
EAD

0 N (2 – 2) 60 CCS

3 Espanhol I 0 N (3 – 3) 90 CAL
M
2

4 Aspectos Histórico-
Culturais da Espanha

0 N (2 – 2) 60 CAL

5 Seminário de Estudos
Avançados I

DCG N (2 – 2) 60 CAL

T 315

Etapa II

Ser Professor
de

Espanhol

M
1

6 Filosofia da Educação 0 N 2 - 1 45 CE

7 Instrumentalização para
Acesso à Informação

0 N 2 - 2 60 CCS

8 Espanhol II 0 N 3 - 3 90 CAL

9 Introdução à Lingüística 0 N 2 - 2 60 CAL

M
2

10 Aspectos Histórico-
Culturais Hispano -

Americanos

0 N 2 - 2 60 CAL

11 Oficina de Leitura 0 N 2 - 1 45 CAL

12 Seminário de Estudos
Avançados II

DCG N 2 - 2 60 CAL

T 420



Atividades de Ensino Componentes
Curriculares

Tipo N/E Créditos
(T – P)

Carga
Horária

Centro
de

Ensino
UFSM

Etapa III

A Escola
e o Contexto

Atual

M
1

13 Teoria do
Conhecimento e
Epistemologia

0 N (2 – 1) 45 CE

14 Espanhol III 0 N (3 – 3) 90 CAL
15 Estudos Lingüísticos 0 N (2 – 1) 45 CAL

M
2

16 Introdução aos
Estudos Literários

0 N (2 – 2) 60 CAL

17 Oficina de Produção
Textual

0 N (2 – 2) 60 CAL

18 História e Evolução da
Língua Espanhola

0 N (2 – 2) 60 CAL

19 Seminário de Estudos
Avançados III

DCG N (2 – 2) 60 CAL

T 420

Etapa IV

Novas
Perspectivas

para o Professor

M
1

20 História e Organização
da Educação Brasileira

0 N (2 – 1) 45 CE

21 Psicologia da
Educação

0 N (2 – 2( 60 CE

22 Espanhol IV 0 N (3 – 3( 90 CAL
23 Lingüística Aplicada:

Teorias de
aprendizagem

0 N (2 – 2) 60 CAL

M
2

24 Laboratório de Prática
Oral I

0 N (2 – 2) 60 CAL

25 Panorâma de
Literatura Espanhola

0 N (2 – 2) 60 CAL

26 Seminário de Estudos
Avançados IV

DCG N (2 – 2) 60 CAL

T 435



Atividades de
Ensino

Componentes
Curriculares

Tipo N/E Créditos
(T – P)

Carga
Horária

Centro
de

Ensino
UFSM

Etapa V

Projeto de
Ensino

de Língua e 
Literatura
Espanhola

M
1

27 Gestão da Escola e
Planejamento
Educacional

0 N (2 – 2) 60 CE

28 Espanhol V 0 N (3 – 3) 90 CAL
29 Lingüística

Aplicada ao Ensino
de Espanhol

0 N (2 – 2) 60 CAL

M
2

30 Panorâma de
Literatura Hispano-

Americana

0 N (2 – 2) 60 CAL

31 Laboratório de
Prática Oral II

0 N (2 – 2) 60 CAL

32 Seminário de
Estudos Avançados

V

0 DCG (2 – 2) 60 CAL

T 390

Etapa VI

Aplicação do
Projeto de

Ensino
de Língua e 
Literatura
Espanhola

M
1

33 Inclusão Social e
Cidadania

0 N (2 – 1) 45 CE

34 Espanhol VI 0 N (3 – 3) 90 CE

35 Didática do Ensino
de

 Espanhol 

0 N (3 – 3) 90 CAL

36 Análise e Produção
de Material

Didático com
Multimídia

0 N (2 – 2) 60 CAL

M
2

37 Pesquisa em
Educação

0 N (2 – 2) 60 CAL

38 Seminário de
Estudos

Avançados VI

0 N (2 – 2) 60 CAL

T 405



Atividades de
Ensino

Componentes
Curriculares

Tipo N/E Créditos
(T – P)

Carga
Horária

Centro
de

Ensino
UFSM

Etapa VII

Avaliação do
Projeto de

Ensino
de Língua e 
Literatura
Espanhola

M
1

39 Espanhol VII 0 N (3 – 3) 90 CAL

40 Semântica e
Pragmática do

Espanhol

0 N (2 – 2) 60 CAL

41 Prática Docente I 0 N (3 – 4) 105 CAL

M
2

42 Estágio
Supervisionado I –

Ensino
Fundamental

0 N (3 – 4) 105 CAL

T 360

Etapa VIII

Reflexões
sobre

Docência e
Tecnologia

M
1

M
2

43 Espanhol VIII 0 N (3 – 3) 90 CAL
44 Prática Docente II 0 N (3 – 3) 90 CAL

45 Estágio
Supervisionado II
–  Ensino Médio

0 N (3 – 4) 105 CAL

46 Trabalho de
Conclusão de
Curso - TCC

0 N (3 – 4) 105 CAL

T 390



ESTRUTURA CURRICULAR

O currículo  está  organizado  a  partir  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  os  Cursos  de
Licenciatura, Licenciatura em Letras Espanhol e respectivas Literaturas e dos Referenciais de Qualidade
da  SEED  para  cursos  à  distância,  incluindo  o  uso  didático  de  tecnologias  da  informação  e  da
comunicação.

A  carga  horária  da  Licenciatura  Espanhol  e  Literatura  a  distância  será  efetivada  mediante
integralização de 3.170 horas, distribuídas de acordo com a Resolução CNE/CP-2, de 19 de fevereiro de
2002. 

Estrutura Curricular do Curso

Na metodologia em EaD, o Curso deverá oferecer ao aluno referenciais teórico-práticos que o
auxiliem na  aquisição  de  competências  cognitivas,  habilidades  e  atitudes  a  fim  de  promover  o  seu
desenvolvimento como pessoa, como cidadão, culminando na sua qualificação para o trabalho. 

Na  atividade  de  Conteúdos  Curriculares  de  Natureza  Científico-Cultural encontram-se
disciplinas de cunho específico de Letras Espanhol/Literaturas, disciplinas de natureza pedagógica, bem
como disciplinas de inclusão e capacitação do aluno ao mundo virtual. As disciplinas específicas da área e
de  natureza  pedagógica  integram-se  entre  si,  a  fim  de  que  o  aluno  aprofunde  e/ou  diversifique  os
conhecimentos  relativos  ao  conteúdo  lingüístico  cultural,  bem  como  discuta  temas  relacionados
diretamente ao processo de ensino-aprendizagem e também de estrutura e funcionamento das escolas. As
disciplinas de inclusão digital têm como foco a instrumentalização, por parte do aluno professor, para a
utilização dos  diferentes  meios  que  estarão  disponíveis  no curso e,  além disso,  permitir  o  acesso às
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) aplicadas ao Ensino.

Na atividade  Prática Pedagógica como Componente Curricular articula-se a formação obtida
nos conteúdos curriculares de natureza científico-cultural  com as práticas pedagógicas  dos alunos do
curso. 

A atividade Estágio Curricular Supervisionado é composta por dois componentes curriculares
de estágio supervisionado, uma no Ensino Fundamental e outra no Ensino Médio. Estas oportunizarão ao
aluno  a  aplicação  de  conhecimentos  adquiridos  ao  longo  do  curso,  a  formação  de  atitudes,  o
desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de  habilidades  necessárias  a  uma prática  educativa.  Os  estágios
supervisionados serão desenvolvidos nas etapas 7 e 8, de acordo com as resoluções CNE/CP1/2002 e
CNE/CP2/2002.

O aluno professor que estiver atuando como professor de Letras Espanhol em escolas de Ensino
Fundamental anos/séries finais (5ª. a 8ª. séries) e/ou em escolas de Ensino Médio poderá solicitar, junto
ao professor formador (professor responsável pela disciplina), mediante comprovação, aproveitamento de
estudos e ser dispensado, a critério do colegiado do curso, de parte da carga-horária dos componentes
curriculares de Estágio Supervisionado I – Ensino Fundamental e/ou Estágio Supervisionado II – Ensino
Médio, respectivamente, de até no máximo 200 horas, conforme resolução CNE/CP2/2002. 

As disciplinas Prática Docente I e Prática Docente II totalizando 210h complementarão a carga
horária de estágio em que os alunos terão oportunidade de planejar, executar e avaliar as atividades de
ensino e vivenciar no contexto escolar a docência de Língua Espanhola para adolescentes das Séries
Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.

As  Atividades Acadêmico-Científico-Culturais serão trabalhadas na forma de Seminários de
Estudos Avançados caracterizados como Disciplinas Complementares de Graduação acrescidas de 200h



de Atividades Complementares de Graduação que deverão ser cumpridas pelo aluno no decorrer do curso.
O colegiado do curso complementará normas relacionadas às ACG’s.

A atividade Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser normatizado pelo colegiado do curso.

Conteúdos formadores específicos de Letras / Espanhol

- Espanhol I (90 h)
- Espanhol II (90 h)
- Espanhol III (90 h)
- Espanhol IV (90 h)
- Espanhol V (90 h)
- Espanhol VI (90 h)
- Espanhol VII (90 h)
- Espanhol VIII (90 h)
- Introdução à Linguistica (60 h)
- Estudos Linguisticos (60 h)
- Linguistica Aplicada - Teorias de Aprendizagem (60 h)
- Linguistica Aplicada ao Ensino de Espanhol (60 h)
- Aspectos Historico-Culturais da Espanha (60 h)
- Aspectos Historico-Culturais Hispano-Americanos (60 h)
- Introdução aos Estudos Literarios (60 h)
- Panorama da Literatura Espanhola (60 h) 
- Panorama da Literatura Hispano-Americana (60 h)
- História e Evolução da Língua Espanhola (60 h) 
- Semântica e Pragmática do Espanhol (60 h)
- Trabalho de Conclusão de Curso TCC (90 h)
Total: 1470 horas 

Conteúdos formadores gerais (pedagógicos):

- Filosofia da Educação (45h)
- Gestão da Escola e Planejamento Educacional (60h)
- Psicologia da Educação (60h)
- Inclusão Social e cidadania (45h)
- Instrumentalização para EAD (60h)
- Instrumentalização para Acesso à Informação (60h)
- História e Organização da Educação Brasileira (45h)
- Sociologia da Educação (45h)
- Teoria do Conhecimento e Epistemologia (45h)
Total: 465horas

Práticas como componente curricular (CC):

Nas práticas como componente curricular,  o aluno terá oportunidade de contato com diversas
práticas de ensino e pesquisa que lhe provocarão a reflexão sobre o Eixo 3.

- Análise e Produção de Material Didático com Multimídia (60h)
- Oficina de Leitura (45h)
- Oficina de Produção Textual (60h) 
- Laboratorio de Prática Oral I (60h)
- Laboratorio de Prática Oral II (60h)
- Pesquisa em Eduação (60h)
- Didática do Ensino de Espanhol (90h)



Total: 435 h

Disciplinas de Conteúdos flexíveis (DCG’s)

- Seminários de Estudos Avançados I (60)
- Seminários de Estudos Avançados II (60)
- Seminários de Estudos Avançados III (60)
Total: 180 h

Práticas supervisionadas (estágio curricular):

- Estágio Supervisionado I – Ensino Fundamental - 105h
- Estágio Supervisionado II– Ensino Médio - 105 h
- Prática Docente I: 105h
- Prática Docente II: 105h
TOTAL: 420 h

* 200 h para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais normatizadas 



SEQUÊNCIA ACONSELHADA DE DISCIPLINAS

1° SEMESTRE

N Código
Nome da
Disciplina N/E* Tipo* (T–P) CHS

1 EAD 1241
Sociologia da 
Educação

N OBR (2-1) 45

2
EAD 1242 Instrumentalizaçã

o para EaD
N OBR (2-2) 60

3 EAD 1243 Espanhol I N OBR (3-3) 90

4
EAD 1244 Aspectos 

Histórico-
Culturais da 
Espanha

N OBR (2-2) 60

Carga
Horária  em
Disciplinas
Complementa
res  de
Graduação

Carga
Horária em
Disciplinas
Obrigatórias

(9-8) 255

Valor
es  Totais
Computáveis
do Semestre

Máximo: Mínimo: 255**



2° SEMESTRE

N Código
Nome da
Disciplina N/E* Tipo* (T–P) CHS

5
EAD 1245 Filosofia da 

Educação
N OBR (2-1) 45

6

EAD 1246 Instrumentalização
para Acesso à 
Informação

N OBR (2-2) 60

7 EAD 1247 Espanhol II N OBR (3-3) 90

8
EAD 1248

Introdução à 
Linguística

N OBR (2-2) 60

9
EAD 1249 Aspectos Histórico-

Culturais Hispano-
Americanos

N OBR (2-2) 60

10 EAD 1269 Oficina de Leitura N OBR (2-1) 45

Carga
Horária  em
Disciplinas
Complementa
res  de
Graduação

Carga
Horária em
Disciplinas
Obrigatórias

(13-11) 360

Valor
es  Totais
Computáveis
do Semestre

Máximo: Mínimo: 360**



3° SEMESTRE

N Código
Nome da
Disciplina N/E* Tipo* (T–P) CHS

11
EAD 1250 Teoria do 

Conhecimento e 
Epistemologia

N OBR (2-1) 45

12 EAD 1251 Espanhol III N OBR (3-3) 90

13
EAD 1252 Estudos 

Lingüísticos 
N OBR (2-2) 60

14

EAD 1253 Introdução aos 
Estudos 
Literários

N OBR (2-2) 60

15

EAD 1270 Oficina de 
Produção 
Textual

N OBR (2-2) 60

16
EAD 1255 História e 

Evolução da 
Língua 
Espanhola

N OBR (2-2) 60

Carga
Horária  em
Disciplinas
Complementa
res  de
Graduação

Carga
Horária em
Disciplinas
Obrigatórias

(13-12) 375

Valor
es  Totais
Computáveis
do Semestre

Máximo: Mínimo: 375**



4° SEMESTRE

N Código Nome da Disciplina N/E
*

Tipo* (T–P) CHS

16
EAD 1255 História e Organização 

da Educação Brasileira
N OBR (2-1) 45

17 EAD 1256 Psicologia da Educação N OBR (2-2) 60

18 EAD 1257 Espanhol IV N OBR (3-3) 90

19

EAD 1258 Lingüística Aplicada: 
Teorias de 
Aprendizagem

N OBR (2-2) 60

20
EAD 1271 Laboratório de Prática 

Oral I
N OBR (2-2) 60

21
EAD 1259 Panorama de Literatura 

Espanhola
N OBR (2-2) 60

Carga
Horária  em
Disciplinas
Complementa
res  de
Graduação

Carga
Horária em
Disciplinas
Obrigatórias

(13-12) 375

Valor
es  Totais
Computáveis
do Semestre

Máximo: Mínimo: 
375*

*



5° SEMESTRE

N Código
Nome da
Disciplina N/E* Tipo* (T–P) CHS

22
EAD 1260 Gestão da Escola e 

Planejamento 
Educacional

N OBR (2-2) 60

23 EAD 1261 Espanhol V N OBR (3-3) 90

24
EAD 1262 Lingüística Aplicada 

ao Ensino de 
Espanhol

N OBR (2-2) 60

25
EAD 1263 Panorama de 

Literatura Hispano-
Americana

N OBR (2-2) 60

26
EAD 1272 Laboratório de 

Prática Oral II
N OBR (2-2) 60

27
EAD 1280 Seminário de Estudos

Avançados I
N DCG (2-2) 60

Carga
Horária  em
Disciplinas
Complementa
res  de
Graduação

(2-2) 60

Carga
Horária em
Disciplinas
Obrigatórias

(11-11) 330

Valor
es  Totais
Computáveis
do Semestre

Máximo: Mínimo: 390**



6° SEMESTRE

N Código
Nome da
Disciplina N/E* Tipo* (T–P) CHS

28
EAD 1264 Inclusão Social e 

Cidadania 
N OBR (2-1) 45

29 EAD 1265 Espanhol VI N OBR (3-3) 90

30
EAD 1273 Didática do Ensino de

Espanhol
N OBR (3-3) 90

31

EAD 1274
Análise e Produção 
de Material Didático 
com Multimídia

N OBR (2-2) 60

32 EAD 1275 Pesquisa em 
Educação 

N OBR (2-2) 60

33
EAD 1281 Seminário de Estudos

Avançados II
N DCG (2-2) 60

Carga
Horária  em
Disciplinas
Complementa
res  de
Graduação

(2-2) 60

Carga
Horária em
Disciplinas
Obrigatórias

(12-11) 345

Valor
es  Totais
Computáveis
do Semestre

Máximo: Mínimo: 405**



7° SEMESTRE

N Código Nome da Disciplina N/E* Tipo* (T–P) CHS

34 EAD 1266 Espanhol VII N OBR (3-3) 90

35
EAD 1267 Semântica e 

Pragmática do 
Espanhol

N OBR (2-2) 60

36 EAD 1276 Prática Docente I N OBR (3-4) 105

37

EAD 1277 Estágio 
Supervisionado I – 
Ensino Fundamental

N OBR (3-4) 105

38
EAD 1282 Seminário de Estudos 

Avançados III
N DCG (2-2) 60

Carga
Horária  em
Disciplinas
Complementa
res  de
Graduação

(2-2) 60

Carga
Horária em
Disciplinas
Obrigatórias

(11-13) 360

Valor
es  Totais
Computáveis
do Semestre

Máximo: Mínimo: 420**



8° SEMESTRE

N Código
Nome da
Disciplina

N/E
*

Tipo* (T–P) CHS

35 EAD 1268 Espanhol VIII N OBR (3-3) 90

36 EAD 1279 Prática Docente II N OBR (3-4) 105

37
EAD 1278 Estágio 

Supervisionado II – 
Ensino Médio

N OBR (3-4) 105

38

EAD 1283
Trabalho de 
Conclusão de Curso

N OBR (3-3) 90

Carga
Horária  em
Disciplinas
Complementa
res  de
Graduação

Carga
Horária em
Disciplinas
Obrigatórias

(12-14) 390

Valor
es  Totais
Computáveis
do Semestre

Máximo: Mínimo: 
390*

*



DADOS INERENTES À INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR:
Carga horária a ser vencida em:

       Disciplinas Obrigatórias 2.790

       Disciplinas Complementares de Graduação 180

       Atividades Complementares de Graduação 200

Carga horária total mínima a ser vencida: 3.170

PRAZO PARA A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR EM SEMESTRES:

       Mínimo  8

       Médio   (estabelecido pela Seqüência Aconselhada do Curso)  8

       Máximo  (estabelecido pela Seq. Aconselhada + 50%) 9

LIMITES DE CARGA HORÁRIA REQUERÍVEL POR SEMESTRE:

       Máximo*  -x-

       Mínimo  (C.H.T. dividido pelo prazo máx. de integr. + arredond.) -x-

NÚMERO DE TRANCAMENTOS POSSÍVEIS:

       Parciais  -x-

       Totais    -x-

NÚMERO DE DISCIPLINAS:

O número de disciplinas poderá variar em função da oferta de DCGs.

DADOS NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO CATÁLOGO GERAL:

 Legislação que regula o(a)
Currículo do Curso:       Currículo do Curso: Pareceres CNE/CP
                           Resoluções CNE/CP n.1; n.2/2002 e n.14/2003
                           Decretos nº5.622/2005-LDB/EaD.
                           Resolução FNDE/CD-34 09/08/2005.
       Reconhecimento do Curso: 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR:

*O máximo de carga horária requerível  por semestre  não terá  limite fixado devendo, porém,
atender o disposto na Resolução n. 14/2000-UFSM.



CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

DAS FORMAS DE INGRESSO

O processo seletivo será definido conforme legislação vigente na UFSM. O curso será oferecido
nos pólos de Itaqui, Jaquirana, Quarai, são Francisco de Paula, São Lourenço e Tapejara.

DO NÚMERO DE TURMAS PARA INGRESSO

O Curso terá ingresso único e terá duração de oito semestres.

DO NÚMERO DE VAGAS

Serão 180 vagas no total, sendo 30 vagas para cada pólo.

Através do processo nº 23081.010778/2013-01 na Divisão de Protocolo do Departamento de
Arquivo Geral e n° 169/2013 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, aprovado pelo parecer
027, em nove de agosto de 2013, a UFSM aprova a inclusão dos polos de Palmeira das Missões e
Santa Maria na oferta do Curso de Letras Espanhol/Literaturas (a distância).

Através do processo nº 23081.003660/2014-07 na Divisão de Protocolo do Departamento de
Arquivo Geral e n° 039/2014 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, aprovado pelo parecer
002, em sete de março de 2014, a UFSM aprova a inclusão dos polos de Tio Hugo e Encantado na
oferta do Curso de Letras Espanhol/Literaturas (a distância).

Através do processo nº 23081.042378/2016-07 na Divisão de Protocolo do Departamento de
Arquivo Geral e n° 097/2017 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, aprovado pelo parecer
002/2017, em vinte de abril de 2017, a UFSM aprova a inclusão dos polos de Constantina/RS na
oferta do Curso de Letras Espanhol/Literaturas (a distância), com previsão de 25 vagas.



ELENCO DE DISCIPLINAS
1° SEMESTRE

CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1241 SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO (2-1)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Debater a partir do foco da Sociologia as suas contribuições à Educação e à formação de
professores. Ter um olhar sociológico para as questões formais e não formais da educação.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - A SOCIOLOGIA E A EDUCAÇÃO

1.1 - Conceitos e Concepções.
1.2 - Práticas sociais e educacionais produzidas no Ocidente e no Brasil.
1.3 - A Sociologia da Educação na formação do professor – a construção do olhar
      Sociológico.

UNIDADE 2 - CONSTRUINDO E DESCONSTRUINDO CONCEITOS

2.1 - Culturas no plural: a perspectiva da mestiçagem, da perspectiva da entre -
      culturas.
2.2 - Processos de Socialização: espaços educativos formais e não-formais.
2.3 - A Sociologia nos desdobramentos de classe social, gênero, raça, etnia e
      credo: o que tudo isso produz em nós ao olharmos a cultura escolar.

UNIDADE 3 - UMA LEITURA DOS CLÁSSICOS

3.1 - Contribuições de alguns pensadores sociais: a concepção funcionalista de
      sociedade; a concepção da sociedade de classes; a concepção planetária de
      sociedade; a concepção de globalização das sociedades.
3.2 - Contribuições de alguns pensadores sociais brasileiros: Florestan
      Fernandes, Darci Ribeiro, Gilberto Velho, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque
      de Holanda.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PINSKY, J. PINSKY, C. B. História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003.

PINSKY, J; (Org.) Prática da cidadania. São Paulo: Contexto, 2004.

VIEIRA, L.  Os Argonautas da Cidadania: a Sociedade Civil e a Globalização.  Rio de janeiro:
Record, 2001.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1242 INSTRUMENTALIZAÇÃO EAD (1-3)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Familiarizar-se com equipamentos  e conceitos  básicos  de informática.  Utilizar  a  internet
como instrumento de pesquisa e trabalho. Utilizar os ambientes interativos de aprendizagem e as
ferramentas de comunicação que lhe permitirão acompanhar o curso a distância. Conscientizar-se
com relação à postura de um estudante na modalidade de EAD, na qual a interação com professores
e alunos através das ferramentas de comunicação e dos ambientes interativos de aprendizagem é
imprescindível. 

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO

1.1 – Breve histórico sobre Informática, Internet e Informática na Educação.

UNIDADE 2 – COMPONENTES BÁSICOS DO COMPUTADOR

2.1 – Unidade central de processamento.
2.2 – Dispositivos de entrada e saída.
2.3 – Armazenamento volátil e permanente.
2.4 – Periféricos.

UNIDADE 3 – HARDWARE E SOFTWARE

UNIDADE 4 – TIPOS DE SOFTWARE

4.1 – Sistema operacional.
4.2 – Linguagens de programação.
4.3 – Programas aplicativos e utilitários.

UNIDADE 5 – INTERNET COMO INSTRUMENTO DE PESQUISA E TRABALHO

5.1 – Serviços de Aplicação da Internet (E-mail, News, RSS, Telnet, FTP, Chat,
      Conferência Eletrônica, WWW).
5.2 – Utilização dos serviços da internet como suporte às atividades de ensino-
      aprendizagem.

5.3 – Ferramentas para EAD: ferramentas de comunicação síncronas (Chat,
      Whiteboard, Videoconferência); ferramentas de comunicação assíncronas
     (Fórum, Mural, E-mail); outras ferramentas (Editor de texto colaborativo,
      Blogs). 



UNIDADE 6 – CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS WEB 

6.1 - HTML, Ferramentas para construção de páginas, Folhas de estilos.

UNIDADE 7 – ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM ON-LINE

UNIDADE 8 – O PAPEL DO ALUNO E DO PROFESSOR A DISTÂNCIA

UNIDADE 9 – OS AMBIENTES INTERATIVOS DE APRENDIZAGEM

9.1 – Apresentação dos ambientes e utilização destes em diferentes atividades
      individuais e em grupo.

Data: ____/____/____

                
                     ______________________
                       Coordenador do Curso

Data: ____/____/____

                ___________________________
                     Chefe do Departamento



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MEYER, M.; BABER, R.;  PFAFFENBERGER, B.  Nosso Futuro e o Computador. 3ª. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2000.

PALLOF, R.M.,  PRATT, K.  O Aluno Virtual: um Guia para Trabalhar com Estudantes On-line.
Porto Alegre: Artmed, 2004.

BARRETO,  A.A.  As  Tecnologias  Intensivas  de  Informação  e  Comunicação  e  o
Reposicionamento  dos  Atores  do  Setor.   In:  INFO  97,  outubro,  Cuba.  Disponível  em:
http://www..ax.apa.org/~adoibct/cuba.htm. Último acesso em 17 de janeiro de 2002. 

MORO, E.L.S.; ESTABEL, L.B.  Oficina de Estratégias de Busca Através das Tecnologias da Informação e da
Comunicação  para  Auxiliar  o  Educador  e  o  Aprendente  na  Pesquisa  Escolar.  Disponível  em:
http://rooda.edu.ufrgs.br/paginas/252/busca.html. Último acesso em 23 de setembro de 2005.

http://rooda.edu.ufrgs.br/paginas/252/busca.html


CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1243 ESPANHOL I (3-3)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Desenvolver as habilidades de compreensão e produção oral e escrita. Dominar, em nível inicial, as estruturas
lingüístico-comunicativas e suas funções no desempenho da língua.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - IDENTIFICAR E DESCREVER

1.1 - Formas da apresentação pessoal: apresentar-se a si mesmo e aos demais;
      origem e procedência.
1.2 - Conversações sociais: cumprimentos, despedidas, desculpas.
1.3 - Descrição: situar e descrever objetos, lugares e pessoas.

UNIDADE 2 - LOCALIZAR, PEDIR E DAR INFORMAÇÃO

2.1 - Indicar lugares e distâncias;
2.2 - Informar sobre pessoas e objetos;
2.3 - Pedir e oferecer ajuda; demonstrar interesse.

UNIDADE 3 - EXPRESSAR SENTIMENTOS E PREFERÊNCIAS

3.1 - Expressar gostos, preferências, surpresa, admiração, agrado e desagrado;
3.2 - Aceitar e recusar convites, justificar-se.

UNIDADE 4 - CONTAR E RELATAR

4.1 - Relatar atividades cotidianas e habituais;
4.2 - Contar fatos passados, descrever eventos e situações vividas;
4.3 - Comentar sobre os costumes e a cultura dos povos.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FOLGUERAS-DOMINGUEZ, Sérvulo & VALADARES, Maura.  Español para brasileños. São
Carlos, S.P.: Kraino Ltda, 1999.

GONZALEZ ARAÑA, Corina e  Carmen HERRERO AISA. Manual de Gramática Española. Madrid: Editorial 
Castilia, 1997.

MATTE BOM, Francisco.  Gramática Comunicativa del español.  V.1 e V.2.  Madrid: Edelsa,
1995.

SARMIENTO, Ramón & Aquilino SANCHEZ.  Gramática Básica del Español. Norma y Uso.
Madrid:SGEL, 1989.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MILANI, Esther Maria. Gramática de Espanhol para Brasileiros. São Paulo:Saraiva, 2000.

SANCHEZ, A. et al. Cumbre. Nivel elemental. Madrid: SGEL, 1995



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1244 ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS DA ESPANHA (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Conhecer aspectos da cultura espanhola para melhor compreendê-la e ser capaz de compará-
la com a cultura hispano-americana e sua própria cultura, em língua espanhola.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE  1  –  ABORDAGEM  HISTÓRICO-GEOGRÁFICA  DOS  PAÍSES  DE  LÍNGUA
ESPANHOLA 

1.1 – Espanha.
1.2 – América pré-colombiana.
1.3 – A conquista da América pela Espanha.

UNIDADE 2 – A SOCIEDADE ESPANHOLA

2.1 – Perfil do povo espanhol.
2.2 – Organização social e política.
2.3 - A educação.
2.4 - A religião.

UNIDADE 3 – A CULTURA NA ESPANHA ATUAL

3.1 – As artes.
3.2 – A literatura.
3.3 – A música.
3.4 – Hábitos e costumes.
3.5 – Gastronomia.
3.6 – Festas populares.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIELZA DE ORY, V., Territorio y Sociedad en España, Madrid, Taurus, 1989, 2 vols.

BLANCO GONZÁLEZ, Del cortesano al discreto, Madrid, Gredos, 1962.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., España. Tres milenios de historia, Madrid, Marcial Pons, 2001.

CARR, R., PRESTON, P., GARCÍA DELGADO, J.L., La época franquista, Vol. XL d Historia de
España dirigida por José María Jover, Madrid, Espasa Calpe, 1996.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BENNASSAR, Bartolomé,  La España del Siglo de Oro, Barcelona, Editorial Crítica, 1983, pp.
203-226.

CASTIGLIONE, Baldassare, El cortesano, ed. de Mario Pozzi, Madrid, Cátedra/Letras Universales,
1994.

ROSEMBLAT, A. Los conquistadores y su lengua, 1977.



2° SEMESTRE

CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1245 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO (2-1)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Compreender as teorias e os enfoques paradigmáticos presentes na escola atual brasileira; os
suportes filosóficos presentes nas teorias pedagógicas; as relações entre os sistemas filosóficos e as
teorias educacionais; como, nos atos de ensinar e aprender, se efetiva o ato de educar e como o
educar implica uma dimensão ética e política.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – FILOSOFIA E EDUCAÇÃO

1.1 - A filosofia e a educação como processos indissociáveis na cultura grega.
1.2 - Os sistemas filosóficos e as teorias pedagógicas na Idade Moderna:
      racionalismo (Descartes), iluminismo (Kant), romantismo (Rousseau) e
      idealismo (Hegel).
1.3 - As questões do sujeito, da liberdade, da autonomia e da dignidade em
      relação  aos desafios da ciência e da tecnologia.

UNIDADE 2 – EDUCAÇÃO E FILOSOFIAS

2.1 - O fenômeno da educação à luz das filosofias dialética, analítica,
      Hermenêutica e culturalista.
2.2 - As questões da responsabilidade, da justiça, da solidariedade, do
      individualismo em relação aos processos de globalização.
2.3 - As questões do outro, da tolerância e do interculturalismo.
2.4 - Ética, política, ciência e religião no processo educativo.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARANHA, M.L.A. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 2001.

PAVIANI, J. Problemas de Filosofia da Educação. 7ª. ed.; Caxias do Sul: EDUCS, 2005.

SOUZA,  R.T.  Ética  como  Fundamento:  Uma  Introdução  à  Ética  Contemporânea.  São
Leopoldo: Nova Harmonia, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALVES, R. Conversas Com Quem Gosta de Ensinar. São Paulo: Ars Poética, 1995.

ARROYO, M. G. Ofício de Mestre. Petrópolis: Vozes, 2000.

BRANDÃO, C.R. O Que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 1981.

CHAUI, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1998.

COMÊNIO. Didática Magna. Lisboa: FCG, s/d.

CUNHA, M.I. O Bom Professor e Sua Prática. Campinas: Papirus, 2001.

DEMO, P. Desafios Modernos da Educação. Petrópolis: Vozes, 2000.

FULLAT, O. Filosofia da Educação.  Petrópolis: Vozes, 1995. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

____.  Cartas a Cristina.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

____. Educação Como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

____. Pedagogia do Oprimido. 22ª. ed.; Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

____. Política e Educação. São Paulo: Cortez, 1993.

FRIGOTTO, G et al. Educação e Crise do Trabalho. Petrópolis: Vozes, 1988.

FURLANI, L.M.T. Autoridade do Professor. São Paulo: Cortez, 1990.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1246 INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA ACESSO A INFORMACÃO (2-2)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Refletir  e  o  debater  em  torno  das  questões  básicas  referentes  a  instrumentalização  do
professor para o acesso e uso da informação. Abordar os aspectos teórico-práticos da mediação da
leitura.  Instrumentalizar-se  para  as  estratégias  de  busca  de  fontes  de  informação  nos  formatos
eletrônicos  e  bibliográficos.  Acessar  e  utilizar  bibliotecas  e  AVAs  (ambientes  virtuais  de
aprendizagem) na Educação Básica.Capacitar-se para o processo pedagógico e metodológico da
pesquisa escolar.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – MEDIADORES DE LEITURA 

1.1 – Conceitos: leitura, mediação, mediadores.

UNIDADE 2 – BIBLIOTECA E AVAS 

2.1 – Tipos de documentos em bibliotecas e nos ambientes real e virtual.
2.2 – Pesquisa em fontes bibliográficas e eletrônicas. 
2.3 – Estratégias de busca de fontes eletrônicas e bibliográficas.

UNIDADE 3 – PESQUISA ESCOLAR

3.1 –- A pesquisa escolar: metodologia.
3.2 – Seleção, organização e elaboração das informações para a realização da
      pesquisa escolar.
3.3 – Normalização do texto e da pesquisa.
3.4 – Socialização da pesquisa escolar.
3.5 – A pesquisa escolar e os direitos autorais: ética na pesquisa; cópia e
     direitos autorais.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ESTABEL,  L.B.;  MORO,  E.L.;  DIAS,  J.;  CARNEIRO,  M.L.F.  As  Novas  Tecnologias  da
Informação e Comunicação e a Pesquisa Escolar. Anais do VIII Workshop de Informática na
Educação: XXII Congresso da SBC, 2002. 

ESTABEL,  L.B.;  MORO, E.L.  A Pesquisa  Escolar  Propiciando a  Integração dos  –  Alunos,
Educadores, Bibliotecários – Irradiando o Benefício Coletivo e a Cidadania em um Ambiente
de Aprendizagem Mediado pelo Computador. In: RENOTE, vol. 1, 2004. Disponível em: http:
www.cinted.ufrgs.br/renote/mar2004/artigos/03-pesquisa_escolar.pdf. Último
 acesso em junho de 2007. 

MORO, E.L.; ESTABEL, L. B .; TAROUCO, L. O Professor e os Alunos como Protagonistas na
Educação Aberta e  a Distância Mediada por Computador.  In:  Educar  em Revista,  Curitiba:
Editora UFPR, 2003. 

NEVES,  I.C.B.  Ler e  Escrever:  Compromisso  de  Todas  as  Áreas.  Porto  Alegre:  Editora  da
UFRGS, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FREIRE, P.  A Importância do Ato de Ler:  Em Três Artigos Que Se Completam. 24ª. ed.; São
Paulo: Cortez, 1990. 

GUINCHAT,  C.;  MENOU,  M.  Introdução  Geral  às  Ciências  e  Técnicas  da  Informação  e
Documentação. 2ª ed.; Brasília: MCT/CNPq/ IBICT / Fundação Banco do Brasil, 1994.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D. A Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas.  São Paulo:
EPU, 1986. 

MORO, E.L.S.; ESTABEL, L.B.  A Interação Entre os Alunos, Educadores, Bibliotecários e a
Pesquisa  Escolar.  In:  Informática  na  Educação:  Teoria  e  Prática,  2005.  Disponível  em:
http://www.pgie.ufrgs.br/revista/. Último acesso em julho de 2007.

NEVES, I.C.B. Pesquisa Escolar nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental em Porto Alegre,
RS:  Bases  Para  um Desempenho Interativo  Entre  Sala  de  Aula  e  Biblioteca  Escolar .  IN:
Revista de Biblioteconomia & Comunicação, vol. 8, p91-116, jan./dez. 2000. 

SANTOS,  J.P.(Org.)  A  Leitura  como  Prática  Pedagógica  na  Formação  do  Profissional  da
Informação. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2007.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1247 ESPANHOL II (3-3)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Dominar  as  estruturas  lingüístico-comunicativas  e  suas  funções  no  desempenho  oral  da
língua, em nível básico, efetuando práticas de produção oral e escrita através de diferentes gêneros
textuais.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – PROJETAR E PLANEJAR

1.1 – Projetar atividades e tarefas.
1.2 – Acertar encontros, compartilhar expectativas, tomar decisões.

UNIDADE 2 – INSTRUIR E DAR CONSELHOS

2.1 – Dar instruções.
2.2 – Aconselhar, dar sugestões.
2.3 – Expressar acordo e desacordo.

UNIDADE 3 – COMPARAR E MEDIR E EXPRESSAR QUANTIDADE

3.1 – Comparar fatos, pessoas e atitudes.
3.2 – Referir a quantidade e medidas.
3.3 – Expressar valores.

UNIDADE 4 - RELACIONAR AÇÕES NO TEMPO

4.1 – Referir-se a ações em processo.
4.2 – Relacionar ações passadas.
4.3 - Projetar ações futuras.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FOLGUERAS-DOMINGUEZ, Sérvulo & Maura VALADARES.  Español para brasileños. São
Carlos, S.: Kraino Ltda, 1999.

GONZALEZ ARAÑA, Corina  e  Carmen HERRERO AISA.  Manual de Gramática  Española.
Madrid: Editorial Castilia, 1997.

HERNANDEZ, Guillermo. Análisis Gramatical. Teoría y Práctica. Madrid: SGEL, 1990

MATTE BOM, Francisco.  Gramática  Comunicativa  del  español. V.1  e  V.2.  Madrid:  Edelsa,
1995.

MILANI, Esther Maria. Gramática de Espanhol para Brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRUNO, F. C. & MENDONZA, M. A Hacia el Español. Nível Intermediário. São Paulo: Saraiva,
1998.

MORENO  RIOS,  B.  &  M  SANZ  PASTOR.  Suma  y  Sigue.  Nivel  intemedio  alto-avanzado.
España: Fundación Antonio de Nebrija, 1996.

SARMIENTO, Ramón & Aquilino SANCHEZ.  Gramática Básica del Español. Norma y Uso.
Madrid: SGEL, 1989.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1248 INTRODUÇÃO À LINGÜÍSTICA (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Compreender os conceitos básicos que envolvem os estudos lingüísticos; diferenciar suas
principais correntes; conhecer os teóricos basilares e seus textos fontes.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - PANORAMA HISTÓRICO DOS ESTUDOS LINGÜÍSTICOS

1.1 - A linguagem na história.
1.2 - A linguagem como história.
1.3 - Precursores dos estudos lingüísticos.

UNIDADE 2 - LINGÜÍSTICA: A CIÊNCIA DA LINGUAGEM

2.1 - O signo lingüístico.
2.2 - O objeto da lingüística.
2.3 - Ramos da lingüística.
2.4 - A lingüística e outras ciências.

UNIDADE 3 - CORRENTES ESTRUTURALISTAS 

3.1 - Saussure.
3.2 - O funcionalismo de Martinet.
3.3 - Do distribucionalismo ao transformacionalismo: Harris e Gross.

UNIDADE 4 - CORRENTES FORMALISTAS

4.1 - A teoria chomskyana.
4.2 - Desenvolvimentos recentes da teoria chomskyana.
4.3 - Novos modelos sintáticos.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHOMSKY, Noam. Linguagem e mente. Brasília: UNB, 1998.

FIORIN, José Luiz. (org.) Introdução à lingüística. V.1 e 2. São Paulo: Contexto, 2002, 2003.

KRISTEVA, Julia. História da linguagem. Lisboa: Edições 70, 1969.

LYONS, John. Linguagem e Lingüística: uma introdução. Rio de Janeiro: LTC, 1981.

MUSSALIN, Fernanda, BENTES, Anna Christina. (orgs.). Introdução à lingüística. Tomos 1 e 2.
São Paulo: Cortez, 2001

SAUSSURE, Ferdinand de.  Curso de lingüística geral. São Paulo: Cultrix.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARNAULD e LANCELOT. Gramática de Port-Royal. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

MARTINET, André. Elementos de lingüística geral. São Paulo: Martins Fontes, 1975.

MOUNIN, Georges. A lingüística do século XX. Lisboa: Editorial Presença/ Martins Fontes, 1972.

PAVEAU, Marie-Anne, SARFATI, Georges-Élia.  Les grandes théories de la linguistique: de la
grammaire comparé à la pragmatique. Paris: Armand Colin, 2003.

SAPIR, Edward. Lingüística como Ciência. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1961.

WEEDWOOD, Barbara.  História concisa da lingüística. São Paulo: Parábola, 2002.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1249 ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS HISPANO-AMERICANOS (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Conhecer aspectos da cultura espanhola para melhor compreendê-la e ser capaz de compará-
la com a cultura hispano-americana e sua própria cultura, em língua espanhola.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – ABORDAGEM HISTÓRICO-GEOGRÁFICA DA FORMAÇÃO DA AMÉRICA
ESPANHOLA 

1.1 – Os principais povos pré-colombianos.
1.2 – A conquista e a colonização da América: visão colonizada.
1.3 – Os processos de independência.

UNIDADE 2 – A SOCIEDADE HISPANO-AMERICANA 

2.1 – Perfil das regiões hispano-americanas: hábitos e costumes.
2.2 – A educação.
2.3 – Manifestações religiosas.
2.4 – Aspectos histórico-políticos.

UNIDADE 3 – MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NA HISPANO-AMERICANAS

3.1 – A pintura e a escultura.
3.2 – A literatura.
3.3 – A música e a dança.
3.4 – Festas populares.
3.5 – Gastronomia.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PICON SALAS, Mariano. De la Conquista a la Independencia. México: Fondo de Cultura Econômicam 1978.

ROMERO, José Luis. Las Ideologías de la Cultura Nacional. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1982.

GALEANO, Eduardo. Las Venas Abiertas de América Latina. Siglo XXI: Montevideo, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GONÇALVES,  Adelto.  Andrés  Bello:  o  despertar  da  conciencia  americana.  In  Anuario  Brasileño  de  Estudios
Hispánicos. Brasilia: conserjería de Educación de la Embajada de España, 1992.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1269 OFICINA DE LEITURA EM LÍNGUA ESPANHOLA (2-1)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Desenvolver estratégias de leitura que o ajudem na compreensão de textos escritos; usar com
eficiência  os  diferentes  tipos  de  dicionários:  bilíngües,  monolíngües,  de  verbos,  de  usos,  etc.;
identificar  tipologia  e  gêneros  textuais;  diferenciar  classes  de  palavras;  reconhecer  os  tempos
verbais e saber seus usos; reconhecer os conectores e os usos destes na língua espanhola.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - ORGANIZAÇÃO TEXTUAL

1.1 - Relações hierárquicas do texto.
1.2 - Unidade temática e seqüenciais.
1.3 - Conexão sintática e semântica.
1.4 - Articuladores textuais.

UNIDADE 2 – COESÃO E COERÊNCIA TEXTUAL

2.1 - Mecanismos coesivos: anáfora, elipse, repetição e substituição.
2.2 - A informação léxico-semántica.
2.3 - A organização sintática da informação.
2.4 - A dêixis pessoal, espacial e temporal.

UNIDADE 3 – TIPOLOGIA E GÊNEROS TEXTUAIS

3.1 - Estilo e registro.
3.2 - Oralidade e escrita.
3.3 - A função do texto.
3.4 - Tipos e gêneros textuais.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KLEIMAN, Â. (1993). Oficina de leitura. Campinas, SP: Pontes.

MEURER, J. L. & D. MOTTA-ROTH (Orgs.) (1997). Parâmetros de textualização. Santa Maria:
Editora da UFSM.

MEURER, J. L. & D. MOTTA-ROTH (Orgs.) (2002).  Gêneros textuais: Subsídios para o ensino
da linguagem. Bauru, SP: EDUSC-Editora da Universidade Sagrado Coração.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 1990.

MOTTA-ROTH, D. (Org.) (1998) Leitura em língua estrangeira na  escola: teoria e prática. Santa
Maria, RS: COPERVES, UFSM.



3° SEMESTRE

CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1250 TEORIA DO CONHECIMENTO E EPISTEMOLOGIA (2-1)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Desenvolver a reflexão sobre os modos como conhecemos a realidade. Compreender teorias
filosóficas epistemológicas da Antiguidade (Grécia Clássica), do Período Moderno e do Período
Contemporâneo. 

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – O CONHECIMENTO – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

1.1 – Definição de conhecimento em Aristóteles (Analíticos Posteriores, 714 b9
      15): conhecimento é demonstração. Definição de proposição (De
      Interpretatione, 16b24-17ª6 e Analíticos Anteriores, 25 a 16-17).
1.2 – Dois tipos de demonstração: dedução e indução.

UNIDADE 2 - A TEORIA DO CONHECIMENTO NA MODERNIDADE

2.1 – A definição de dedução. A diferença entre dedução e indução.
2.2 – O problema do conhecimento sensível em Descartes.

UNIDADE 3 – ALGUMAS DISCUSSÕES EPISTEMOLÓGICAS – O EMPIRISMO

3.1 – O problema lógico da indução. A solução de Quiné.
3.2 – A solução empirista para o problema do conhecimento sensível.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 2002.

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995.

DESCARTES, R.  Discurso do Método.  Trad. GUISBURG, J. e PRADO, B.J. 4ªed.; São Paulo:
Nova Cultural, 1987.

BIBLIOGAFIA COMPLEMENTAR

ARISTÓTELES.The Complete  Works  of  Aristotle  (editado  por  BARNES,  J.).  Princeton:  Princeton  University
Press, 1995. 

COPY, I. M. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1978. 

GOVER, T. Pratical Study of Argument. California: Waldsworth Publishing, 1992. 

HAIGHT, M. A Serpente e a Raposa: Uma Introdução à Lógica. São Paulo: Edições 2003. 

HUME e BERKELEY. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1989. 

NAGEL, T. O Que Quer Dizer Tudo Isto? Uma Iniciação à Filosofia. Lisboa: gradiva, 1997.

QUINE,  W.  V.  Dois  Dogmas do Empirismo.  In:  Ryle,  Austin,  Quine,  Strawson.  Pensadores.  São  Paulo:  Abril
Cultural, 1975. 

TOULMIN, S. Os Usos do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1251 ESPANHOL III (3-3)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Dominar  as  estruturas  lingüístico-comunicativas  e  suas  funções  no  desempenho  oral  da
língua, em nível intermediário, efetuando práticas de produção oral e escrita através de diferentes
gêneros textuais.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - VIDA SOCIAL

1.1 - Identificar alguém.
1.2 - Expressar estranheza.
1.3 - Expressar pena.
1.4 - Falar de algo que se conhece ou não.
1.5 – Vestuário.

UNIDADE 2 - COISAS DE CASA

2.1 - Transmitir ordens.
2.2 - Expressar preferências e perguntar por elas.
2.3 - Perguntar por uma valorização e reagir.
2.4 - Expressar indiferença.
2.5 - Estilo indireto para transmitir ordens.
2.6 - Vocabulário relacionado à casa.

UNIDADE 3 - EM OFERTA

3.1 - Comprar em uma loja.
3.2 - Pedir permissão, pedir um favor.
3.3 - Conceder ou negar permissão.
3.4 - Avaliar preços, roupas e objetos.
3.5 - Expressar a finalidade.
3.6 - Formas de pagamento.

UNIDADE 4 - CONSELHOS

4.1 - Formular condições pouco prováveis.
4.2 - Expressar desejos.



4.3 - Expressar opinião.
4.4 – Aconselhar.
4.5 - Expressar condições.
4.6 - Relações pessoais.

Data:__/__/____

                     
     __________________________

                  Coordenador do Curso

Data:__/__/____

                   ___________________________
                     Chefe do Departamento



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTRO, F.; MARÍN, F.; MORALES, R.; ROSA, S. Nuevo Ven. Madrid, ES. Edelsa, 2003.

LOBATO, Jesús;  MORENO, Concha; GARGALLO, Isabel. Nuevo Español sin Fronteras. Madrid,
ES. SGEL, 2005.

SANCHEZ, Aquilino. Cumbre. Madrid, ES. SGEL, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALARCOS, Emilio Llorach. Gramática de la Lengua Española. Real Academia Española.Madrid: Espasa-calpe,1995.

BON, Matte Francisco. Gramática Comunicativa: de la lengua o de la Idea. Tomo I e II. Madrid: Edelsa, 1995.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1252 ESTUDOS LINGÜÍSTICOS (2-2)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Compreender  a  diversidade  dos  conceitos  básicos  que  envolvem os estudos  lingüísticos  contemporâneos;
diferenciar suas principais correntes; identificar os teóricos basilares, seus textos fontes e seus seguidores no Brasil.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - LÍNGUA, CULTURA E COGNIÇÃO

1.1 - As famílias das línguas.
1.2 - A diversidade lingüística.
1.3 - Universais da linguagem.
1.4 - Repercussões no Brasil.

UNIDADE 2 - LÍNGUA E COMUNICAÇÃO

2.1 - As correntes pragmáticas.
2.2 - As correntes interacionistas.
2.3 - As correntes enunciativas.
2.4 - Repercussões no Brasil.

UNIDADE 3 - ESTUDOS DO TEXTO E DO DISCURSO

3.1 - Lingüística do texto.
3.2 - Lingüística de/do discurso.
3.3 - Lingüística da conversação.
3.4 - Repercussões no Brasil.

UNIDADE 4 - DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA LINGUAGEM

4.1 - Abordagem teórica. 
4.2 - Técnicas e procedimentos.
4.3 - Exercício analítico.
4.4 - Repercussões no Brasil



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AUSTIN, J.L. Quando dizer é fazer. Porto Algre: Artes Médicas, 1990.

BENVENISTE, Émile. Problemas de lingüística geral. Tomos 1 e 2.

KOCH, Ingedore, V. K. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002.

MUSSALIN, Fernanda, BENTES, Anna Christina. (orgs.) Introdução à lingüística. Tomos 1 e 2.
São Paulo: Cortez, 2001.

PÊCHEUX, Michel. Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1990.

SEARLE, John R. Os actos de fala.  Coimbra: Almedina, 1984

SILVA, Thaïs Cristófaro. Fonética e fonologia do português. São Paulo: Contexto, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUROUX, Sylvain et al. Les langues du monde. Paris: Pour la science, 2001.

BRAIT, Beth. (org.)  Estudos enunciativos no Brasil: histórias e perspectivas. Campinas: Pontes,
2001.

FIORIN, José Luiz. (org.) Introdução à lingüística. V.1 e 2. São Paulo: Contexto, 2002, 2003.

FUCHS,  Cathérine,  ROBERT,  Stéphane.  Diversité  des  langues  et  représentations  cognitives.
Paris: Ophrys, 1997.

GOFFMAN, Erving. La mise en scène de la vie quotidienne. Paris: Minuit, 1968.

QUEIROZ,  J.H.  de.,  ZIOTKOVSKI,  J.  M.  L'Interactionnisme  symbolique.  Rennes:  Press
Universitaires de Rennes, 1994.

SANTOS GARGALLO, I. Análisis Contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de
la Lingüística contrastiva. Madrid:Síntesis, 1993.

VÁZQUEZ, G. ¿Errores? ¡Sin falta!  Madrid: Edelsa: 1998.

WIGGINS, G. Assessing student performance. San Francisco: Jossey-Bass Pubblishers, 1993.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1253 INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Relacionar elementos teóricos que possibilitem uma abordagem sistêmica das disciplinas da
literatura.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - FUNDAMENTOS DA TEORIA DA LITERATURA

1.1 - Origem, conceito e finalidades da Teoria da Literatura.
1.2 - Arte e literatura.

1.3 - Prazer e utilidade.
1.4 - A literatura como objeto de estudo - Platão e Aristóteles.
1.5 - Características do discurso literário.
1.6 - Literatura e referencialidade: realidade e ficção.

UNIDADE 2 - HISTÓRIA LITERÁRIA

2.1 - A periodização convencional.
2.2 - Da Idade Média ao Romantismo.
2.3 - Do Realismo à atualidade.

UNIDADE 3 - GÊNEROS LITERÁRIOS

3.1 - Conceituação e evolução histórica.
3.2 - O gênero dramático.
3.3 - O gênero épico (narrativo).
3.4 - O gênero lírico. 



5.2 - Elementos do mundo narrado.
5.3 - Narrador.
5.4 - Análise de textos.

Data:__/__/____

                     
     __________________________

                  Coordenador do Curso

Data:__/__/____

                   ___________________________
                     Chefe do Departamento



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1254 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA (2-2)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Situar a evolução histórica da língua e conhecer a produção de instrumentos lingüísticos em
língua espanhola, além de identificar as características constitutivas da unidade e diversidade dessa
língua.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - A PRODUÇÃO DE INSTRUMENTOS LINGÜÍSTICOS

1.1 - As gramáticas.
1.2 - Os dicionários.

UNIDADE 2 - PERIODIZAÇÃO HISTÓRICA DA LÍNGUA: CARACTERÍSTICAS E EXEMPLOS

2.1 - Espanhol Medieval.
2.2 - Espanhol Clássico.
2.3 - Espanhol Moderno.
2.4 - Espanhol Atual.

UNIDADE 3 - MAPEAMENTO LINGÜÍSTICO DO ESPANHOL

3.1 - O espanhol na Espanha.
3.2 - O espanhol na América.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PENNY, Ralph. Gramática Histórica del Español. Barcelona: Ariel Lingüística, 1993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALVAR, Manuel. El español de América. Barcelona: Ariel Lingüística, 1996.

______, Manuel. El español de España. Barcelona: Ariel Lingüística, 1996.

ANROUX, Sylvan. A Revolução Tecnológica da Gramatização. Campinas-SP: Editora              Unicamp. 1992.

LAPESA, Rafael. Gramática Histórica da Língua Espanhola. Madrid: Gredos, 1985.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1270 OFICINA DE PRODUÇÃO TEXTUAL (2-2)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Entender  e  produzir  os  gêneros  textuais  trabalhados  em  aula;  superar  interferências  e
dificuldades  comunicativas  básicas;  aperfeiçoar  a  competência  comunicativa,  oral  e  escrita  em
situações simuladas de comunicação real; realizar atividades especificas para dominar o sistema
lingüístico nos conteúdos funcionais, fonéticos, morfossintáticos e ortográficos.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – QUEM SOU E COMO SOU?

1.1 - Minha pessoa: diálogos, correio de amigos, horóscopo, bilhetes,
      formulários, fichas de inscrição, biografias, cartão de apresentação e 
      outros textos. 
1.2 - Minha rotina: diários pessoais, diálogos e outros textos.

UNIDADE 2 – ONDE MORO?

2.1 - Minha casa: textos sobre a casa, plantas de casas, folders de móveis e 
      utensílios domésticos, classificados em geral, diálogos, classificados, 
      ligações telefônicas e outros textos.
2.2 - Minha cidade: textos que divulguem cidades, mapas de cidades, guias 
      turísticos, folders e outros textos.  
2.3 - Meu país: mapas de países, folders turísticos, guias turísticos e outros 
      textos.

UNIDADE 3 – MEU TRABALHO 

3.1 - Procurando emprego: diálogos, classificados, entrevistas, bilhetes, 
      ligações telefônicas, formulários, guia de profissões e outros textos.

UNIDADE 4 – AS COISAS QUE EU GOSTO DE FAZER 

4.1 - Comer: receitas, lista de compras, bilhetes, menu de restaurantes e bares 
      e outros textos.
4.2 - Fazer: e-mail, cartas, Chat, sinopse de filmes, crítica de peças teatrais, 
      noticias sobre esportes, pacotes de viagens e outros textos.   
4.3 - Ler: crônicas, poesias, jornais, revistas, Internet e outros textos. 



UNIDADE 5 – ESTA É MINHA OPINIÃO

5.1 - Minha opinião: Fóruns de Internet, textos de jornais, editoriais, 
      historias em quadrinhos, charges, noticias sobre o Brasil e o mundo.

Data:__/__/____

                     
     __________________________

                  Coordenador do Curso

Data:__/__/____

                   ___________________________
                     Chefe do Departamento



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALVAREZ, Mirian. Tipos de Escrito I: Exposición y Argumentación. 4a ed. Madrid: Arcos Libros Editorial, 1998.

ALVAREZ, Mirian. Tipos de Escrito II: Exposición y Argumentación. 4a ed. Madrid: Arcos Libros Editorial, 1999.

REYES, Graciela. Cómo Escribir Bien en Español. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARTÉS, J. S., MAZA, J. S.  Curso de lectura, conversación y redacción: nivel superior. 2. ed.
Madrid: SGEL, 1998.

HERMOSO, A.G. Conjugar es fácil en español de España y América. Madrid: Edelsa, 1997.



4° SEMESTRE

CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1255 HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (2-1)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Compreender  a  escolarização  como  processos  sócio-culturais  e  históricos,  bem  como  a
história do pensamento pedagógico. Analisar a Modernidade como constituidora da escola pública,
instituidora de modelos de comportamento e de organização social. Avaliar a perspectiva de gênero
e de interculturalidade vinculada à educação e a organização da escola brasileira considerando as
reformas ocorridas e a legislação.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - A EDUCAÇÃO BRASILEIRA DA COLÔNIA AO IMPÉRIO E PRIMEIRA REPÚBLICA
            (1549-1930)

1.1 – Os jesuítas no Brasil e difusão da Cultura Européia.
1.2 - A Reforma Pombalina e os desdobramentos da educação.
1.3 - D. João VI no Brasil a e formação superior.
1.4 - O Brasil independente e as pretensões educacionais. 
1.5 – As contradições do Brasil República e as novas propostas educacionais.

UNIDADE 2 - A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NA SEGUNDA REPÚBLICA E REPÚBLICA POPULISTA
            (1930 – 1964)

2.1 – A Educação na Era Vargas e a manutenção do sistema dual de Ensino.
2.2 – As diferentes propostas educacionais dos governos populistas e o
      surgimento LDB 4024/61.

UNIDADE 3 - A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NO ESTADO MILITAR (1964 – 1985)

3.1 – As reformas educacionais do período.
3.2 – Os movimentos de Educação Popular.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ÀRIES, P. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

ROSSEAU, J.J. Emílio ou da Educação. 3ª ed., São Paulo: Difel, 1979.

STEPHANOU, M.; BASTOS, M.H.C.(Org). Histórias e Memórias da Educação no Brasil. vols.
I, II e III. Petrópolis: Vozes, 2005.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1256 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Conhecer as teorias do desenvolvimento e teorias de aprendizagem
Refletir sobre a importância das relações professor x aluno e aluno x aluno.
Reconhecer  as  implicações  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  considerando  as

dimensões cognitivas, afetivas e sociais.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – DESENVOLVIMENTO E TEORIAS DE APRENDIZAGEM

1.1 – Comportamentalista (Pavlov, Thorndike, Skinner).
1.2 – Psicanalítica (Freud, e os neofreudianos).
1.3 – Cognitivistas (Piaget).
1.4 – Humanistas (Rogers e Maslow).
1.5 – Sociocultural (Vygotsky).
1.6 – Simobólico-cultural (Gardner).

UNIDADE 2 – RELAÇÕES ENVOLVENDO O PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

2.1 – As relações professor x aluno 
2.2 – As relações aluno x aluno.
2.3 – Implicações no processo de ensino e aprendizagem, considerando as
      dimensões cognitivas, afetivas e sociais.
2.4 - Processos espaciais.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BILIOGRAFIA BÁSICA

COLL,  C.;  PALACIOS,  J.  &  MARCHESI,  A.  Desenvolvimento  Psicológico  e  Educação:
Psicologia da Educação. vol. 2. Porto Alegre: Artmed, 1996.

FOULIN, J-N & MOUCHON, S. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artmed, 2000.

PIAGET, J.  Sobre a Pedagogia: Textos Inéditos  (Org).  PARRAT, S. e  TRYPHON A, p. 181-5;
217-21; São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1257 ESPANHOL IV (3-3)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Dominar  as  estruturas  lingüístico-comunicativas  e  suas  funções  no  desempenho  oral  da
língua, em nível intermediário, efetuando práticas de produção oral e escrita através de diferentes
gêneros textuais.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – ÓCIO

1.1 - Oferecer ajuda.
1.2 - Fazer planos para o fim de semana.
1.3 - Oposição e obstáculos para fazer algo.
1.4 - Ócio e espetáculos.

UNIDADE 2 – POLÊMICA

2.1 - Participar de um debate.
2.2 - Argumentar e estruturar o discurso.
2.3 - Tratamentos de cortesia.
2.4 - Dúvidas e obstáculos para fazer algo.
2.5 - Formação de palavras.

UNIDADE 3 - SENTIR-SE BEM

3.1 - Falar da saúde.
3.2 - Expressar juízos de valor.
3.3 - Expressar obrigação de forma pessoal e impessoal.
3.4 - Dar instruções e conselhos.
3.5 - Especialidades médicas

UNIDADE 4 – TRABALHO

4.1 - Falar das condições de trabalho.
4.2 - Fazer comparações.
4.3 - Expressar intensidade.
4.4 - Valorizar atividades.
4.5 - Pedir confirmação de uma dúvida.
4.6 – Profissões.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASTRO, F.; MARÍN, F.; MORALES, R.; ROSA, S. Nuevo Ven. Madrid, ES. Edelsa, 2003.

LOBATO,  Jesús;   MORENO,  Concha;  GARGALLO,  Isabel.  Nuevo  Español  sin  Fronteras.
Madrid, ES. SGEL, 2005.

SANCHEZ, Aquilino. Cumbre. Madrid, ES. SGEL, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALARCOS, Emilio Lhorach.  Gramática de la Lengua Española.  Real Academia                   Española. Madrid:
Espasa- calpe, 1995.

BON, Matte Francisco. Gramática Comunicativa: de la Lengua o de la Idea. Tomo I e II. Madrid: Edelsa, 1995.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1258
LINGÜÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE ESPANHOL: TEORIAS

DE APRENDIZAGEM
(2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Estabelecer a reflexão sobre a aprendizagem e a aquisição de línguas a partir dos aspectos
teóricos  estudados;  aplicar  as  teorias  de  aprendizagem  e  aquisição  de  língua;  incorporar  um
vocabulário técnico preciso; reconhecer e aplicar os conceitos relacionados à disciplina e em outras
disciplinas relacionadas ao ensino-aprendizagem de língua espanhola; ler reflexiva e criticamente o
contexto de aquisição e de aprendizagem dentro e fora da sala de aula.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – FUNDAMENTOS DA LINGÜÍSTICA APLICADA (LA)

1.1 - Introdução à LA.
1.2 - O objeto de estudo da LA.
1.3 - A LA e seu compromisso com a sociedade. 

UNIDADE  2  –  TEORIAS  DE  AQUISIÇÃO/APRENDIZAGEM  DE  ESPANHOL  LÍNGUA
ESTRANGEIRA

2.1 - Teorias estruturalistas.
2.2 – Teorias pós-estruturalistas.

UNIDADE 3 – FATORES PSICOLÓGICOS, SOCIAIS, EDUCATIVOS E CULTURAIS NA 
            APRENDIZAGEM DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

3.1 – Aspectos sociolingüísticos.
3.2 – Aspectos psicolingüísticos.
3.3 – Aspectos Pedagógicos.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARALO, M. La adquisición de español como lengua extranjera. Madrid: Arco Libros, 1999.

LEFFA, V. J. (Org.) Pesquisa em Lingüística Aplicada: Temas e métodos. 1. ed. Pelotas: Educat,
2006. v. 1. 226 p.

SÁNCHEZ PÉREZ, A.  Historia de la enseñaza del español como lengua extranjera. Madrid:
Sgel, 1992.

VILLALBA,  T.K.B.  A  Transferência  na  Aquisição  de  Espanhol  como  L2.  In:  A  Língua
Estrangeira em sala de aula: pesquisando o processo e o produto. Marilia dos Santos Lima (Org.).
Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2002. 160p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BUTLER,  K.  Estilos  de  Aprendizagem. As  dimensões  psicológica,  afetiva  e  cognitiva.  Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

GIOVANNINI,  A,  MARTÍN P.,  E,  RODRÍGUEZ,M.,  SIMÓN,T.  El  proceso  de  Aprendizaje.
Colección Investigación Didática – Profesor en Acción. Madrid: Edelsa, 1996.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1259 PANORAMA DA LITERATURA ESPANHOLA (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Conhecer as primeiras produções literárias em língua espanhola e refletir criticamente sobre a importância da
língua e da literatura na história e na construção do estado espanhol, bem com os principais períodos, movimentos
literários e autores espanhóis desde as origens até a época contemporânea.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – A LITERATURA MEDIEVAL

1.1 - Idade Média.
1.2 - O Pré-Renascimento.
1.3 - O Renascimento.

UNIDADE 2 – O SÉCULO DE OURO

2.1 - O Barroco.
2.2 - O Século XVIII.
2.3 - O Romantismo.

UNIDADE 3 – A MODERNIDADE

3.1 - A Literatura do Século XX.
3.2 - A Geração de 98.
3.3 - A Geração de 27.
3.4 - A Literatura Contemporânea.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BILIOGRAFIA BÁSICA

DIAZ-PLAJA, Guillermo.  Historia  de la  Literatura Española.  Buenos Aires:  Ciordia,  S.R.L.,
1960.

RAMONEDA, Arturo. Antologia de la Literatura Española del Siglo XX. Madrid: SGEL, 1996.

YACUBSON, Martha F.  Literatura Española – Modelos de Análisis. Buenos Aires: Kapelusz,
1978. 

BIBLIOGRAFIA COMLEMENTAR

JIMENEZ, Felipe B. Pedraza; CÁCERES, Milagros R.  Las Épocas de la Literatura Española.
Barcelona: Ariel, 1997.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1271 LABORATÓRIO DE PRÁTICA ORAL I (2-2)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Consolidar  a  competência  comunicativa  adquirida,  de  forma  a  usar  mais  apropriada  e
fluentemente a  Língua Espanhola nas  várias  situações  de  comunicação em nível  intermediário-
avançado.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – CONTAR EXPERIÊNCIAS, EXPLICANDO SENTIMENTOS E REAÇÕES

1.1 - Narrar acontecimentos reais. 
1.2 - Narrar acontecimentos imaginários.

UNIDADE 2 – FAZER DESCRIÇÕES DE SONHO, DESEJO, INTERESSE

2.1 - Fazer descrições de sonho.
2.2 - Fazer descrições desejos.
2.3 - Fazer descrições de interesses.

UNIDADE 3 – ARGUMENTAR, JUSTIFICAR E EXPLICAR OPINIÕES, AÇÕES E PROJETOS

3.1 – Argumentar e defender opiniões
3.2 - Justificar ações e projetos.
3.3 - Explicar opiniões, ações e projetos.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARTÉS, J. S., MAZA, J. S.  Curso de lectura, conversación y redacción: nivel superior. 2. ed.
Madrid: SGEL, 1998. 

BUSQUETS, Loreto.  & B BONZI, Lídia.  Nuevo curso de conversación y redacción. Madrid.
Verbum, 1996.

MIQUEL, Loudes & SANS, Neus.  De dos en dos. Ejercicios interactivos de producción oral.
Madrid. Difusión, 2000.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTAR

PALOMINO, María Ángeles. Dual. Pretextos para hablar. Madrid. Edelsa, 1998.

SILES ARTES, José & SÁNCHEZ MAZA, Jesús.  Curso de lectura, conversación y redacción.
Madrid. Sgel, 1997.



5° SEMESTRE

CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1260 GESTÃO DA ESCOLA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Promover  a  reflexão  sobre  as  implicações  de  aportes  teóricos  e  legais  na  gestão  das
condições de ensino. Criar situações que favoreçam ao aluno: Compreensão do planejamento como
sistematizador  das  situações  que  concretizam  as  intenções  explicitadas  no  projeto
pedagógico/currículo;  reconhecimento  da  necessidade  de  formalização  das  decisões  do
planejamento no plano didático;  planejamento de situações de ensino para diferentes contextos,
níveis e modalidades.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – PENSADORES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

1.1 - Contribuição dos principais pensadores da educação brasileira na
      operacionalização das políticas educacionais.

UNIDADE 2 – LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

2.1 - Legislação da educação brasileira como referencial fundante da organização
      e da gestão da educação e do ensino em diferentes sistemas, níveis e
      modalidades.

UNIDADE 3 – GESTÃO EDUCACIONAL

3.1 - Gestão educacional e mediação política como estratégia de construção
      social.

UNIDADE 4 – GESTÃO ESCOLAR

4.1 - Gestão escolar: democracia e participação.

UNIDADE 5 – PLANEJAMENTO DE ENSINO

5.1 - O planejamento de ensino e as diferentes formas de expressão das
      concepções de ensino, de aprendizagem, de ambiente e de conhecimento
     (objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação).



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

HOFFMANN, J. Avaliação Mediadora. Porto Alegre: Mediação, 2003.

VASCONCELOS, C.S.  Construção do Conhecimento em Sala de Aula.  São Paulo:  Libertad,
2002.

ANTUNES, C. A Avaliação da Aprendizagem Escolar. Petrópolis: 2002. 

ARROYO, M. G. Administração e Qualidade da Prática Educativa: Exigências e Perspectivas. Revista Brasileira de
Administração da Educação, Brasília, vol. 12, nº. 1, p. 8-21, jan./jun. 1996.
 
______. Fracasso  -  Sucesso:  O Peso  da  Cultura  Escolar  e  do  Ordenamento  da  Educação  Básica .  In:
ABRAMOWICZ, A. & MOLI, J. Para Além do Fracasso Escolar. Campinas: Papirus, 1997. 

______.  Fracasso/Sucesso: Um Pesadelo Que Perturba Nossos Sonhos. In Em Aberto, Brasília: MEC/INEP, vol.
17, nº. 71, jan. 2000.

BRANDÃO, C.F. LDB Passo a Passo - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Comentada e Interpretada Artigo
por Artigo. São Paulo: AVERCAMP, 2003.
 
CASTRO, M.L.O. A Educação na Constituição de 7988 e a LDB. Brasília, 1998. 

CHARLOT, B. Da Relação Com o Saber: Elementos Para Uma Teoria. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

CRUZ, C.H. Conselho de Classe e Participação. In Revista de Educação AEC, ano 24, nº. 94, jan./mar. 1995. 

HOFFMANN, J. Avaliação da Aprendizagem: Práticas de Mudança. São Paulo: Libertad, 1998. 

______. A Avaliação, Mito e Desafio. Porto Alegre: Mediação, 1998.
 
______.  Pontos e Contrapontos. Porto Alegre: Mediação, 1998.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1261 ESPANHOL V (3-3)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Estudar a morfologia da língua espanhola, objetivando o domínio desse conhecimento e seu
uso adequado em situações de interação comunicativa.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – ARTIGOS

2.1 – Função.
2.2 – Gênero.
2.3 - Número.

UNIDADE 2 - SUBSTANTIVOS

2.1 – Função.
2.2 – Gênero.
2.3 – Número.
2.4 - Classes de substantivos.

UNIDADE 3 – ADJETIVOS

3.1 – Função.
3.2 - Graus do adjetivo.
3.3 – Apócope.

UNIDADE 4 – PRONOMES

4.1 – Função. 
4.2 – Pessoais.
4.3 - Valor reflexivo e valor recíproco.
4.4 - Valores gramaticais de ‘se’.
4.5 – Relativos. 
4.6 – Interrogativos.
4.7 – Indefinidos.

UNIDADE 5 – VERBOS

5.1 – Função. 



5.2 – Modos.
5.3 – Tempos.
5.4 – Aspectos.

UNIDADE 6 – CONJUNÇÕES

6.1 – Coordenadas. 
6.2 – Copulativas.
6.3 – Disjuntivas.
6.4 – Consecutivas.
6.5 – Adversativas.
6.6 – Explicativas
6.7 - Locuções conjuntivas.
6.8 - Conjunções e locuções subordinadas.

UNIDADE 7 – ADVÉRBIOS

7.1 – Função.
7.2 – Classificação. 
7.3 - Locuções adverbiais.

UNIDADE 8 – PREPOSIÇÕES

8.1 – Função.
8.2 - Locuções prepositivas

UNIDADE 9 – INTERJEIÇÕES

9.1 – Interjeições.
9.2 - Frases interjetivas.

Data: ____/____/____

                
                     ______________________
                       Coordenador do Curso

Data: ____/____/____

                ___________________________
                     Chefe do Departamento



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BON, Matte Francisco. Gramática Comunicativa: de la Lengua o de la Idea. Tomo I e II. Madrid: Edelsa,1995.

F. LANG, Mervyn. Formación de palabras en español: morfologia derivativa productiva en el léxico moderno. 2. ed.
Madrid: Catedra, 1997. 323 p.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Esbozo de una nueva gramática de la Lengua                   Española.  Madrid:
Espasa-Calpe, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GONZALEZ ARAÑA, Corina e Carmen HERRERO AISA. Manual de Gramática Española. Madrid: Editorial 
Castilla, 1997.

HERNANDEZ, Guillermo. Análisis Gramatical. Teoría y Práctica. Madrid: SGEL, 1990.

MILANI, Esther Maria. Gramática de Espanhol para Brasileiros. São Paulo:Saraiva, 2000.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1262 LINGÜÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE ESPANHOL II (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Estabelecer a reflexão sobre o ensino de línguas a partir dos aspectos teóricos estudados; aplicar as teorias de
ensino de língua; incorporar um vocabulário técnico preciso; reconhecer e aplicar os conceitos relacionados à disciplina
e  em outras  disciplinas  relacionadas  ao  ensino-aprendizagem de  língua  espanhola;  ler  reflexiva  e  criticamente  o
contexto de ensino dentro e fora da sala de aula.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – TEORIAS DE ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

1.1 - Teorias estruturalistas.
1.2 – Teorias pós-estruturalistas.
1.3 – Teorias pós-método.

UNIDADE 2 – COMPETÊNCIA COMUNICATIVA

2.1 – Conceito.
2.2 – As sub-competências. 
2.3 – O desenvolvimento da competência comunicativa na compreensão e expressão 
      oral e escrita.

UNIDADE 3 – PAPÉIS NO ENSINO DO ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

3.1 – O papel do professor – motivação e autonomia.
3.2 - O papel do aluno – motivação e autonomia.
3.3 – O papel do material didático. 
3.4 – o papel da gramática.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

astro, S.T.R. 2003. Pesquisas em Lingüística aplicada: Novas contribuições. Cabral Editora.

LEFFA, V. (Org.). O professor de línguas estrangeiras. Pelotas: Educat, 2001.

MOITA LOPES, Luiz Paulo.  Oficina de Lingüística Aplicada. Campinas:  Mercado de Letras,
1996.

SÁNCHEZ PÉREZ, A.  Historia de la enseñaza del español como lengua extranjera. Madrid:
Sgel, 1992.

SANTA CACILIA, A.G. El currículo de español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LUCARELLI, E.A. Cómo hacemos para enseñar a aprender. Buenos Aires: Santillana, 1993.

NUNAN, D. El diseño de tareas para la clase comunicativa. Cambridge University Press, 1996.

SIGNORINI,  I.  e  M.C.CAVALCANTI  (orgs.).  Lingüística  Aplicada e  Transdisciplinaridade.
Mercado de Letras.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1263 PANORAMA DA LITERATURA HISPANO-AMERICANA (2-2)

  OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Conhecer e analisar as obras e os autores hispano-americanos mais importantes desde o 
período de origem até a atualidade, relacionando-os com o momento histórico no qual se inserem. 
Reconhecer a importância da literatura como expressão da cultura.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES LITERARIAS

1.1 - Manifestações literárias pré-colombinas.
1.2 - A literatura da conquista.

UNIDADE 2 - DO BARROCO AO ROMANTISMO

2.1 - O Barroco.
2.2 - O Neoclassicismo.
2.3 - O Romantismo.

UNIDADE 3 – DO REALISMO ÀS VANGUARADAS

3.1 - O Realismo.
3.2 – Naturalismo.
3.3 - O Modernismo.
3.4 – Vanguardas.

UNIDADE 4 – A CONTEMPORANEIDADE

4.1 - Literatura Contemporânea.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BELLINI, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia, 1997.

FRANCO, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel, 2002.

IMBERT, E. Anderson.  Historia de la literatura hispanoamericana  – la colonia. Cien años de
república. México, D.F.: Fondo de Culura Económica, 2003.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTAR

ANÓNIMO, Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. Colección Popular Traducción y notas
de Adrián Recinos. México: Gráfica Panamericana, 1960. 

LOPRETE, Carlos A.  Literatura Hispanoamericana y Argentina (Tomo I). Buenos Aires: Plus
Ultra, 1998. 

UREÑA, Pedro Henríquez. Las corrientes literarias en la América hispánica. México. Fondo de
la cultura Económica, 1978. 

RETAMAR, Roberto.F. Teoría de la literatura hispanoamericana.  Bogotá: Santa Fé de Bogotá,
1997.

NAVARRO, Márcia H. Navarro, Márcia H. (Org).  Rompendo o Silêncio: Gênero e Literatura na
América Latina. UFRGS: 1995. 



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1272 LABORATÓRIO DE PRÁTICA ORAL II (2-2)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Consolidar a competência comunicativa adquirida, de forma a usar mais apropriada e fluentemente a Língua
Espanhola nas várias situações de comunicação em nível intermediário-avançado.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - DESCREVER E COMPARAR 

1.1 – Pessoas.
1.2 - Condições de vida.
1.3 – Interesses.

UNIDADE 2 - FALAR DE ATIVIDADES COTIDIANAS

2.1 – No presente.
2.2 – No passado.

UNIDADE 3 - CONTAR EXPERIÊNCIAS 

3.1 – Passadas. 
3.2 - Projetos futuros.

UNIDADE 4 - EXPRESSAR PERCEPÇÕES

4.1 – Físicas.
4.2 – Psicológico.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BUSQUETS, Loreto.  & B BONZI, Lídia.  Nuevo curso de conversación y redacción. Madrid.
Verbum, 1996.

PALOMINO, María Ángeles. Dual. Pretextos para hablar. Madrid. Edelsa, 1998.

SILES ARTES, José & SÁNCHEZ MAZA, Jesús.  Curso de lectura, conversación y redacción.
Madrid. Sgel, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GARCÉS, Charo; NAUTA, Jan. Peter.  Con voz y voto: tareas de conversación: nivel  avanzado:
guía didáctica. Madrid: Universidad de Salamanca y Santillana, 1995.

DOMÍNGUEZ, Pablo. Actividades Comunicativas. Libro del Profesor. EDELSA, 1999.

PINILLA, Raquel;  ACQUARONI, Rosana.  ¡Bien dicho! Ejercicios de expresión oral.   SGEL,
2005.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1280 SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS I (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Conhecer e discutir textos (artigos, monografias) relativos à Lingüística Contrastiva e seus 
estudos mais relevantes para a formação de professores de espanhol como língua estrangeira a 
falantes nativos do português brasileiro.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – A LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA (LC) E SEUS ESTUDOS

1.1 – Contexto lingüístico-histórico.

1.2 - Objetivos da LC.

1.3 – Tipos de estudos da LC.

UNIDADE 2 – ANÁLISE CONTRASTIVA (AC) – VERSÃO FORTE

2.1 – Objetivos da AC.

2.2 – O conceito de Interferência e de Erros.

2.3 – Estudos de AC entre o português (P) e espanhol (E).

UNIDADE 3 – ANÁLISE DE ERROS (AE) – VERSÃO FRACA

3.1 – Objetivos da AE.

3.2 – A tipologia e as causas dos erros.

3.3 – Estudos de AE entre português (P) e espanhol (E).

UNIDADE 4 – INTERLÍNGUA (IL)

4.1 – Surgimento do conceito.

4.2 – A proximidade lingüística entre o P e o E e o caso da IL.

4.3 - Estudos de IL entre português e espanhol.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA FILHO,  J.  C.  P.  (Org.).  Português  para Estrangeiros  -  interface  com o  espanhol.  Campinas,  Pontes
Editores, 1995.

DURÃO, A. B. de A. B.  Análisis de errores e interlengua de brasileños aprendices de español y de españoles
aprendices de portugués. Londrina: Editora UEL, 1999.

ESPIGA, J. W. Interferência e interlínguas no aprendizado de Espanhol por falantes nativos de Português: aspectos de
Fonologia.  In:  MATZENAUER-HERNANDORENA,  C.L.  (Org.).  Aquisição  de  Língua  materna  e  de  língua
Estrangeira - aspectos fonológicos Pelotas: ALAB/EDUCAT,2001. 

SANTOS GARGALLO,  I.  Análisis contrastivo, Análisis de errores e Interlengua en el marco de la Lingüística
Contrastiva, Síntesis, Madrid, 1993.

VANDRESEN, P. (1988)  Lingüística contrastiva e ensino de línguas estrangeiras. In: BOHN, H., VANDRESEN, P.
(org). Tópicos de Lingüística Aplicada: o ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. da UFSC.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CONTRERAS, M. As armadilhas que podem ser oferecidas pela proximidade dos idiomas - A interlíngua oferecida
como insumo nas aulas  de Língua Espanhola  como LE.  1998.  Dissertação  (Mestrado em Letras)  -  Curso de Pós-
Graduação em Letras, Universidade Católica de Pelotas, Pelotas.

NATEL, T. B. T. O ensino de espanhol para brasileiros: proximidade lingüística, atitude e motivação. Dissertação
(Mestrado em Letras) - Curso de Pós-Graduação em Letras, Universidade Católica de Pelotas, Pelotas, 20001.

NIEVES FERNÁNDES, A.  L.  da  R.  Interface  Português/Espanhol:  o  problema de fonemas  em uma língua e
halofonia em outra. Dissertação (Mestrado em Letras) - Curso de Pós-Graduação em Letras, Universidade Católica de
Pelotas, Pelotas, 2001.



6° SEMESTRE

CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1264 INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA (2-1)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Compreender o Espaço público, sociedade civil e cidadania.  Informação, comunicação e
cidadania.  Cidadania  e  inclusão  social,  dentre  elas  as  questões  de  gênero,  etnia  e  raça,
envelhecimento, necessidades especiais. Práticas de cidadania e globalização.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – ESPAÇO PÚBLICO

1.1 - Espaço público, sociedade civil e cidadania.  Informação, comunicação e
      cidadania.

UNIDADE 2 – CIDADANIA

2.1 - Cidadania e inclusão social, dentre elas as questões de gênero, etnia e
      raça, envelhecimento, necessidades especiais. Práticas de cidadania e
      globalização.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PINSKY, J.; PINSKY, C. B. História da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2003.

PINSKY, J. (Org.) Prática da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2004. 

VIEIRA, L. Os Argonautas da Cidadania: a Sociedade Civil e a Globalização.  Rio de Janeiro:
Record, 2001.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1265 ESPANHOL VI (3-3)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Reconhecer os aspectos e componentes sintáticos da língua espanhola, com vistas ao seu uso
em  situações  de  interação  comunicativa;  usar  os  aspectos  e  componentes  sintáticos  da  língua
espanhola e aplicá-los em situações de interação comunicativa através de gêneros textuais.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – ENUNCIADOS

1.1 – Enunciado.
1.2 – Oração.
1.3 – Frase.
1.4 – Sujeito. 
1.5 - Orações impessoais.
1.6 - Predicado nominal e verbal.

UNIDADE 2 – GRUPOS SINTÁTICOS

2.1 - Grupo nominal.
2.2 - Grupo adjetival.
2.3 - Grupo adverbial
2.4 - Grupo verbal.
2.5 - Complementos

UNIDADE 3 – ORAÇÕES 

3.1 - Orações simples.
3.2 - Orações compostas.
3.3 - Orações coordenadas.
3.4 - Orações complexas.
3.5 - Orações substantivas. 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALONSO, César Hernández. Nueva Sintaxis de la Lengua Española. Salamanca:                      Ediciones Colégio de
España,1997.

MARTINEZ, José A. Oración Compuesta y Oración Compleja en Español. 3a ed. Madrid: Arco Libros, 1999.

Moreno, Concha. Curso de Perfeccionamento. Madrid: SGEL, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALARCOS, Emilio Llorach. Gramática de la Lengua Española. Real Academia Española.Madrid: Espasa-calpe,1995.

BON, Matte Francisco. Gramática Comunicativa: de la lengua o de la Idea. Tomo I e II. Madrid: Edelsa, 1995.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1273 DIDÁTICA DO ENSINO DE ESPANHOL (3-3)

  OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Instrumentalizar-se para o exercício do magistério em língua e literaturas da língua espanhola.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – A TEORIA DA EDUCAÇÃO

1.1 - Teorias da educação.
1.2 - Tendências atuais.

UNIDADE 2 – A EVOLUÇÃO DA DIDÁTICA NO ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA
ESTANGEIRA

2.1 - No mundo.
2.2 - No Brasil.

UNIDADE 3 – ABORDAGENS E MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

3.1 - Abordagens estruturalistas.
3.2 - Abordagens pós-estruturalistas.
3.4 - Abordagens atuais.

UNIDADE 4 – PLANEJAMENTO DE CURSOS DE ELE

4.5 - Programas de ensino de LE.
4.6 - Material didático para o ensino de ELE.
4.7 - Avaliação da aprendizagem .



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALONSO, E. ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo? Madrid: Edelsa, 1995.

Bell et al. Didáctica de las Lenguas Segundas. Madrid: Santillana, 1990.

GIOVANNINI, A, MARTÍN P., E, RODRÍGUEZ,M., SIMÓN,T.  Profesor en acción. Colección
Investigación Didática 3 volúmenes Profesor en Acción. Madrid: Edelsa, 1996.

LEFFA, V. (Org.). O professor de línguas estrageiras. Pelotas: Educat, 2001.

LUCKEESI, C. C. A Avaliação da Aprendeizagem Escolar. 4ª Ed. São Paulo Cortez, 1996.

NUNAN, D. El diseño de tareas para la clase comunicativa. Cambridge University Press, 1996.

RICHARDS, J.;  RODGERS, T.  Enfoques y métodos en la  enseñaza de idiomas. Cambridge:
CUP, 1993.

RIVEIS, W. M. Metodologia do ensino de línguas estrangeiras. São Paulo: Ed. Pioneira.

SÁNCHEZ PÉREZ, A.  Historia de la enseñaza del español como lengua extranjera. Madrid:
Sgel, 1992.

SANTA CECILIA, A.G. El currículo de español como lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1995.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTAR

Carabela. 
Cuadernos Cervantes de la Lengua Española.
CARLINO,  F.R..  La  Evaluación  Educacional. Historia,  Problemas  y  Propuestas. Buenos
Aires:Aique, 1999.

LUCARELLI,E.A. Cómo hacemos para enseñar a aprender. Buenos Aires: Santillana, 1993.

QUINTERO,  N,  CORTONDO,  P.,  MENÉNDEZ,T.,  POSADA,  F.  A  la  hora  de  leer  y
escribir.textos. Buenos Aires: Aique, s/d.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1274
ANÁLISE E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COM

MULTIMÍDIA
(2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Reconhecer  diferentes  práticas  de  investigação  em Letras.  Analisar  e  elaborar  materiais
didáticos com multimídia.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – ETAPAS DA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE ENSINO

1.1 – Análise.
1.2 – Desenvolvimento.
1.3 – Implementação.
1.4 – Avaliação.

UNIDADE 2 – ANÁLISE DE MATERIAIS DE ENSINO

2.1 – Livro didático.
2.2 – Material complementar.

UNIDADE 3 – DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DE ENSINO 

3.1 - Atividades com textos verbais e não verbais.
3.2 – Atividades com músicas.
3.3 – Atividades com vídeos.
3.4 – Atividades com ferramentas de autoria.

UNIDADE 4 – IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS DE ENSINO

4.1 – Distribuição e implementação dos materiais elaborados pelos 
      alunos/colegas.
4.2 – Avaliação dos materiais de ensino para nova análise.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LEFFA,  Vilson J.  (Org.).  Produção  de  materiais  de  ensino:  prática  e  prática.  2.  ed.  Pelotas:
EDUCAT, 2008, p. 15-41.

LEFFA, Vilson J. (Org.). A interação na aprendizagem das línguas. 2 ed. Pelotas: EDUCAT,
2006, v. 1, p. 181-218.

NICOLAIDES,  Christine;  MOZZILLO,  Isabella;  PACHALSKI,  Lia;  MACHADO,  Maristela;
FERNANDES, Vera. (Orgs.).  O desenvolvimento da autonomia no ambiente de aprendizagem
de línguas estrangeiras. Pelotas: UFPEL, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Silva,  Marco  Antônio  da.  Educação  online: teorias,  práticas,  legislação,  formação  corporativa.
Edições Loyola, 2003.

CORACINI, Maria José Rodrigues Faria. Interpretação, autoria e legitimação do livro didático:
língua materna e língua estrangeira. Pontes, 1999.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1275 PESQUISA EM EDUCAÇÃO (2-2)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Reconhecer diferentes práticas de investigação em Educação, discutindo questões epistemológicas da ciência,
pesquisa, coleta, registro e análise de dados, escrita acadêmica e disseminação de resultados de pesquisa.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - CONHECIMENTO E PESQUISA CIENTÍFICA

1.1 - A disseminação do conhecimento. 
1.2 - A pesquisa educacional.

UNIDADE 2 - OS PARADIGMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO

2.1 - Modalidades da pesquisa qualitativa.
2.2 - A escolha do tema da pesquisa.

UNIDADE 3 - A ENTRADA EM CAMPO

3.1 - Os participantes da pesquisa.
3.2 - A coleta e o registro. 

UNIDADE 4 - O PARADOXO DO OBSERVADOR

4.1 - Princípios éticos.
4.2 – A análise de dados.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica.  Petrópolis,1998.

SANTOS, A. R.  Metodologia científica: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A,
1999.

LEFFA, Vilson J. (Org.). Pesquisa em lingüística Aplicada: temas e métodos. Pelotas: Educat, 2006,
p. 11-36.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOGDAN, R. E BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação. Uma introdução à teoria e aos
métodos. Portugal: Ed. Porto, 1994.

DEMO, P. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3ªed.S.P. Atlas, 1995.

LUDKE, M. E ANDRÉ. M.Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

SANTOS, B.S. Um Discurso Sobre as Ciências. 3ª ed. S.P. Cortez,2005.

SANTOS FILHO, J.C. e GAMBOA, S.S. Pesquisa Educacional: quantidade-qualidade. 5a. edição.
São Paulo: Cortez, 2002.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1281 SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS II (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Conhecer e discutir textos (artigos e monografias) relativos à variações lingüísticas da íngua
espanhola e seus estudos mais relevantes para a formação de professores de espanhol como língua 
estrangeira.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – VARIAÇÕES LINGÜÍSTICAS DO ESPANHOL

1.1 - Unidade e diversidade da língua espanhola.

1.2 – Variações lingüísticas sociais, geográficas e contextuais.

1.3 – A variação geográfica do espanhol e sua implicatura para o ensino da 

      língua espanhola como língua estrangeira.

UNIDADE 2 - VARIAÇÕES LINGÜÍSTICAS NA ESPANHA

2.1 – O mapa lingüístico do espanhol da Espanha.

2.2 – As línguas regionais não-castelhanas.

2.3 – Características lingüísticas do espanhol peninsular.

UNIDADE 2 – VARIAÇÕES LINGÜÍSTICAS NA AMÉRICA HISPÂNICA

3.1 – O mapa lingüístico dos espanhóis da América hispânica. 

3.2 – As línguas regionais não-castelhanas.

3.3 - Características lingüísticas dos espanhóis da América hispânica. 

UNIDADE 4 – VARIAÇÕES LINGÜÍSTICAS EM OUTROS TERRITÓRIOS

4.1 – O mapa lingüístico do espanhol nos Estados Unidos e o Spanglish.

4.2 – O mapa lingüístico do espanhol no Brasil e o portunhol.

4.3 – O mapa lingüístico do espanhol na África e na Ásia.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARRIOS, Andrea Masciadri. Variação lingüística, prestígio e o ensino do espanhol no Rio Grande
do Sul. In: HAMMES, Wallney Joelmir; VENTROMILLE-CASTRO, Rafael.  Transformando a
sala  de  aula,  transformando o  mundo:  o  ensino  e  pesquisa  em língua  estrangeira,  pp.27-34.
Pelotas: Educat, 2001.

ELIZAINCIN, Adolfo (comp.).  Estúdios sobre el Español del Uruguay. Montevideo: División,
1981.

ESPIGA,  Jorge.  El  contacto  portugués-español  en  Latinoamérica:  aspectos  políticos  y
estrategias. In: LAMPERT, Ernâni. Educação na América Latina: encontros e desencontros, pp.97-
114. Pelotas: Educat, 2002.

MALBERG, Bertil. La América hispanohablante: unidad y diferenciación del castellano. Madrid:
Istmo, 1966.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARRIOS, Andrea Masciadri. Variação Lingüística e o Ensino Universitário do Espanhol como
Língua Estrangeira em Porto Alegre. Dissertação de Mestrado em Estudos da Linguagem, Porto
Alegre: UFRGS, 2002. Inédita.

BARTABURU, M. Eulalia Alzueta de. ¿El español de España o el español de América? In: ACTAS
del VIII Seminario de Dificultades de la enseñanza del Español a Lusohablantes: Registros de
la legua y lenguajes específicos. São Paulo,  15 de septiembre de 2001. .  Brasília:  Embajada de
España en Brasil. Consejería de Educación y Ciencia. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de España, 2002.

BUGEL,  Talia.  O  Espanhol  na  cidade  de  São  Paulo:  quem  ensina  qual  variante  a  quem?
Dissertação de Mestrado em Lingüística Aplicada, Campinas: IEL/Unicamp, 1998. Inédita.



7° SEMESTRE

CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1266 ESPANHOL VII (3-3)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Abordar  os  padrões  de  sons,  de  acentuação  e  entoação do espanhol,  isoladamente,  mas
principalmente no discurso para que os falantes possam expressar-se nos contextos/situações a que
são expostos, com mais confiança, desenvoltura e clareza. Estudar as variações que podem ocorrer
na realização dos fonemas, principalmente os que apresentam dificuldade para o falante brasileiro.
Estudar  e  discutir  as  variações  lingüístico-geográficas  a  que  está  sujeira  a  língua  espanhola.
Favorecer o estudo dos sons quanto á sua função no sistema de comunicação lingüística, quanto à
sua organização e classificação.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – FONÉTICA E FONOLOGIA ESPANHOLA

1.1 – Fonemas e sons.
1.2 – Fonemas e grafias.
1.3 – Alfabetos fonéticos.
1.4 – Alofones.

UNIDADE 2 – CLASSIFICAÇÃO DOS SONS

2.1 – Os fonemas do espanhol.
2.2 – oposições, neutralizações e contrates.

UNIDADE 3 – SÍLABA

3.1 – Ditongo, tritongo, e hiato.
3.2 – A divisão silábica.
3.3 – Acentuação.

UNIDADE 4 – O ACENTO

4.1 – A entonação.
4.2 – Esquemas de entonação.

UNIDADE 5 – VARIAÇÃO

5.1 – Unidade e diversidade do espanhol.
5.2 – Variedade lingüístico-geográficas da língua espanhola.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALARCOS LLORACH, Emílio. Fonología Española. 4ª ed. Madrid: Editorial Gredos, 1991.

QUILIS, Antonio. Principios de fonología y fonética Españolas. Madrid: Editorial Gredos, 1999.

SANCHEZ, Aquilino & MATILLA, J. A.  Manual Práctico de corrección fonética del español.
Madrid: SGEL, S. A., 1974.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTAR

FERNANDEZ  DIAZ,  Rafael.  Prácticas  de  fonética  Española  para  hablantes  de  portugués.
Madrid: Arco/Libros, 1999.

QUILIS, Antonio. Tratado de fonología y fonética Españolas. Madrid: Editorial Gredos, 1999.

VALMASEDA  REGUEIRO,  Miguel  Angel.  Orientaciones  para  la  enseñanza  de  la
pronunciación en la clase de E.L.E. Montevideo: Oltaver S.A., 1993. 



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1267 SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA DO ESPANHOL (2-2)

 OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre os estudos da significação da língua, situado
nesses estudos seus campos, seus limites e suas categorias de análise.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - ESTUDOS DA SIGNIFICAÇÃO

1.1 - Sentido e referência.
1.2 - Sentido e enunciação.
1.3 - Sentido e performatividade.

UNIDADE 2 - SEMÂNTICA LEXICAL

2.1 - Sinonímia, antonímia, homonímia.
2.2 - Ambigüidade, polissemia.
2.3 - Hiponímia, hiperonímia.

UNIDADE 3 - SEMÂNTICA ARGUMENTATIVA

3.1 - Enunciados assertivos, negativos e interrogativos.
3.2 - Conectores e operadores argumentativos.

UNIDADE 4 - ATOS DE FALA

4.1 - Constituição e funcionamento discursivo dos atos de fala.
4.2 - Implicaturas coversacionais: análises.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DUCROT, Oswald. Polifonia y Argumentación. Cali – Colômbia: Universidad del Valle, 1988.

GUIMARÃES, Eduardo. Texto e Argumentação. Um Estudo de Conjunções do Português. 3a ed. São Paulo: Pontes,
1987.

GUTIERREZ Ordoñez, Salvador. De Pragmática y Semántica. Madrid: Arco Libros, 2000.

KANY, A.Charlis. Semántica Hispanoamericana. Madrid: Aguilar, 1962.

MELLO & MOURA, Heronides. Significação e Contexto. Uma Introdução a Questões de Semântica e Pragmática.
Florianópolis: Editora Insular, 1999.

POTTIER, Bernard. Semántica y Lógica. Madrid: Gredos, 1983.

SEARLE, John. Os Actos de Fala. Um Ensaio de Filosofia da Linguagem. Coimbra: Livraria Almedina, 1981.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1276 PRÁTICA DOCENTE I (3-4)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Planejar, executar e avaliar atividades de ensino e vivenciar em contexto escolar a docência
de língua espanhola.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS

1.1 - Perspectiva histórica do EILE.
1.2 - Semelhanças e diferenças entre o ensino instrumenta e o ensino global de 
      Línguas. 

UNIDADE 2 - ANÁLISE DE NECESSIDADES 

2.1 - Identificação do grupo de alunos.
2.2 - Levantamento de necessidades.

UNIDADE 3 - PLANEJAMENTO DE CURSOS INSTRUMENTAIS 

3.1 - Estudo e aplicação da análise de necessidades.
3.2 - Análise de programas e planejamento de cursos.
3.3 - Material didático. 

UNIDADE 4 - AVALIAÇÃO NO ENSINO INSTRUMENTAL

4.1 - Avaliação da aprendizagem.
4.2 - Avaliação de cursos. 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RAMOS, Rosinda de C. G. Instrumental no Brasil: a desconstrução de mitos e a construção do futuro. In: Freire, M. M.;

Abrahão, M. H. V.; Barcelos, A. M. F.. Lingüística Aplicada e Contemporaneidade. Campinas: Pontes, 2005.

CINTRA, A. M. M..  Português instrumental para fins técnicos.  The Especialist. São Paulo, v.12, n.1/2. p. 179- 189.
1991. 

_____________.  Português instrumental para fins acadêmicos e análise de necessidades.  The Especialist. São Paulo,
v.13, n.2. p.117-132. 1992.

Marta Higueras García. Como elaborar material para Internet, para la enseñanza   de español
con fines específicos. Disponível em http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-elabmaterialint.pdf.

ANDREU ANDRÉS, Mª Ángeles; GARCÍA CASAS, Miguel. Actividades lúdicas en la enseñanza
de LFE:el juego didáctico. Disponivel em
 http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-actludicas.pdf 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FELIX,  Ademilde.  Crenças  dos  Professores  sobre  o  Melhor  Aprender  de  uma  Língua
Estrangeira. Dissertação de Mestrado, Unicamp, 1998.

LABRADOR PIQUER, María José. El ámbito profesional en el español como lengua extranjera.
Disponível em http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-ambprof.pdf

http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-ambprof.pdf
http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-actludicas.pdf
http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-elabmaterialint.pdf


CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1277 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – ENSINO FUNDAMENTAL (3-4)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Planejar,  executar  e  avaliar  atividades  referentes  ao  ensino  de  espanhol  no  ensino
fundamental, demonstrando habilidades e atitudes adequadas a uma prática docente eficaz.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA

1.1 - Organização das atividades curriculares: teoria e prática.
1.2 - Delimitação das atividades: instituição de ensino superior e instituição 
      campo de estágio.

UNIDADE 2 - INSERÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR

2.1 - Campo de estágio.
2.2 - Sala de aula.

UNIDADE 3 - DOCÊNCIA EM PORTUGUÊS

3.1 - Regência de classe.
  3.1.1 - Planejamento de ensino.
  3.1.2 - Execução e avaliação.
3.2 - Atividades complementares.

UNIDADE 4 - AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

4.1 - Entrevista orientador/estagiário.
4.2 - Defesa do relatório.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAMILLONI et al.  La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo.
Buenos Aires, Paidós: 1998.

CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção: a escritura do texto. São
Paulo, Moderna, 1993.

CELANI, m.a.a. (Org.) Professores e formadores em mudança: relato de um processo de reflexão
e transformação da prática docente. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2002.

MARCONDES,  Beatriz  &  MENEZES,  Gilda  &  TOSHIMITSU,  Thaís.  Como  usar  outras
linguagens na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2000.

MARTÍN G., j. El diccionario en la enseñanza de español. Madrid: Arco Libros, 1999.

MONTANER M., MA Juegos y actividades para enriquecer el vocabulario. Madrid:ArcoLibros,
1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARLINO,  F  R;  AUGUSTOWSKY,  G  P;  ALESSIO  M  B  di;  SINGER,  L.  La  Evaluación
Educacional. Historia, Problemas y Propuestas. Buenos Aires: Aique, 1999.

CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES. Thereza Cochar. Gramática: texto, reflexão
e uso. São Paulo: Atual, 1998.

GRANATIC, Branca. Redação: Humor e criatividade. São Paulo: Scipione,1997.

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ens ino da gramática
no 1º e no 2º graus. São Paulo: Cortez, 1997. 



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1282 SEMINÁRIOS DE ESTUDOS AVANÇADOS III (2-2)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Refletir sobre fatores que desencadearam o ensino instrumental; proceder a uma analise de
necessidades; analisar e planejar cursos instrumentais  bem como materiais  didáticos; e planejar
avaliação da aprendizagem e de cursos. 

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS

1.1 - Perspectiva histórica do EILE.
1.2 - Semelhanças e diferenças entre o ensino instrumenta e o ensino global de 
      Línguas. 

UNIDADE 2 - ANÁLISE DE NECESSIDADES 

2.1 - Identificação do grupo de alunos.
2.2 - Levantamento de necessidades.

UNIDADE 3 - PLANEJAMENTO DE CURSOS INSTRUMENTAIS 

3.1 - Estudo e aplicação da análise de necessidades.
3.2 - Análise de programas e planejamento de cursos.
3.3 - Material didático. 

UNIDADE 4 - AVALIAÇÃO NO ENSINO INSTRUMENTAL

4.1 - Avaliação da aprendizagem.
4.2 - Avaliação de cursos. 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RAMOS, Rosinda de C. G. Instrumental no Brasil: a desconstrução de mitos e a construção do futuro. In: Freire, M. M.;

Abrahão, M. H. V.; Barcelos, A. M. F. Lingüística Aplicada e Contemporaneidade. Campinas: Pontes, 2005.

CINTRA, A. M. M.. Português instrumental para fins técnicos. The Especialist. São Paulo, v.12, n.1/2. p. 179- 189.
1991. 

_________________. Português instrumental para fins acadêmicos e análise de necessidades. The Especialist. São
Paulo, v.13, n.2. p.117-132. 1992.

Marta Higueras García.  Como elaborar material para Internet, para la enseñanza de español
con fines específicos. Disponível em http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-elabmaterialint.pdf.

ANDREU  ANDRÉS,  Mª  Ángeles;  GARCÍA  CASAS,  Miguel.  Actividades  lúdicas  en  la
enseñanza  de  LFE:el  juego  didáctico.  Disponivel  em  http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-
actludicas.pdf 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FELIX,  Ademilde.  Crenças  dos  Professores  sobre  o  Melhor  Aprender  de  uma  Língua
Estrangeira. Dissertação de Mestrado, Unicamp, 1998.

LABRADOR PIQUER, María José. El ámbito profesional en el español como lengua extranjera.
Disponível em http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-ambprof.pdf

http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-ambprof.pdf
http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-actludicas.pdf
http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-actludicas.pdf
http://www.ciefe.com/paginas/pdf/cf1-p-elabmaterialint.pdf


8° SEMESTRE

CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1268 ESPANHOL VIII (3-3)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Identificar  as  particularidades  gramaticais  distintivas  entre  o  português  e  o  espanhol.
Apresentar nível avançado de sua competência comunicativa em língua espanhola.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – ASPECTOS CONTRASTIVOS ENTRE PORTUGUÊS E ESPANHOL

1.1 Aspectos fonológicos.
1.2 Aspectos morfológicos.
1.3 Aspectos sintáticos.
1.4 Aspetos semântico-pragmáticos.

UNIDADE 2 – ASPECTOS CONVERSACIONAIS

2.1 Monólogos.
2.2 Humor. 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHAMORRO, M.D. et al.  Abanico.  Curso avanzado de español lengua extranjera. Barcelonsa:
Difusión, 1995.

GARCÉS,  C.  &  Nauta,  J.  P.  Con  voz  y  voto.  Tareas  de  conversación. Nivel  avanzado.
Madrid:Santillana, 1997.

GELABERT, M. J.  et al. Repertorio de funciones comunicativas del español. Nivel avanzado.
Madrid: SGEL, 1988.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTAR

MORENO RIOS, B. & M SANZ PASTOR. Suma y Sigue. Nivel intemedio alto-avanzado. España:
Fundación Antonio de Nebrija, 1996.

NAVAS Ruiz & ALEGRE, J. M. Español avanzado. Estructuras gramaticales y campos léxicos.
Salamanca: Almar, 1988.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1278 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – ENSINO MÉDIO (3-4)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Planejar, executar e avaliar atividades de ensino e vivenciar em contexto escolar a docência de língua 
espanhola.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 - INSERÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR

2.1 - Campo de estágio.
2.2 - Sala de aula.

UNIDADE 3 – DOCÊNCIA EM ESPANHOL.

3.1 - Regência de classe.
3.2 - Atividades complementares.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

B BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIAZ BARRIGA, A. Investigación educativa y formación de profesores. Contradicciones de una
articulación. Cuadernos del CESU, num 20, UNAM, 1990.

GIMENO SACRISTÁN, J. La cultura, el currículo y la práctica escolar. In:  El currículum, una
reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata, 1989.

GLAZMAN, R.  La docencia: entre el autoritarismo y la igualdad. El Caballito/SEP. México, 1985.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ROCKWELL, E. Desde la perspectiva del trabajo docente. DIE, México, 1997.

____. Estudios sobre el trabajo docente. El Caballito/SEP Cultura, México, 1985.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1279 PRÁTICA DOCENTE II (3-4)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Planejar, executar e avaliar atividades de ensino e vivenciar em contexto escolar a docência 
de língua espanhola.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – INSERÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO MEDIO

1.1 - Campo de estágio.
1.2 - Sala de aula.

UNIDADE 2 – DOCÊNCIA EM ESPANHOL 

2.1 - Regência de classe.
2.2 - Atividades complementares.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABIO, G. Cómo relacionar las teorías sobre adquisición o aprendizaje de L2 o LE con nuestras
prácticas  en  sala  de  aula? I  Congresso  Pernanbucano de  Español,  Cabo de  Santo  Agostinho/
Escada, 3-5 de maio de 2007.

FERNÁNDEZ, I.G.E., GONZÁLEZ, N.T.M. (Cons.) Conhecimentos de Espanhol. In: Orientações
curriculares para o ensino médio. Vol. 1. Códigos e suas tecnologias. Brasília, MEC – Secretaria
de Educação Básica, 2006, cap. 4, pp. 127-164. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COX, M.I.P.; ASSIS-PETERSON, A. A (orgs.) Cenas de sala de aula. Campinas, SP: Mercadi das
Letras, 2001.

MACIEL,  A.  M.  B.ç  HARBICH,  F.  M.  CELIA,  M.H.C.  Avaliação:  problema  no  Inglês
Instrumental. The ESPecialist, no. 4, p. 40-58, 1982.

MEDEIROS, E B. As Provas Objetivas. Técnicas de Construção. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio
Vargas, Serviço de Publicações, 1971.

NEVES, A. Que instrumentos utilizar na observação? 

ESTRELA, A; NÓVOA, A. (orgs.)  Avaliações em Educação:  Novas Perspectivas. Porto Alegre:
Editora, 1993.



CÓDIGO NOME ( T - P ) 

EAD 1283 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (3-4)

OBJETIVOS -  ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de :

Redigir um artigo acadêmico.

TÍTULO  E  DISCRIMINAÇÃO  DAS  UNIDADES

UNIDADE 1 – A ESCOLHA DO TEMA

1.1 - Definição de área
1.2 - Tipo de pesquisa.

UNIDADE 2 – A PESQUISA

2.1 - Elaboração de projeto.
2.2 - Desenvolvimento da pesquisa.
2.3 - Análise e discussão dos dados.
2.4 - Redação do trabalho final.



BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MARY, L. Qualidades e defeitos de um texto argumentativo. In: VII CONGRESSO NACIONAL
DE LINGÜÍSTICA E FILOLOGIA, nº 7, 2004, Rio de Janeiro. Cadernos do Congresso Nacional de
Lingüística e Filologia. Rio de janeiro: Universidade EERJ, 23 -27 de ago/2004. Disponível em:<
http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno07-14.html> Acesso em: 11/07/2007.

MDT/Universidade  Federal  de  Santa  Maria.  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa.   Santa
Maria: Ed. da UFSM, 2004.

MOTTA-ROTH, D.(Org.)  Redação acadêmica. Santa Maria:  Ed. Universidade de Santa Maria,
2000.





UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
CURSO DE GRADUAÇÃO DE LETRAS-

ESPANHOL/LITERATURAS A DISTÂNCIA
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

De acordo com o Regimento Interno do Centro de Artes e Letras, Capítulo III, Art. 47, "Cada Curso do Centro terá
um Coordenador e um Coordenador Substituto eleitos pela respectiva comunidade do curso, respeitando os dispositivos do
Estatuto e Regimento Geral da UFSM".

O Curso de Letras Espanhol/Literaturas a Distância também segue essas normas e dispõe de uma equipe responsável
pela execução do Projeto. 

EQUIPE ACADÊMICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CURSO

ESTRUTURA DA GESTÃO DO CURSO

a) Colegiado de Curso

-  Formado  por  representantes  docentes,  de  cinco  a  sete  docentes,  e  representante  discente  na  forma  da  lei,
coordenado pelo Coordenador de Curso.

- É o responsável pelo Projeto Pedagógico do curso.

- Define o corpo docente do curso e suas responsabilidades.

b) Coordenador Geral do Curso

- Vinculado a UFSM;

- Responsável pela implementação e gestão do Projeto Pedagógico do Curso;

- Coordena os professores formadores das disciplinas;

- Coordena junto com o Coordenador de tutores e Gestores dos Pólos a implementação dos cursos nos pólos;

- coordena o colegiado do curso.

c) Professor Pesquisador

- Responsável pela elaboração e produção do material didático das disciplinas do Curso.

d) Professor Formador

- Responsável por coordenar as atividades acadêmico-pedagógicas de sua respectiva disciplina.

- Orientar os tutores em suas atividades didáticas.



EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO A PRODUÇÃO DE MATERIAL

A UFSM conta com a seguinte estrutura básica de apoio para a produção de todo o material didático a ser utilizado
no Curso de Letras Espanhol/Literaturas:

 A Equipe Multidisciplinar de apoio, deste Projeto, é formada pela base da mesma equipe EaD da UFSM. Nesse
sentido, a referida equipe possui institucionalmente uma coordenação geral e conta com a seguinte estruturação:

a)  comissão  de  revisão  do  Material  Didático:  essa  comissão  está  subdividida  em:  subcomissão  Pedagógica;
subcomissão de revisão ortográfica e subcomissão de Direitos Autorais.

Essa comissão é responsável pela revisão ortográfica, gramatical e de redação textual, além do estilo e linguagem
adequados para o material didático EaD. Para tanto, é organizado para os professores-pesquisadores um Guia do Conteudista
de orientação metodológica e de estilo.

b)  Comissão  do  Desenho  Industrial:  o  grupo  do  Desenho  Industrial  atuará  na  editoração  de  acordo  com  as
especialidades: Editoração, Impressos e Tipografia diagramação, paginação e acompanhamento de livros, revistas, cadernos
didáticos, etc; cartazes, folhetos; desenvolvimento de famílias tipográficas.

c)  Comissão da Comunicação Social:  grupo da  Comunicação  trabalhará  nas  ilhas  de  produção,  de  vídeo,  na
organização e produção de áudio/rádio, CDs, programação que poderá ser utilizada via Televisão, etc.

d) Comissão de Registro Acadêmico e Administração da Plataforma a ser utilizada.

Dados de Identificação

Universidade Federal de Santa Maria:
Prof. Clóvis Silva Lima - Reitor

  Data:
       _____/_____/_____                _____________________________
                                            Coordenador do Curso



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
CURSO DE GRADUAÇÃO DE LETRAS-

ESPANHOL/LITERATURAS A DISTÂNCIA
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS (Continuação)

Prof. Felippe Muller- Vice-reitor
Prof. Jorge Luiz da Cunha - Pró-reitor de Graduação

Direção do Centro de Artes e Letras:
Prof. Edemur Casanova - Diretor
Profª.Ceres Helena Ziegler Bevilaqua - Vice-diretora

Coordenação do Curso de Letras a Distância - ESPANHOL:
Profª. Dr. Maria Tereza Nunes Marchesan – Coordenadora
Profª. Dr.............   ....– Coordenadora de Tutores

Colegiado do Curso de Letras a Distância - ESPANHOL:
Docentes:
Profª. Dr. Maria Tereza Nunes Marchesan
Profª. Ms. Angela Luzia Flain Ferreira
Profª. Ms. Vanessa Ribas Fialho 
Profª. Ms. Silvana Schwab
Profª. Rosane Peixoto

Corpo Docente

O corpo docente  do  Curso  de  Letras  a  Distância  será  composto  de professores  da área  de Letras,  da  área  da
Educação e da área da Informática, como demonstra o quadro a seguir:

Nº Nome
Vínculo

Empregatício
Função(ões)

no Curso
Titulação Pontuação

1 Angela L. F. Ferreira Prof. Pesq/Form. Mestre 6

2 Eliana Rosa Sturza Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Doutor 8

3 Maria Teresa Marchesan Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Doutor 8

4 Rosane Peixoto Prof.Pesq/Form. Especial 4

5 Vanessa R. Fialho Prof.Pesq/Form. Mestre 6

6 Silvana Schwab Prof.Pesq/Form. Mestre 6

7 Vera Lucia Pires Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Doutor 8

8 Suzanne Rey Zanella Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Doutor 8

9 Hugo Antonio Fontana Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Doutor 8

10 Jorge Luiz da Cunha Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Doutor 8

11 Lorena Marchesan Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Mestre 6

12 Melânia Casarin Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Doutor 8

13 Claudio Dutra Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Mestre 6

14 Marcia Cristina Corrêa Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Doutor 8

15 Iria Brucker Roggia Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Mestre 8

16 Edgardo Klug Efetivo - UFSM Prof.Pesq/Form. Mestre 6



  Data:
       _____/_____/_____                _____________________________
                                             Coordenador do Curso



ORIENTAÇÕES PARA A ÁREA DE ESTÁGIOS

DISCIPLINAS

PRÁTICA DOCENTE I e II

1. Estas disciplinas  contarão com um pesquisador,  que preparará  o caderno  didático,  e um
formador  (que  poderá  ser  o mesmo)  para  ministrar  a disciplina  com apoio  de dois professores
tutores.

2. Ela terá um caráter reflexivo e será centrada em debates sobre a realidade escolar.

3. O  caderno   didático,   preparado   para  esta  disciplina,   deverá  abordar  o  ensino  do
espanhol   no  Ensino  Fundamental (Prática Docente I), e no Ensino Médio (Prática Docente II)   de
maneira   teórica   e   reflexiva,   pensando   nas  implicações do ensino da língua estrangeira para
crianças e adultos e discutindo dinâmicas, atividades e materiais didáticos para o EF e EM.

4. Nestas  disciplinas,   os estudantes  deverão  ter, pelo menos,  dois encontros  presenciais
nos respectivos  polos. Nesses encontros,  cada estudante deverá apresentar ao grupo um relato de
suas experiências  em sala de aula, comentando  resultados  negativos  e positivos.  A intenção  é que
os  estudantes  possam  partilhar  o que estão  fazendo  e encontrar,  juntos,  soluções  para possíveis
problemas.   Também  lhes dará a  oportunidade de trocar materiais. Os dois encontros de troca de
experiências deverão ser filmados  pelo tutor presencial  e enviados  aos professores  da disciplina,
servindo como elemento de avaliação.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  I e II – ENSINO FUNDAMENTAL e ENSINO MÉDIO

1. Estas  disciplinas  terão  um  caráter  prático,  e contarão  com  um  professor  pesquisador  e
tantos  professores  orientadores  quantos  necessários  (1  para  cada  10  alunos  =  4 bolsas).

2. Ao professor pesquisador caberá:

a)  elaborar o  caderno didático, do qual deverão fazer parte: todos os formulários  necessários
para  a realização  do  estágio,  bem  como  modelos  de  planos  de ensino, de planos de aula, de
relatórios, formulário de controle de presenças etc;

b) trabalhar como um dos orientadores.

3. Aos professores orientadores caberá:

a) fazer, no mínimo, uma reunião inicial com todos os seus orientandos via webconferência  ou
presencialmente,   conforme as possibilidades,   para dar as  instruções gerais do trabalho a ser
realizado;

b) realizar  os  contatos  com  as  escolas.   Estes contatos  deverão  ser   realizados antes do
início do estágio, preferencialmente  no semestre anterior, através de e-mail   e   telefone,   conforme
lista   de   contatos    enviada   pelos   tutores presenciais;

c) ler, orientar e avaliar os relatórios de observação, o plano de ensino, os planos de  aula   e
o  relatório   final   de  estágio.   As orientações   dos   professores orientadores deverão ser dadas por
escrito, por meio do mesmo Moodle. Isso não impede que orientador e estagiário tenham encontros
extras, via sistemas de comunicação síncrona;



d) fazer  uma  reunião  geral  com  seus  orientandos,  ao  final  da  disciplina,  para passar as
orientações finais e prepará-los para o próximo semestre;

e) enviar à coordenação as notas de seus orientandos para que sejam registradas no sistema da
universidade.

4.   Aos tutores presenciais caberá a responsabilidade de:

a) listar as escolas que disponibilizam  estágio para a área de espanhol  em suas respectivas
cidades. NesSe sentido, deverão fazer um contato preliminar com as escolas, informando-se de seu
interesse e comunicando das listas aos  professores orientadores, para que possam fazer os contatos
finais;

b)  assistir a pelo menos uma das aulas de cada estagiário de seu polo, do que fará  um
relatório  ao  professor  orientador,   emitindo  um  parecer  sobre  o  que observou.

5. Aos estagiários caberá a responsabilidade de:

a) participar pelo menos de 15 horas-aula em sala de aula, sendo 3 destinadas à observação  e
12 à prática   docente.   Estas 15 horas-aula   poderão   variar  para  mais   em  escolas   em  que   as
turmas   tenham   mais   de  uma   hora-aula   por  semana, mas isso será definido entre orientador e
orientando.

b) apresentar   o   formulário   de   controle   de   presenças   a   algum  responsável   da  escola
(direção, coordenação   pedagógica,   secretaria etc.) para que carimbe e  assine, confirmando sua
presença;

c)  postar    seus    relatórios    de    observação    no    Moodle,    segundo    modelo
estabelecido pelo pesquisador.

d) postar seu plano de ensino e seus planos de aula no Moodle. Os planos de aula deverão ser
apresentados sempre com no mínimo 1 semana de antecedência.

6. Disposições gerais:

a) a avaliação  será composta  por 4 notas: 1. Relatório  de observação;   2. Planos de aula
apresentados  previamente;  3. Parecer da aula presencial;  4. Relatório de conclusão de estágio. Cada
nota destas terá um peso específico;

b) no caso de não haver escolas suficientes em determinada  cidade para receber a todos os
estagiários,  a prática poderá  ocorrer  através  de clubes  de língua, em projetos ministrados no turno
inverso ao das aulas regulares, desde que se trabalhe   com   alunos   de   nível   correspondente   ao
Fundamental e ao Médio.   Outros  projetos poderão ser aceitos, sempre respeitando   os objetivos
voltados para o nível de ensino;

c) estudantes  que morem  em cidades  diferentes  das do polo poderão  fazer  o estágio em
suas respectivas  cidades,  desde que obtenham  autorização  para gravar suas aulas.

d) estudantes que já deem aulas poderão fazer o estágio em suas próprias escolas e mesmo em
suas próprias turmas, ainda que já ministrem aulas de espanhol.

e) Exceção: estágios  em  duplas  serão  admitidos,  segundo  a  necessidade, desde que ambos
os estagiários estejam presentes em todas as aulas, intercalando-se entre dar e observar a aula.



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ORGANIZAÇÃO E NORMAS

1. Orientações preliminares

O Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Letras-Espanhol/Literaturas (a distância)
UAB/UFSM se constitui de um memorial de formação. Esta opção tem por base o fato de que o gênero
memorial tem se tornado de fundamental importância no meio acadêmico hoje em dia, sendo exigido,
inclusive nos concursos para seleção de professores universitários. Muito embora exista em diferentes
versões e com diferentes objetivos, o Núcleo Docente Estruturante, o Colegiado e a Coordenação do
Curso entendem que é imprescindível que os estudantes, em processo de conclusão de Curso, tenham,
pelo  menos,  contato  com  uma  de  suas  formas.  Compreendem,  ainda,  que  este  momento  final  da
licenciatura constitui-se no ponto ideal de resgate do processo formativo, permitindo a reflexão profunda
sobre os momentos mais importantes de sua trajetória  individual de constituição como professor de
língua espanhola formado em um curso de educação a distância.

Partindo  desse  ponto  de  vista,  os  órgãos  diretivos  do  Curso  propõem  que  a  orientação  do
memorial de formação seja norteada por 4 diferentes eixos temáticos:

1. Língua Espanhola 

2. Literatura e Cultura 

3. Formação Docente 

4. TIC na Educação 

Cada professor-orientador deverá se engajar em um dos eixos temáticos, que representa o mote
geral do trabalho a ser realizado pelo formando. Isso significa, por exemplo, que um estudante que opte
por escrever seu TCC dentro do Eixo Temático 1 deverá refletir sobre seu processo formativo dando
ênfase a sua aprendizagem da língua, comentando aptidões, dificuldades, obstáculos e vitórias.

Ao professor-orientador caberá estabelecer os temas com os quais deseja trabalhar dentro do eixo
temático definido.  Por exemplo,  um orientador do Eixo Temático 2 pode definir  que seus temas de
interesse são: literatura de fronteira, cultura gauchesca e literatura infantil. O estudante que se inscrever
para esse orientador poderá escrever seu memorial enfatizando um desses temas.

Ao  estabelecer  seus  temas,  será  responsabilidade  do  orientador  também  definir  as  questões
norteadoras para seus orientandos. Essas questões norteadoras servirão para guiar o estudante em sua
escrita,  a  fim  de  que  ele  possa  se  concentrar  naquilo  que  o  orientador  julga  realmente  importante
desenvolver em termos de reflexão.

Tão logo todos os orientadores tenham organizado seus eixos temáticos e desenvolvido suas
questões norteadoras, o material será reunido e divulgado online para acesso dos estudantes do curso.
Concomitantemente,  os  acadêmicos  terão  acesso  a  um formulário  via  Moodle  para  escolher  o  eixo
temático e o tema com os quais quer trabalhar. Os nomes dos orientadores somente serão conhecidos
depois que todos os alunos tenham feito sua opção.

2. Estrutura técnica do memorial 

a) Elementos pré-textuais 



Folha de rosto - Obrigatória Ficha catalográfica - Opcional Dedicatória - Opcional 
Agradecimentos - Opcional Sumário - Obrigatório 

b) Elementos textuais 

As páginas textuais irão constituir o início, o desenvolvimento e o fechamento do memorial.

Quanto  à  divisão  dos  itens,  Severino  (2002)  comenta  que  melhor  ficaria,  se  a  divisão  já
traduzisse uma significação temática que realçasse a especificidade daquela parte que foi relatada no
memorial, no caso deste Curso, serão os eixos temáticos já comentados: Língua Espanhola, Literatura e
Cultura, Formação Docente e TICs na Educação.

Levando-se em conta as divisões, deve-se indicar em cada tópico/título, a numeração progressiva
(seções) destas divisões, conforme exemplo abaixo, e deverá também aparecer no sumário (SANTOS,
2000).

Exemplo:

Introdução – comum a todos os eixos e trazendo uma abordagem geral. Nela, o aluno apresenta
suas  motivações  para  fazer  o  Curso  de  Graduação  em Letras-Espanhol/Literaturas  (a  distância)  na
UFSM. Pode abordar, também, suas incertezas iniciais e primeiras impressões.

Desenvolvimento  – relacionado  especificamente  ao  eixo  temático  e  tomando como  guia  as
questões  norteadoras  de  cada  orientador.  Aqui,  o  estudante  relatará  sua  experiência  no  Curso,
comentando aspectos positivos e negativos, as conexões (ou não) entre as disciplinas, sempre partindo
do ponto de vista do eixo escolhido.

Fechamento – voltando à generalização, mas ainda relacionado ao eixo temático. Projeção para o
futuro profissional e/ou acadêmico: os novos caminhos que se delineiam, os novos interlocutores, os
novos olhares e perspectivas de ação.

c) Elementos pós-textuais

Referências bibliográficas - Obrigatória

Anexos e/ou apêndices - Opcional

d) Apresentação gráfica 

Deverá  seguir  as  normas  do  MDT  2012  da  UFSM,  disponível  em  <
http://w3.ufsm.br/biblioteca/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=71&Itemid=65>. 

e) Extensão 

Não menos que 8 e não mais que 12 páginas. 

3. Orientações finais 

a) Da definição aluno/orientador 

2. Estrutura técnica do memorial 



a) Elementos pré-textuais 

Capa - Obrigatória 

Folha de rosto - Obrigatória Ficha catalográfica - Opcional Dedicatória - Opcional 
Agradecimentos - Opcional Sumário - Obrigatório 

b) Elementos textuais 

As páginas textuais irão constituir o início, o desenvolvimento e o fechamento do memorial.

Quanto  à  divisão  dos  itens,  Severino  (2002)  comenta  que  melhor  ficaria,  se  a  divisão  já
traduzisse uma significação temática que realçasse a especificidade daquela parte que foi relatada no
memorial, no caso deste Curso, serão os eixos temáticos já comentados: Língua Espanhola, Literatura e
Cultura, Formação Docente e TICs na Educação.

Levando-se em conta as divisões, deve-se indicar em cada tópico/título, a numeração progressiva
(seções) destas divisões, conforme exemplo abaixo, e deverá também aparecer no sumário (SANTOS,
2000).

Exemplo:

Introdução – comum a todos os eixos e trazendo uma abordagem geral. Nela, o aluno apresenta
suas  motivações  para  fazer  o  Curso  de  Graduação  em Letras-Espanhol/Literaturas  (a  distância)  na
UFSM. Pode abordar, também, suas incertezas iniciais e primeiras impressões.

Desenvolvimento  – relacionado  especificamente  ao  eixo  temático  e  tomando como  guia  as
questões  norteadoras  de  cada  orientador.  Aqui,  o  estudante  relatará  sua  experiência  no  Curso,
comentando aspectos positivos e negativos, as conexões (ou não) entre as disciplinas, sempre partindo
do ponto de vista do eixo escolhido.

Fechamento – voltando à generalização, mas ainda relacionado ao eixo temático. Projeção para o
futuro profissional e/ou acadêmico: os novos caminhos que se delineiam, os novos interlocutores, os
novos olhares e perspectivas de ação.

c) Elementos pós-textuais

Referências bibliográficas - Obrigatória

Anexos e/ou apêndices - Opcional

d) Apresentação gráfica 

Deverá  seguir  as  normas  do  MDT  2012  da  UFSM,  disponível  em  <
http://w3.ufsm.br/biblioteca/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=71&Itemid=65>. 

e) Extensão 

Não menos que 8 e não mais que 12 páginas. 

3. Orientações finais 

a) Da definição aluno/orientador 



Realizada a escolha dos eixos  temáticos/temas pelos alunos,  a Coordenação do Curso fará a
divisão  aluno/orientador  dentro  do  número  de  orientandos  que  cada  professor  se  dispôs  a  assumir,
tomando-se o cuidado para que, na medida do possível, alunos de um mesmo polo reúnam-se sob a
orientação de um único professor. 

b) Dos prazos 

O orientador poderá organizar prazos a seu critério em conjunto com seus orientandos para a
entrega de partes do texto, porém, o prazo final de entrega do memorial completo à Coordenação do
Curso e ao professor arguidor será fixado pela Coordenação do Curso. 

c) Da banca 

A banca será composta pelo professor orientador e um professor convidado pelo orientador, que
terá a função de arguidor. 

d) Da defesa 

Será realizada com transmissão via web desde os polos para a Universidade Federal de Santa
Maria e/ou para outro espaço acadêmico definido pelo orientador, no caso de orientadores de outras IES.
As datas serão estipuladas pela Coordenação do Curso. As defesas serão marcadas de 45min em 45min
para que as bancas possam realizar o fechamento das notas imediatamente após cada defesa, que terá a
duração de 30 min. 

Por serem abertas ao público em geral, o polo deverá providenciar a adequada divulgação da
ordem  das  defesas,  que  será  organizada  pela  Coordenação  do  Curso.  Caberá  aos  polos,  ainda,
providenciar as salas e os recursos técnicos para a transmissão das defesas via web (Skype ou outra
ferramenta de comunicação síncrona com qualidade de transmissão igual ou superior). 

e) Da avaliação 

O acadêmico será avaliado por sua capacidade de relatar sua experiência pessoal e traçar relações
desta com as questões referentes à formação docente, sua capacidade de articulação e reflexão dos nexos
entre o conhecimento prático e o conhecimento teórico visto ao longo do Curso.

Professor orientador e arguidor terão planilhas com critérios claramente definidos para guiar suas
respectivas análises. As planilhas necessariamente deverão seguir o padrão estabelecido pelos órgãos
diretivos do Curso, para que todos os alunos sejam avaliados da maneira mais equilibrada possível. A
nota final do trabalho será a soma das planilhas do professor orientador e do arguidor. Em termos gerais,
a planilha do professor orientador contemplará o processo de confecção do trabalho, num valor total de 4
pontos. Já a planilha do professor arguidor contemplará a avaliação do trabalho escrito em termos de
estrutura, linguagem e reflexão, valendo 4 pontos, e a defesa oral do trabalho, valendo 2 pontos.

As notas dos trabalhos serão divulgadas após a conclusão de todas as defesas.

Referências
SANTOS,  Gildenir  Carolino;  PASSOS,  Rosemary  (Colab.).  Manual  de  organização  de

referências e citações bibliográficas para documentos impressos e eletrônicos. Campinas, SP: Autores
Associados; Ed. UNICAMP, 2000.

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21.ed. rev. ampl. São Paulo:
Cortez, 2000. p. 175-176. Cap. 7.





NORMAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO CURSO DE
GRADUAÇÃO EM LETRAS-ESPANHOL/LITERATURAS A DISTÂNCIA

A pontuação, em número de horas, referente às Atividades Complementares no Curso de Graduação em Letras-

Espanhol/Literaturas a distância, será contabilizada considerando as diretrizes determinadas pelo Colegiado do Curso, abaixo

relacionadas:

a) o acadêmico deverá realizar suas atividades complementares no total mínimo de 200 horas;

b) as atividades deverão realizar-se de forma concomitante ao Curso de Letras Espanhol/Literaturas, sendo válidas

para pontuação as atividades realizadas a partir da data de inicio do Curso;

c) as horas de estágio curricular obrigatórias não poderão ser contabilizadas como Atividades Complementares;

d)  só terão validade para contagem como Atividades Complementares aquelas  desenvolvidas  em áreas afins ao

Curso do aluno.

Para aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante, estabelece-se a seguinte tabela:

PESQUISA

Atividades
Carga horária

Semestral

Documentos 
comprobatórios 

Apresentação de trabalhos em eventos
até  10  horas  por
trabalho*

Certificado  ou
atestado

Participação  em  projetos  de  pesquisa  ou  iniciação
científica  (realizada  de  forma  voluntária,  com  bolsas
institucionais ou, ainda, de órgãos de fomento)

até  100  horas  por
semestre

Atestado  de
participação

Publicação de artigo
até  40  horas  por
artigo*

Cópia  da
publicação

Publicação de resumo
até  5  horas  por
resumo*

Cópia  da
publicação

Publicação de resumo expandido
até  10  horas  por
resumo
expandido*

Cópia  da
publicação

Publicação em jornais até  3  horas  por Cópia  da



artigo em jornal publicação

ENSINO

Atividades
Carga horária

semestral
Documentos 
comprobatórios 

Grupos de estudos no polo até 100% da carga
horária

Certificado  ou
atestado  expedido
pela  coordenação
do polo

Cursos  de  idiomas  ministrados  em  atividade  não
profissional 

até  duas  vezes  a
carga  horária
ministrada

Certificado  ou
atestado  expedido
pela instituição

Monitoria não-subsidiada ou voluntária
até 100% da carga
horária

Certificado  ou
atestado  expedido
pela  coordenação
do polo

Estágio  extracurricular  legalmente  instituído  em
instituição de ensino até  100  horas  por

semestre

Certificado  ou
atestado  expedido
pela  instituição
responsável  e/ou
contratante

EXTENSÃO

Atividades
Carga horária

semestral
Documentos 
comprobatórios 

Participação em eventos (palestra,  seminário,  congresso,
fóruns, etc.) na área do curso ou em áreas afins (presencial
ou virtual)

até 100% da carga
horária 

Certificado  ou
atestado  de
participação 

Participação em cursos  (cursos  de  atualização,  oficinas,
minicurso,  etc.)  na  área  do  curso  ou  em  áreas  afins
(presencial ou virtual)

Até  50  horas  por
semestre

Certificado  ou
atestado  de
participação

Organização de eventos
até 100% da carga
horária do evento

Certificado  ou
atestado  de
participação

Trabalho voluntário
até 100% da carga
horária  do
certificado 

Certificado  ou
atestado  de
participação

Cursos de idiomas assistidos Até  50  horas  por
semestre

Certificado  ou
atestado  de
conclusão

ENSINO

Atividades
Carga horária

semestral
Documentos 
comprobatórios 

Grupos de estudos no polo até 100% da carga
horária

Certificado  ou
atestado  expedido
pela  coordenação
do polo



Cursos  de  idiomas  ministrados  em  atividade  não
profissional 

até  duas  vezes  a
carga  horária
ministrada

Certificado  ou
atestado  expedido
pela instituição

Monitoria não-subsidiada ou voluntária
até 100% da carga
horária

Certificado  ou
atestado  expedido
pela  coordenação
do polo

Estágio  extracurricular  legalmente  instituído  em
instituição de ensino até  100  horas  por

semestre

Certificado  ou
atestado  expedido
pela  instituição
responsável  e/ou
contratante

EXTENSÃO

Atividades
Carga horária

semestral
Documentos 
comprobatórios 

Participação em eventos (palestra,  seminário,  congresso,
fóruns, etc.) na área do curso ou em áreas afins (presencial
ou virtual)

até 100% da carga
horária 

Certificado  ou
atestado  de
participação 

Participação em cursos  (cursos  de  atualização,  oficinas,
minicurso,  etc.)  na  área  do  curso  ou  em  áreas  afins
(presencial ou virtual)

Até  50  horas  por
semestre

Certificado  ou
atestado  de
participação

Organização de eventos
até 100% da carga
horária do evento

Certificado  ou
atestado  de
participação

Trabalho voluntário
até 100% da carga
horária  do
certificado 

Certificado  ou
atestado  de
participação

Cursos de idiomas assistidos Até  50  horas  por
semestre

Certificado  ou
atestado  de
conclusão

* Sem limitação por semestre 

OUTRAS DETERMINAÇÕES

Cada aluno deverá cumprir suas horas de atividades complementares em, pelo menos, uma das
áreas, a saber: ensino, pesquisa, extensão.

As atividades serão avaliadas pelo Colegiado do Curso, duas vezes por ano, ao final de cada
semestre letivo.

Os certificados serão aceitos para avaliação apenas no período que compreende a última análise
até a análise vigente.

Os certificados deverão apresentar: nome do participante, forma de participação (participante,
apresentador, organizador,...), carga horária, data, programa, registro no livro do polo quando o evento
for do polo.

Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do Curso.



ORIENTAÇÕES PARA O ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO:

1)  O/A  aluno(a)  deverá  entregar  o  FORMULÁRIO  DE  VALIDAÇÃO  DE  ATIVIDADES
COMPLEMENTARES, com os respectivos comprovantes, ao  tutor presencial e/ou ao coordenador do
seu respectivo polo, até a data estipulada semestralmente pelo Colegiado do Curso.

2) O tutor presencial e/ou coordenador de polo deverá enviar os documentos, via SEDEX, até a
data estipulada semestralmente pelo Colegiado do Curso para o seguinte endereço:

Núcleo de Tecnologia Educacional
Universidade Federal de Santa Maria
Curso de Licenciatura em Espanhol e Literaturas na modalidade a distância
Avenida Roraima, nº 1000
Cidade Universitária - Bairro Camobi
Prédio 14 – Sala 106
Santa Maria-RSCEP: 97105-900 

3) Após análise dos documentos recebidos, os alunos poderão visualizar, em seus históricos, os
resultados.
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