
1ª Série

2ª Série

6LEM064  GRAMÁTICA DA LÍNGUA ESPANHOLA I

6LEM063  INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DE PESQUISA

6LET059  LINGUÍSTICA

6SOC117  LÍNGUA E SOCIEDADE

6LEM065  LÍNGUA ESPANHOLA I

6LET060  PRODUÇÃO DE TEXTO I

6LEM066  UNIDADE E DIVERSIDADE DA LÍNGUA ESPANHOLA

6EDU129  EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO

6FIL106  FILOSOFIA E LINGUAGEM

6LEM068  GRAMÁTICA DA LÍNGUA ESPANHOLA II

6LEM067  LINGUÍSTICA APLICADA E ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

6LET094  LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS

Estudo de aspectos fonético-fonológicos e ortográficos e das estruturas
morfossintáticas da língua espanhola.

Tipos e abordagens de pesquisa. Fichamento, resumo e resenha. Normalização
dos trabalhos acadêmicos segundo a ABNT. Pesquisa qualitativa e  quantita-
tiva.

Fundamentos/ história da Linguística. Fonética articulatória. Fonologia:
as bases teóricas da fonologia estrutural. Morfologia.

Linguagem e Cultura. Diversidade cultural e diversidade   linguística.
Oralidade e escrita. Relações Étnico-Raciais. Cultura  Afro-Brasileira
e Africana.

Desenvolvimento da competência comunicativa em nível básico por meio  da
integração das quatro habilidades linguísticas, com vistas ao ensino e à
aprendizagem do espanhol como língua estrangeira.

Tipologia textual. Gêneros discursivos. Coesão textual. Coerência textual.
Teoria e prática de produção textual. Textos científicos.

Caracterização lingüístico-histórica do Espanhol Peninsular e do Espanhol
da América.

Caracterização do paradigma da inclusão e suas aplicações educacionais.Ca-
racterização e mecanismos sociais de discriminação das  pessoas com neces-
sidades especiais. Estratégias de sala de aula favorecedores da  inclusão:
grupos cooperativos e adaptações curriculares.

Concepções de linguagem e significado. Linguagem natural e linguagem arti-
ficial. O problema do sentido e da referência. Dimensões sintática, semân-
tica e pragmática da linguagem.

Estudo de aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos da Língua Es-
panhola.

A Linguística Aplicada e o ensino de línguas estrangeiras, ênfase no  Es-
panhol: teorias de aquisição, métodos de ensino e aprendizagem de línguas
estrangeiras e suas contribuições. O ensino de línguas estrangeiras    no
Brasil. Análise de material didático

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez  com
a língua de sinais. Noções linguísticas de Libras: parâmetros, classifi-
cados e intensificadores no discurso. A gramática da língua de   sinais.
Noções básicas da língua de sinais. A leitura e a escrita dos    surdos.
Papel do intérprete. Teoria sobre interpretação e tradução -  Português/
Libras. Libras/Português. Avaliação das produções do surdo em aulas   de
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6LEM069  LÍNGUA ESPANHOLA II

6LEM070  TEORIA DO TEXTO LITERÁRIO

6EST111  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA ESPANHOLA I

6LEM071  GRAMÁTICA DA LÍNGUA ESPANHOLA III

6LEM072  LITERATURA ESPANHOLA I

6LEM073  LITERATURA HISPANO-AMERICANA I

6LEM076  LÍNGUA ESPANHOLA III

6LEM115  PRÁTICA DO ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA I

6LEM116  PRÁTICAS ORAIS E ESCRITAS EM LÍNGUA ESPANHOLA

6EST112  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍNGUA ESPANHOLA II

6LEM078  GRAMÁTICA E ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA

6LEM079  LINGUÍSTICA CONTRASTIVA

Língua Portuguesa como segunda língua.

Desenvolvimento da competência comunicativa em nível pré-intermediário por
meio da integração das quatro habilidades lingüísticas, com vistas ao  en-
sino e à aprendizagem do espanhol como língua estrangeira.

Natureza e funções da literatura. Introdução aos estudos dos  gêneros
literários. Análise e interpretação de textos da Literatura Ocidental.

Estágio supervisionado. Observação de contextos educacionais. Planejamento
e prática de ensino.

Estudo de aspectos fonético-fonológicos, morfossintáticos e semântico-
pragmáticos da Língua Espanhola.

Panorama de Literatura Espanhola Medieval até o século XVIII.

Antecedentes da literatura Hispano-Americana e suas manifestações artís-
ticas.

Desenvolvimento da competência comunicativa em nível intermediário por
meio da integração das quatro habilidades lingüísticas, com vistas ao
ensino e à aprendizagem do espanhol como língua estrangeira.

Aspectos teórico-práticos sobre planejamento e observação de contexto
docente. Reflexões sobre educação ambiental e direitos humanos em di-
retrizes nacionais para o ensino de espanhol como língua estrangeira.

Desenvolvimento da competência comunicativa em língua espanhola  a  partir
da reflexão e discussão de temas variados. Promoção da consciência crítica
sobre educação ambiental e direitos humanos. Aperfeiçoamento dos  conheci-
mentos linguísticos, por intermédio da prática e integração das  habilida-
des interpretativas e expressivas.

Estágio supervisionado. Análise e produção de material didático. Práticas
de avaliação. Regência. Reflexão crítica da ação pedagógica.

Revisão de estruturas linguísticas e sua aplicabilidade no contexto docen-
te.

Estudo de estruturas gramaticais e discursivas do espanhol que    causam
dificuldade aos aprendizes brasileiros desse idioma à luz da Lingüística
Contrastiva.
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6LEM080  LITERATURA ESPANHOLA II

6LEM081  LITERATURA HISPANO-AMERICANA II

6LEM077  LÍNGUA ESPANHOLA IV

6LEM083  PESQUISA EM LÍNGUA ESPANHOLA

6LEM082  PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA II

Panorama da Literatura Espanhola dos séculos XIX e XX.

Análise de obras narrativas, teatrais e poéticas da literatura Hispano-
Americana.

Compreensão e expressão (oral e escrita) de Língua Espanhola em nível
avançado. Discussões  sobre o espanhol como língua de aprendizagem  e 
como língua de ensino.

Análise e reflexão de textos acadêmico-científicos com a finalidade    de
aplicar conhecimentos referentes à metodologia da pesquisa na produção de
artigo científico sobre o processo de ensino e aprendizagem de   Espanhol
como Língua Estrangeira.

Estudo e reflexão da atuação docente em diversos contextos. Reflexão crí-
tica da ação pedagógica.


