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RESOLUÇÃO CEPE/CA n0 048/2022

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de Letras
- Português, licenciatura, a ser implantado a partir
do ano letivo de 2023.

CONSIDERANDO a Lei n° 9394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES 18, de 13
de março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de 20
de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação);

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de 15
de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de 11
de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de
Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Estadual
de Educação CEE/CES n° 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras,
como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado,
tecnologia e sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3°, do Decreto
Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n° 10.436,
de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação CEE/PR
n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 015/2011,
que regulamenta a oferta de atividades académicas de forma semipresencial e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 028/2014,
que altera a Resolução CEPE n° 015/2011, que regulamenta a oferta de atividades
académicas de forma semipresencial e dá outras providências;
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CONSIDERANDO a Lei 13146, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 39/2021,
que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade Estadual de
Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 71/2021,
que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes para criação, reformulação
e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação na Universidade Estadual
de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Geral
da UEL;

CONSIDERANDO que cada Curso de Graduação
tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor, devendo ser cumprido
integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a obtenção de um grau
académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos no
processo n° 11305, de 22 de dezembro de 2021;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitora, sanciono a seguinte
Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Letras - Português, licenciatura,
anexo, a vigorar a partir do ano letivo de 2023

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 15 de junho de 2022.

Profa. Dra. Marti
el

lina Gimenez Favaro
ora
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1 APRESENTAÇÃO

A cidade de Londrina é hoje um grande polo de desenvolvimento

comercial, industrial e, sobretudo, de ensino do Paraná, por isso tem

constantemente imposto novas demandas técnicas e profissionais. Londrina é a

quarta cidade da Região Sul, com 580.870 habitantes, segundo estimativas do

IBGE de 2021, sendo a segunda cidade mais populosa do estado. E reconhecida

nacionalmente pelo seu potencial económico e cultural, com influência direta e

indireta sobre os municípios do norte do Estado do Paraná, sul de São Paulo e

Mato Grosso do Sul.

A cidade abriga muitas escolas públicas e particulares de Ensino

Fundamental e Médio; muitos cursos pré-vestibulares; importantes escolas

técnicas e profissionalizantes; diversas faculdades e universidades, além da

própria DEL; e diferentes institutos de ensino de línguas estrangeiras. Londrina

não se destaca apenas como cidade universitária ou como referência para o

comércio e o agronegócio; segundo Fernandes (2015), "ela é uma terra de onde

saíram e saem romancistas, poetas, dramaturgos e tradutores renomados".

Festivais, como o Londrix- Festival Literário de Londrina, acentuam "ainda mais

esta inclinação para a produção das Letras, seja sendo palco para o debate de

ideias envolvido pela circulação de livros, seja por chamar a atenção para o

potencial da linguagem, ampliando para o público suas possibilidades de

expressão"1. O papel da arte é inquestionável, pois ela "liberta por sensibilizar as

pessoas para o mundo e encorajá-las a ter voz", o que é de extrema importância

numa sociedade que busca se tornar mais igualitária.

Por tudo isso, Londrina é referência no Estado e no Brasil, recebendo um

grande número de estudantes das regiões circunvizinhas (interior do Paraná e

sul de São Paulo e de Mato Grosso), e também um número significativo de

jovens provenientes de outras partes do país.

1 FERNANDES, F. 500 palavras para o Londrix. In: Jornal de Londrina. 06 de setembro de 2015.
Disponível em: http://desabafosdejoseroberto.blogspot.com.br/2015/09/500-palavras-para-o-
londrix.html Acesso em 17 fev. 2017.
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O primeiro Curso Superior Público de Londrina foi criado em 1956, tendo

como autor do projeto o Prof. Zaqueu de Melo. O projeto incluía quatro cursos -

História, Geografia, Letras Anglo-Germânicas e Letras Neolatinas - surgidos

pela necessidade de formar profissionais que atendessem ao Ensino Médio que

se ampliava na região.

Embora a autorização date de 1958, pelo decreto 43.143, de 03 de

fevereiro de 1958, o real funcionamento dos cursos da Faculdade de Filosofia,

Ciências e Letras antecipa em dois anos tal decreto, quando suas primeiras

instalações se situavam ainda no Grupo Escolar Hugo Simas, no período noturno

- horário possível diante da dificuldade de espaço físico disponível.

Especificamente, o Curso de Letras, reconhecido pelo MEC em 1960,

origina-se compreendendo duas áreas: a de Letras Anglo-Germânicas e a de

Letras Neolatinas, ambas distribuindo-se em Bacharelado e Licenciatura; a

primeira área exigindo três anos de estudos e a segunda área, quatro anos para

a conclusão.

Esse primeiro molde irá funcionar de 1956 a 1962 até que, em 1963,

passando por uma reformulação, assistiremos a outra redistribuição dos cursos,

agora divididos em Letras Anglo-Portuguesas e Letras Franco-Portuguesas,

habilitando os alunos apenas em Licenciatura, com duração de quatro anos de

estudos. Nesse novo molde, algumas disciplinas passaram a integrar os cursos:

Teoria Literária, Cultura Brasileira e Linguística.

Essa estrutura perdurou por dez anos quando, em 1973, a partir do

reconhecimento da Universidade, foi criado, no Centro de Ciências Humanas

(CChl), o Curso de Letras Vernáculas e Ciências Sociais.

Um ano após, já em 1974, entra em pleno funcionamento o Curso de

Especialização em Teoria Literária e Literatura Portuguesa, que, passando por

várias reestrutu rações, mantém-se até hoje e cuja existência deu origem ao

Curso de Mestrado em Letras, em 1993.

Em 1990, testemunhamos outra reestruturação, quando o Departamento

de Letras se desmembra para dar lugar a dois outros: Departamento de Letras

Vernáculas e Clássicas (LET) e Departamento de Letras Estrangeiras Modernas

(LEM), ativos até hoje.
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Assim, após 50 anos de funcionamento, em 2006, o curso de Letras

passou por uma profunda reforma curricular que atualizou o Curso de Letras da

UEL, tornando-o moderno e sintonizado com as tendências político-pedagógicas

contemporâneas, previstas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os

Cursos de Graduação em Letras.

Decorrente de longas e frutíferas discussões, essa reformulação

desmembrou o Curso em duas áreas básicas: Curso de Letras: Modalidade

Licenciatura: Habilitação Língua Inglesa e Respectivas Literaturas e Habilitação

em Língua Espanhola e Respectivas Literaturas; e Curso de Letras: Modalidade

Licenciatura: Habilitação em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas;

Modalidade Bacharelado: Habilitação em Estudos da Linguagem e Habilitação

em Estudos Literários. O curso de Francês, embora alceado no Departamento

LEM, tornou-se, nesse novo currículo, uma Habilitação Opcional ofertada a toda

comunidade académica. Posteriormente, os cursos de Bacharelados, Estudos

da Linguagem e Estudos Literários, devido à baixa demanda discente para essas

habilitações, foram, respectivamente, encerrado no caso do primeiro e suspensa

a oferta, no caso do segundo. Esta medida, embora possa parecer um retrocesso

para a oferta de cursos na área de Letras, demonstra a franca disponibilidade

para a licenciatura do perfil do corpo discente da região.

Dez anos decorridos após a reforma que instituiu o novo currículo de

Letras, feitas as aferições e devidas avaliações, o curso passou por nova

reformulação para atender ainda mais aos anseios da comunidade e dos

profissionais das áreas de ensino de língua e literaturas portuguesas. O novo

Curso de Letras da UEL surgiu sob o signo da flexibilização curricular, tendo em

vista o objetivo central de formar profissionais mais preparados para novas

demandas sociais.

O mercado profissional pujante de Londrina coloca o Curso de Letras da

DEL como uma referência não só para os londrinenses e outros norte-

paranaenses, como também para os jovens de todo o Brasil. Sendo assim, nada

mais justo do que um curso que ponha em relevo a relação dialética entre o

pragmatismo da sociedade moderna e o cultivo dos valores humanistas, tão

3
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importantes para que esta se desenvolva sob a égide da justiça social, da

cidadania e do respeito ao ser humano.

Assim, também, em conformidade com as Diretrizes Curriculares

Nacionais dos Cursos de Graduação (2001), o atual Curso de Letras prima por

um ensino diversificado, com conteúdos e disciplinas heterogéneos e

atualizados, que atende às metas da Educação Superior no país e ao pré-

requisite fundamental exigido pela sociedade deste início de século, a saber: a

formação de um profissional flexível e aberto para as transformações do

mercado de trabalho e da sociedade em geral.

A estrutura curricular do Curso orienta-se, desta forma, pelas seguintes

metas gerais:

(i) facultar aos futuros profissionais opções de conhecimento e de atuação

no mercado de trabalho;

(ii) criar oportunidade para o desenvolvimento de habilidades que

permitam atingir a competência desejada no exercício profissional;

(iii) conferir prioridade à abordagem pedagógica voltada para o

desenvolvimento da autonomia do aluno;

(iv) promover a articulação necessária e constante entre ensino, pesquisa

e extensão, além da articulação direta com a pós-graduação;

(v) possibilitar o exercício da autonomia universitária, a partir de atividades

curriculares básicas, complementares e de estágio, tendo em vista o perfil

profissional definido para os alunos.

O Curso de Graduação em Letras-Português é caracterizado por um

conjunto de atividades académicas básicas, obrigatórias, especiais e

extensionistas que visam possibilitar ao aluno uma formação orientada para o

domínio linguístico-discursivo, pragmático-cultural e literário, com capacidade de

reflexão crítica sobre as teorias de ensino-aprendizagem e sobre o papel da

língua portuguesa na sociedade.

Essa Habilitação objetiva formar professores para atuar nas áreas de

Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental

II e no Médio para que sejam capazes de aliar a formação teórica com a prática

profissional de maneira crítica e reflexiva.
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1.1 Dados de Identificação do curso

a) Nome do curso: LETRAS-PORTUGUËS

b) Centro de Estudo: CLCH

c) Departamento(s) proponente(s) do Curso: Departamento de Letras

Vernáculas e Clássicas

d) Departamento(s) envolvido(s) no curso:

Departamento de Educação

Departamento de Psicologia e Psicanálise (PPSIC)

e) Titulação/Grau conferido após colação de grau:

Licenciado em Letras Língua Portuguesa e respectivas Literaturas

f) Turno de oferta: Vespertino e Noturno

g) Número de vagas por turno: 60

h) Número de vagas inicial total: 120

i) Tempo mínimo e máximo para integralização: 4 a 8 ANOS

j) Carga Horária total: 3250h

k) Sistema Académico: Matrícula por atividade académica

I) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação): 2023/1

5
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1.2 Criação

Resolução n.Q 100/72, de 25.05.72

A estrutura dos cursos de Letras antes de 1962 apresentava

agrupamentos como Neo-latinas, Anglo-germânicas etc. Esses cursos

habilitavam ao mesmo tempo (em 3 a 4 anos) para até cinco línguas com as

respectivas literaturas. O curso de Letras da UEL sofreu as modificações

necessárias para adaptar o seu currículo às normas vigentes do CFE.A saber,

foram as seguintes modificações:

A Resolução do CFE de 19/10/62 fixou que haveria:

a) Habilitação única em Português e Literaturas de Língua

Portuguesa, justificada no parecer n° 283/62 do relator Valmir Chagas, pela

obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa em todas as séries da escola

média e a consequente ampliação do mercado de trabalho.

b) Habilitação dupla em Português e uma língua estrangeira com as

respectivas literaturas, também justificada no mesmo parecer, pelo baixo nível

de aprendizagem apresentado pêlos académicos habilitados em mais de duas

línguas.

Em 1966, a Portaria Ministerial n° 155/66, de 17/05/66 estabeleceu

que haveria, além das habilitações já mencionadas, uma habilitação única em

língua estrangeira clássica ou moderna com a respectiva literatura. Essa portaria

baseou-se no parecer 187/66 do relator Valmir Chagas a respeito de uma

proposta da USP de se acrescentar "uma terceira possibilidade de habilitação

para o Curso de Letras, a saber Língua Estrangeira e respectivas literaturas."

A partir da Resolução de 19/10/62, o currículo mínimo dos cursos que

habilitavam à Licenciatura em Letras compreendia 8 matérias escolhidas na

forma abaixo indicada (além das matérias pedagógicas fixadas na Resolução

^9 de 06/10/69):

Língua Portuguesa;

Literatura Portuguesa;

Literatura Brasileira;

6
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Língua Latina;

Linguística;

• Três matérias escolhidas dentre as seguintes:

a) Cultura Brasileira;

b) Teoria da Literatura;

c) Língua Estrangeira Moderna;

d) Literatura correspondente à língua escolhida na forma da letra

anterior;

e) Literatura Latina;

f) Filologia Românica;

g) Língua Grega;

h) Literatura Grega;

Parágrafo 1° - A escolha das matérias constantes nas letras c e g do item

6 importam em obrigatoriedade das matérias constantes das letras d e h do

mesmo item, respectivamente.

Parágrafo 2° - No caso de ser Inglês ou Espanhol a língua escolhida na

forma da letra c, a matéria correspondente à letra d abrangerá, respectivamente,

as literaturas inglesa e norte-americana ou as literaturas espanhola e hispano-

americana.

Portaria Ministerial n° 155, de 17/05/66

Art. 1° - o diploma do Curso de Letras, para licenciatura completa,

habilitará em uma das seguintes áreas:

a) português e literaturas de língua portuguesa;

b) língua estrangeira clássica ou moderna com a respectiva literatura;

c) português e uma língua estrangeira clássica ou moderna com as

respectivas literaturas.

Resolução n° 9, de 06/10/69

Art. 1° - os currículos mínimos dos cursos que habilitem ao exercício do

magistério, em escolas de 2° grau, abrangerão as matérias de conteúdo fixadas

em cada caso e as seguintes matérias pedagógicas:

a) psicologia da educação (focalizando pelo menos os aspectos da

adolescência e aprendizagem);

7
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b) didática;

c) estrutura e funcionamento do ensino de 2° grau;

Art. 2° - Será obrigatória a Prática de Ensino das matérias que sejam

objeto de habilitação profissional, sob forma de estágio supervisionado a

desenvolver-se em situação real, de preferência em escola da comunidade.

Art. 3° - a formação pedagógica prescrita nos artigos anteriores será

ministrada em, pelo menos, um oitavo (1/8) das horas de trabalho fixadas, como

duração mínima, para cada curso de licenciatura.

Resolução ^ 1, de 17/01/72

Art. 1° - os cursos superiores de graduação abaixo indicados, sem

alteração dos respectivos currículos mínimos já estabelecidos, passam a ter a

seguinte duração mínima:

a) ...
b) licenciaturas plenas em Letras - 2000 horas de atividades,

com integralização a fazer-se no mínimo de três e no máximo de sete

anos letivos.

Resolução n° 125, de 31/08/2006

O sistema académico a ser adotado pelo Curso de Graduação em Letras

em suas habilitações, a partir do ano letivo de 2006, será o crédito anual, com

as atividades académicas assim distribuídas:

I. Atividades académicas dispostas em séries anuais, atendendo ao

princípio de hierarquização, podendo ser ofertadas as seguintes

modalidades:

a) disciplinas anuais;

b) disciplinas semestrais;

c) módulos semestrais e bimestrais.

II. Atividades académicas especiais de natureza obrigatória;

III. Atividades académicas complementares, denominadas Formação

Livre.

Resolução n° 060/2007

Altera o artigo 11 das resoluções 363/2005 e 364/2005, com a seguinte

redação:
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a) A opção pela língua estrangeira da habilitação será feita na

inscrição para o vestibular, sendo que será facultada ao estudante

a possibilidade de solicitar transferência de habilitação ao final da

1a série, ficando esta condicionada à disponibilidade de vagas.

b) As vagas para cada uma das habilitações serão ofertadas em

número igual a 50% (cinquenta por cento) do oferecido no processo

seletivo para ingresso no curso/turno.

Resolução ^0126/2009

Altera o artigo 11 da Resolução de 2005, com a seguinte redação:

Art. 11. Ao final da 1a série, o estudante fará opção por:

I - Modalidade: Bacharelado - Habilitação em Estudos Literários;

II - Modalidade: Licenciatura: Habilitação em Língua Portuguesa e

Respectivas Literaturas.

1. As disciplinas específicas da Modalidade Bacharelado: Habilitação

Estudos Literários serão ofertadas no período noturno, desde que

tenha no mínimo 12 (doze) estudantes interessados.

2. Fica estabelecido que as disciplinas do tronco comum deverão ser

cursadas pelo estudante no período de matrícula.

Resolução n° 0274/2009

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Modalidade

Licenciatura - Habilitação Língua Portuguesa e respectivas Licenciaturas, a ser

implantada a partir do ano letivo de 2010.

Resolução ^049/2013

Altera a denominação do Curso de Letras Modalidade Licenciatura -

Habilitação Língua Portuguesa e respectivas Licenciaturas para Letras

Português: Modalidade Licenciatura - Habilitação Língua Portuguesa e

respectivas Licenciaturas.

Altera a denominação do Curso Letras Modalidade Bacharelado -

Habilitação em Estudos Literários para Letras - Modalidade Bacharelado -

Habilitação em Estudos Literários.

Resolução ^014/2016
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Suspende a oferta do curso de Letras - Modalidade Bacharelado -

Habilitação em Estudos Literários, a partir do ano letivo de 2017.

Resolução CNE/CP n. 2, de 20 de dezembro de 2019

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de

Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

Resolução CEPE/CA 039/2021

Regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade

Estadual de Londrina.

Além das questões discutidas entre os membros do curso em relação ao

processo de ensino-aprendizagem, após resultados de avaliações que geraram

possibilidades de mudanças curriculares, a partir das duas últimas resoluções,

houve necessidade de reformulação curricular do curso.

1.3 Histórico do Curso de Graduação

A autorização de criação da Universidade Estadual de Londrina (UEL)

deu-se no âmbito do sistema estadual por meio da Lei n° 6.034, de 06/11/69

(publicada no DOE-PR n0 209, p. 1 e 2, de 10/11/69). 0 Decreto n° 18.110, de

28/01/70 (publicado no DOE-PR n0 275, p. 1 e 2, de 30/01/70), cria a UEL sob

a forma de Fundação, a partir da junção de cinco Faculdades de Londrina,

agregando, em Departamentos, os vários professores e disciplinas dos cursos,

ofertados à época, congregando áreas afins, dentro do sistema de créditos,

então vigente, e os Departamentos afins, por sua vez, foram reunidos em

Centros de Estudos.

A UEL iniciou suas atividades com treze cursos de graduação: hlistória,

Geografia, Letras (Anglo-Portuguesas e Franco-Portuguesas), Pedagogia,

Ciências (1° Grau), Direito, Odontologia, Medicina, Farmácia e Bioquímica,

Ciências Biomédicas, Ciências Económicas e Administração.

Foi reconhecida por meio do Parecer n° 592, de 18/08/71, publicado na
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Documenta n° 130, p. 246-9, MEC-Câmara de Ensino Superior (2° Grupo), e do

Decreto Federal n° 69.324, de 07/10/71, publicado no DOU de 08/10/71 - Seção

I - Parte l.

A pós-graduação também teve início na Instituição na década de 1970

com o retorno dos docentes que se encontravam em capacitação, sendo

implantado, em 1972, o Curso de Especialização em Odontopediatria, seguido,

no ano de 1973, pela implantação de 6 áreas de Residência Médica e pêlos

Mestrados em Ciências de Alimentos (1975) e em Direito (1978).

Enquanto Fundação Estadual, contou com recursos provenientes da

contribuição do alunado e do Governo do Estado. Em 1987, foi implantado o

ensino gratuito no nível de graduação, sendo transformada em Autarquia pela

Lei Estadual 9.663, de 16/07/91, publicada no Diário Oficial n° 3.555, de

16/07/91.

Possuí autonomia didático-científica, administrativa e de gestão

financeira e patrimonial, mas é dependente financeiramente do Governo

Estadual, de onde se origina a maior parte dos recursos que asseguram sua

operação e manutenção.

Em 2005, no Processo Seletivo Vestibular, adotou o sistema de cotas

para estudantes que se autodeclarassem negros e para os estudantes oriundos

de escolas públicas. A partir de 2010, utiliza os resultados do ENEM para

preenchimento das vagas remanescentes.2 O Curso de Letras-Português

destina, atualmente, 15 vagas para o SISU (10 para o vespertino e 5 para o

noturno). O conselho departamental pode alterar o número de vagas, caso haja

necessidade (para mais ou para menos).

A DEL está localizada em Londrina, Paraná, uma das maiores cidades

do Sul do país, com 580.870 habitantes (IBGE, 2021), sendo reconhecida como

potencializadora económica, com influência direta e indireta aos municípios

localizados no noroeste do Estado do Parana, Sul de São Paulo e Mato Grosso

do Sul. Em um Estado que conta com 225 Instituições de Ensino Superior,

2 Desde 2010, há o aproveitamento do resultado do Novo ENEM para as vagas remanescentes
da UEL, de acordo com o Edital COPS n° 004/2010; a partir de 2015, a Universidade aderiu ao
SISU para a cobertura das vagas remanescentes, conforme Resolução CEPE n° 055/2015.
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sendo 28 públicas e 197 privadas (2 federais, 17 estaduais, 6 municipais, e 172

particulares - dados do E-MEC3), a DEL é reconhecida como uma das melhores

universidades do país, desempenhando um papel decisivo no dinâmico

desenvolvimento da cidade e região, com destaque na prestação de excelentes

serviços de saúde, na pesquisa e extensão à sociedade e no ensino de

qualidade para a formação de profissionais, em diferentes áreas de

conhecimento.

A UEL é hierarquicamente organizada de modo a regular as funções e

atribuições de cada unidade, assegurando a eficiência das atividades com

vistas à realização de sua finalidade. Tal constituição objetiva, primordialmente,

a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.

Os Órgãos Executivos da Administração Superior congregam funções

burocráticas e administrativas da Universidade e todos os órgãos estão

agregados, direta ou indiretamente, à Reitoria. São eles: Gabinete da Reitoria;

Secretaria Geral dos Órgãos Colegiadas Superiores; Assessoria de Auditoria

Interna; Assessoria de Relações Internacionais; Assessoria de Tecnologia de

Informação; Procuradoria Jurídica; seis (06) Pró-Reitorias: de Graduação; de

Pesquisa e Pós-Graduação; de Extensão, Cultura e Sociedade; de

Administração e Finanças; de Recursos Humanos e de Planejamento; além da

Prefeitura do Campus Universitário, da Coordenadoria de Processos Seletivos

e da Coordenadoria de Comunicação Social.

Os nove (09) Centros de Estudos e os cinquenta e sete (57)

Departamentos constituem as Unidades de ensino, pesquisa e extensão da

UEL, sendo responsáveis pela organização dos cursos de graduação e de pós-

graduação e dos projetos de pesquisa em ensino, de pesquisa e de extensão.

Conta, ainda, com quinze (15) Órgãos Suplementares com finalidade

social, científica, cultural, técnica e esportiva, subordinados

administrativamente à Reitoria e vinculados academicamente aos Centros de

Estudos, para fins de integração de suas atividades com a comunidade interna

e com a sociedade. São eles: Museu hlistórico de Londrina Padre Carlos Weiss;

Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina; Escritório de Aplicação de

3 https://emec.mec.gov.br/emec
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Assuntos Jurídicos; Escritório de Aplicação de Assuntos Sócio-Econômicos;

Clínica Psicológica; Hospital Universitário; Clínica Odontológica Universitária;

Clínica de Especialidades Infantis (Bebé Clínica); Laboratório de

Medicamentos; Casa de Cultura; Colégio de Aplicação Pedagógica da UEL

Professor José Aloísio Aragão - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio

e Profissional; Televisão Cultural e Educativa da UEL; Rádio FM UEL; Hospital

Veterinário; e Fazenda Escola.

Além desses, possui seis (06) Órgãos de Apoio: Biblioteca Central;

Laboratório de Tecnologia Educacional; Serviço de Bem-Estar à Comunidade;

Editora (EDUEL); Sistema de Arquivos da UEL; e Agência de Inovação

Tecnológica, com a finalidade de atender à comunidade da UEL e à sociedade,

constituindo campo de estágio para estudantes de graduação e de pós-

graduação.

O Colégio de Aplicação é fundamental para o desenvolvimento de

novas propostas pedagógicas no ensino de língua portuguesa e deve ser

explorado pêlos docentes do curso que encontram nele um ambiente propício

para colocar em prática as inovações que a área de conhecimento exige. Como

parte integrante desta universidade, o Colégio de Aplicação permite que os

docentes possam desenvolver as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

O SEBEC é um órgão de apoio essencial na formação de estudantes que

necessitam de cuidados especiais, seja em nível psicológico, didático ou outro.

A EDUEL contribui para a divulgação das pesquisas realizadas tanto na

graduação quanto na pós-graduação, publicando e-books, livros impressos e

periódicos da área.

Em seu aspecto deliberativo, a UEL estrutura-se por meio do Conselho

Universitário, instância máxima, composta pelas Câmaras de Legislação e

Recursos, e de Finanças e Orçamento; do Conselho de Administração; e do

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, composto pelas Câmaras de

Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa e de Extensão.

Em 2003, foi criado, por meio da Resolução n° 18/2003, do Conselho

Universitário, o Conselho de Interação Universidade-Sociedade (CIUS), órgão

consultivo e propositivo, constituindo-se um espaço privilegiado de interlocução
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da Universidade com os vários setores da sociedade.

A representação política dos estudantes no âmbito da Instituição, em

especial nas instâncias superiores, ou seja, nos órgãos colegiadas superiores

(CEPE, CA e CU), é orientada por intermédio de indicações e/ou escolha pelo

Conselho Deliberativo do Diretório Central dos Estudantes - DCE, que é o

órgão de máxima representação estudantil. O DCE é formado por diretoria eleita

pêlos estudantes, cabendo a eles mesmos a organização da eleição. Articula-

se com todos os Centros Académicos - CAs dos cursos de graduação, que se

constituem em rico espaço de convivência e de discussões. Por representar o

conjunto dos estudantes da Universidade, o DCE, além de indicar a

representação estudantil nos conselhos superiores, é constantemente

convidado para participar de importantes instâncias de deliberação política da

UEL e mesmo da comunidade externa.

O Vestibular é realizado pela COPS (Coordenadoria de Processos

Seletivos), obedecendo aos dispositivos fixados, anualmente, pela COPESE e

pelo CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), e divulgado

amplamente no site da DEL e em Jornais de Londrina e região.

Atuatmente, oferta 3.125 vagas, distribuídas em 52 cursos de graduação

presenciais, incluindo turnos e habilitações. No primeiro semestre de 2021 , a

UEL contava com aproximadamente 13 mil estudantes nos cursos de

graduação.

No ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), o curso

de graduação de Letras-Português da UEL, avaliado pelo MEC em 2017, obteve

conceito 4. Os curses de graduação da DEL, no ultimo triénio de avaliação,

obtiveram conceitos que variam de 3 a 5.

1.4 Contextualizações Nacional e Regional

A DEL, entidade pública e gratuita, tem como missão a gestão

democrática, com plena autonomia didático-científica, comprometida com o

desenvolvimento e a transformação social, económica, política e cultural do

Estado do Parana e do Brasil. Busca garantir a indissociabilidade entre ensino,
14
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pesquisa e extensão, a igualdade de condições de acesso e de permanência

discente, a liberdade e respeito ao pluralismo de ideias, tendo como finalidade

a produção e disseminação do conhecimento, formando cidadãos e

profissionais com competência técnica e humanística, orientada por valores

éticos de liberdade, igualdade e justiça social.

A UEL, ao longo de seus 50 anos de reconhecimento, priorizou a

elaboração de planos voltados à ampliação das oportunidades de acesso ao

ensino superior, bem como de demandas específicas por produção científica e

atividades extensionistas que atendessem às necessidades de

desenvolvimento local e regional, fato que demonstra sua sintonia com as

demandas da sociedade civil e com sua missão. O planejamento, na história da

DEL, apresenta ênfase no ensino de graduação associado às diferentes

atividades que, gradativamente, incorporam o desenvolvimento da pesquisa e

da pós-graduação. Foram esses planos elaborados no período compreendido

entre o início dos anos 1970,quando a DEL foi fundada, ao início dos anos 2020

que, servindo de orientação à administração superior nas tomadas de decisões,

orientaram a Instituição à posição que hoje se encontra de reconhecida

importância no sul do Brasil e em todo o território nacional.4

A DEL tem como finalidade gerar, disseminar e socializar o

conhecimento em padrões elevados de qualidade e equidade; formar

profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; valorizar o ser humano, a

vida, a cultura e o saber; promover o desenvolvimento científico, tecnológico,
económico, social, artístico e cultural da sociedade; conservar e difundir os

valores éticos e de liberdade, igualdade e democracia; estimular a solidariedade

humana na construção da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho;

educar para a cidadania, estimulando a atuação coletiva; propiciar condições

para a transformação da realidade, visando justiça e equidade social; estimular

o conhecimento e a busca de soluções de problemas contemporâneos;

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular, os

nacionais e regionais; prestar serviços especializados à comunidade e

estabelecer com ela uma relação de reciprocidade.

4 Texto adaptado do PDI 2016 - 2021 da PROPLAN.
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2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO

A última reformulação do Curso de Letras-Português (2018), publicada

na Resolução CEPE/CA n. 142/2017, foi obra de um longo processo de

discussão, motivada pela percepção de um conjunto de inadequações político-

pedagógicas e pela ausência de reformulações na última década. O corpo

docente, ouvindo vários discentes que passaram pelo curso, propôs mudanças

na grade curricular, de modo a contemplar melhor as recomendações previstas

nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001). Dado que a licenciatura

deve preparar o profissional para atuação na escola, o êxito desse objetivo

depende da incorporação de conhecimentos específicos que não eram

contemplados no antigo currículo.

A proposta de resolução desse problema foi a criação de novas

disciplinas5 para um tronco comum, no Curso de Letras-Português. Isso

propiciou um diálogo entre os diferentes profissionais e os alunos.

A Resolução CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de

Professores da Educação Básica (BNC-Formação), juntamente com a

Resolução CEPE/CA n° 039/2021, que regulamenta a Creditação Curricular da

Extensão na Universidade Estadual de Londrina, demandaram que as

Licenciaturas, novamente, procedessem a uma reformulação curricular, visando

agora a uma distribuição do curso em três grandes grupos e à incorporação de

atividades de extensão.

A preocupação com o desenvolvimento de atividades ligadas à extensão

foi uma constante para esta proposta. Para tanto, foram criados espaços de

Formação Extensionista, para que o estudante possa atuar em projetos e

5 Tais como: Educação Inclusiva, Linguística Aplicada l: Ensino; Metodologia de Ensino l:
Letramento; Linguística Aplicada II: Interfaces; Metodologia de Ensino II: Linguagem e Práticas
Discursivas; Metodologia de Ensino III: Materiais Didáticos; Metodologia de Ensino IV: Leitura no
Ensino Fundamental; Metodologia de Ensino V: Documentos Oficiais; Metodologia de Ensino VI:
Leitura no Ensino Médio; Metodologia de Ensino Vil: Produção de Texto; Metodologia de Ensino
VIII: Literatura e Prática de Leitura Literária l; Metodologia de Ensino IX: Análise Linguística, entre
outras.
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eventos e desenvolver as horas de Atividades de Extensão em sua grade

curricular, além das atividades vinculadas ao estágio, às PCCs, entre outras.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR

A UEL conta com a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), ligada ao

gabinete do Pró-reitor, que gerência o Plano de Desenvolvimento Institucional

(PDI), o Plano de Desenvolvimento Físico, o Plano de Gerenciamento de

Resíduos, o Plano Estratégico Institucional (PEI) e o Projeto Pedagógico

Institucional (PPI), publicando anualmente o relatório de cada um dos Planos.

Desde 2019, a Universidade Estadual de Londrina (UEL), sob a coordenação

dos diversos órgãos gestores (PROGRAD, PROPLAN, PROPPG), em um

trabalho integrado, busca sistematizar o processo de autoavaliação dos cursos

na universidade.

Esta comissão seguiu a orientação dada pelo relatório da Comissão

Permanente de Avaliação - CPA. A avaliação diagnostica seguiu os passos

destacados a seguir, para a organização curricular presente neste PPC.

3.1 Avaliação do curso durante os anos de 2019 a 2021

O colegiada, por meio de reuniões com docentes e discentes do curso,

tem organizado e discutido a grade curricular deste novo PPC, com reuniões

ordinárias e extraordinárias no Conselho Departamental e reuniões das áreas de

Literatura, Língua Portuguesa e Metodologia. Nelas, discutiu-se a eficácia da

grade curricular proposta para o currículo reformulado pela Resolução

CEPE/CA n. 142/2017, implementado em 2018, à luz da Resolução CNE/CP n.

2, de 20 de dezembro de 2019, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais

para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e a Base

Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica

(BNC-Formação), e da Resolução CEPE/CA 039/2021, que regulamentou a

Creditação Curricular da Extensão na Universidade Estadual de Londrina.
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Na esteira destas discussões, gerenciadas pelo NDE do curso, surgiu a

necessidade de estreitar os laços com a autoavaliação. Guiados, então, pela

CPA, o grupo buscou coletar os dados para a autoavaliação institucional,

publicada na série de relatórios na página da Comissão Permanente. Para tanto,

o departamento, junto com o Colegiada do Curso, o NDE e docentes

representantes das 3 áreas envolvidas no departamento, buscaram: (i)

sensibilização para participação de todos os discentes nos processos de

autoavaliação organizados pela CPA; (ii) elaboração de projeto de autoavaliação

individual do departamento, ainda em fase inicial, no qual constam as seguintes

seções (objetivos; estratégias, métodos - técnicas, instrumentos, formas de

análise, frequência de coteta de dados; cronograma; recursos; equipe de

implementação/responsabilidades); (iii) planejamento (definição dos aspectos

"políticos da autoavaliação"). Salientamos que todas estas fases são

contempladas pela CPA, no âmbito institucional, e que serão retomadas no

microambiente do departamento.

Tomamos para análise os dados da autoavalição realizada pela CPA que

viabilizou o acesso ao Formulário de Autoavaliação Discente entre 23 de abril e

24 de junho de 2020. Segundo o relatório6, "nesse intervalo, especificamente em

abril de 2020, a Universidade Estadual de Londrina possuía 12.984 alunos

matriculados na graduação (Fonte: PROGRAD, 2021, p.15), com alcance de

1.513 respondentes, representando 11,65% do total da população, com índice

aproximado para os alunos do curso de Letras-Português (do universo de 364

alunos, 35 responderam ao formulário, 9,6% dos discentes do curso)7. De forma

geral, os estudantes que participaram da autoavaliação consideraram que8:

6http://www.uel.br/cpa/portal/pages/arquivos/Relatorio%20CPA/Relatorio%20CPA-
UEL%202020.pdf
7 Reproduzimos o alerta feito pela CPA em seu relatório: "E importante ressaltar que esses dados
foram coletados de forma não probabilística, ou seja, o formulário foi implantado no Portal
Discente pela ATI, e a ATI e os colegiadas divulgaram mensagens por e-mail aos discentes com
informações sobre a pesquisa e aqueles que tiveram acesso à mensagem e condições técnicas,
como por exemplo acesso a computador ou celular com internet, tiveram a oportunidade de
respondê-la. Ressalta-se o fato de que o período de acesso ao Formulário coincidiu com meses
da pandemia pela COVID-19 e de inatividade pedagógica na instituição, razão que pode ter
interferido diretamente no baixo número de respondentes" (CPA, 2021, p.17).
8 Respostas retiradas do documento da CPA.
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a) Houve bom entendimento e percepção do PPC do seu curso,

considerando a metodologia utilizada e a formação interdisciplinar,

multidisciplinar e transdisciplinar.

b) O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua consciência ética para

o exercício profissional; dessa forma, demonstram bom entendimento e

percepção do PPC do seu curso, considerando os objetivos do curso

quanta ao desenvolvimento da consciência ética para o exercício

profissional.

c) O curso oportuniza o trabalho em equipe, assim demonstram bom

entendimento e percepção do PPC do seu curso, considerando as

metodologias utilizadas, que destacam o exercício profissional

colaborativo e coletivo.

d) 0 curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e

argumentação, assim demonstram bom entendimento e percepção do

PPC do seu curso, considerando a metodologia utilizada no processo de

análise, síntese e discussão.

e) O curso promoveu o desenvolvimento da sua capacidade de pensar

criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da

sociedade, assim demonstram bom entendimento e percepção do PPC

do seu curso, considerando a metodologia utilizada e contextualizada à

problematização.

f) O curso contribuiu para a ampliação da sua capacidade de comunicação

nas formas oral e escrita, demonstrando bom entendimento e percepção

do PPC do seu curso, considerando a metodologia utilizada relacionada

à habilidade de comunicação.

g) O curso contribuiu para o desenvolvimento da sua capacidade de

aprender e atualizar-se permanentemente, demonstrando bom

entendimento e percepção do PPC do seu curso, considerando a

metodologia utilizada que favorece a aprendizagem contínua.

Diante das respostas à autoavaliação e pensando na última reformulação

do Curso de Letras-Português (2017), o colegiado do curso, ouvindo docentes,
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discentes e egressos, propôs mudanças na grade curricular de modo a

contemplar eficazmente as recomendações previstas nas Diretrizes Curriculares

Nacionais (BRASIL, 2001).

Duas adequações foram implementadas devido às deliberações da

Câmara de Graduação n.34/2018 e a n.02/2019. A primeira dispõe sobre a

carga horária de algumas disciplinas, determina a exclusão de outras e insere

no rol de disciplinas, por exemplo, Educação para a Inclusão, Metodologia do

Ensino em várias frentes de estudos, como Análise Linguística e Estudos de

Documentos Oficiais, para citar algumas. Já a Deliberação da Câmara de

Graduação n. 02/2019 altera o ano de oferta de disciplinas para sua melhor

acomodação dentro da grade curricular e, consequentemente, da compreensão

pelo estudante dos conteúdos ministrados. Todas as adequações foram

pensadas para maximizar o aproveitamento dos conteúdos e propiciar ao

estudante uma gama maior de disciplinas compatíveis com o perfil do curso.

Pautados pela premissa de que a licenciatura deve preparar o profissional

para aluar na escola e que o êxito desse objetivo depende da incorporação de

conhecimentos específicos ainda não contemplados no currículo, esta proposta

de reformulação indica a criação de novas disciplinas elencadas no ementário9

para um tronco comum, no Curso de Letras-Português.

Essa alteração reafirma a pertinência de uma nova organização

curricular, considerados os contextos atuais da reformulação que insere

disciplinas que propiciam um diálogo entre os diferentes profissionais com os

estudantes.

Além disso, a Resolução CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019 e a

Resolução CEPE/CA n° 039/2021 precisavam ser incorporadas ao PPC,

viabilizando a observância das diretrizes do currículo nacional para a Formação

Inicial de Professores para a Educação Básica e a inserção da Creditação

Curricular da Extensão, na Universidade Estadual de Londrina. Como

mencionado, a preocupação com o desenvolvimento de atividades ligadas à

extensão foi uma constante para esta proposta. Estas alterações, embora

realizadas após 3 anos da implementação do último currículo, permitirão ao

9 Cf. nota 4 da seção de justificativa.
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curso de Letras-Português a modernização dos conteúdos e métodos visando a

alcançar as expectativas vislumbradas pêlos documentos citados.

Por fim, para esta seção, as avaliações dos dados administrativos/

académicos não foram possíveis. Como historiado acima, a reformulação do

curso ocorreu em 2017, com implementação em 2018. Tivemos dois anos de

normalidade académica e, em seguida, dois anos de excepcionalidade com a

Pandemia da COVID-19. Nesse sentido, não é possível precisar, corretamente,

os indices de evasão por conta da pandemia. Os índices de evasão, de

reprovação e represamentos, isto é, etapas do curso com maior retenção dos

estudantes, não seriam fidedignos ao de um ciclo de 4 anos considerados

normais na universidade. Um outro ponto é que não temos turmas formadas

neste currículo. Os primeiros estudantes se formarão em julho de 2022, também

pela interferência no ciclo académico acarretado pela pandemia.

Mesmo sendo impedidos de demonstrar em números a necessidade de

reformulação, pêlos motivos expostos acima, o colegiado do curso e o NDE,

respaldados pelo departamento e a documentação apresentada, consideram

necessária a reformulação proposta para a garantia de adequação aos novos

documentos e aos novos conteúdos inseridos no PPC apresentado.

Além disso, torna-se imprescindível que o corpo docente passe por

processo de avaliação e de autovaliação para que haja clareza quanto ao

processo de ensino-aprendizagem e sua relação com a formação do estudante,

seja no enfrentamento da evasão escolar, seja na decisão do que deve ser

aperfeiçoado no curso.

4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

As Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) estabelecem que "o

curso de Letras deve contribuir para o desenvolvimento das seguintes

competências e habilidades: domínio do uso da língua portuguesa ou de uma

língua estrangeira, nas suas manifestações oral e escrita, em termos de

recepção e produção de textos; reflexão analítica e crítica sobre a linguagem

2
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como fenómeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e

ideológico; visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações

linguísticas e literárias, que fundamentam sua formação profissional;

preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do mercado de

trabalho; percepção de diferentes contextos interculturais; utilização dos

recursos da informática; domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos

processes de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e médio; domínio

dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos

conhecimentos para os diferentes níveis de ensino.

O resultado do processo de aprendizagem deverá ser a formação de

profissional que, além da base específica consolidada, esteja apto a atuar,

interdisciplinarmente, em áreas afins. Deverá ter, também, a capacidade de

resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e comunicar-se dentro

da multidisciplinaridade dos diversos saberes que compõem a formação

universitária em Letras. O profissional de Letras deverá, ainda, estar

compromissado com a ética, com a responsabilidade social e educacional, e

com as consequências de sua atuação no mundo do trabalho. Finalmente,

deverá ampliar o senso crítico necessário para compreender a importância da

busca permanente da educação continuada e do desenvolvimento profissional"

(BRASIL, 2001, p. 30-31).

No que se refere aos conteúdos curriculares, tais Diretrizes preconizam,

ainda, que "os conteúdos caracterizadores básicos devem estar ligados à área

dos Estudos Linguísticos e Literários, contemplando o desenvolvimento de

competências e habilidades específicas. Os estudos linguísticos e literários

devem fundar-se na percepção da língua e da literatura como prática social e

como forma mais elaborada das manifestações culturais. Devem articular a

reflexão teórico-crítica com os domínios da prática - essenciais aos

profissionais de Letras, de modo a dar prioridade à abordagem intercultural, que

concebe a diferença como valor antropológico e como forma de desenvolver o

espírito crítico frente à realidade. De forma integrada aos conteúdos

caracterizadores básicos do curso de Letras, devem estar os conteúdos

caracterizadores de formação profissional em Letras. Estes devem ser

22
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entendidos como toda e qualquer atividade académica que constitua o processo

de aquisição de competências e habilidades necessárias ao exercício da

profissão, e incluem os estudos linguísticos e literários, práticas

profissionalizantes, estudos complementares, estágios, seminários,

congressos, projetos de pesquisa, de extensão e de docência, cursos

sequenciais, de acordo com as diferentes propostas dos colegiadas das IES e

cursadas pêlos estudantes. No caso das licenciaturas deverão ser incluídos os

conteúdos definidos para a educação básica, as didáticas próprias de cada

conteúdo e as pesquisas que as embasam. O processo articulatório entre

habilidades e competências no curso de Letras pressupõe o desenvolvimento

de atividades de caráter prático durante o período de integralização do curso"

(BRASIL, 2001, p. 31).

De acordo com a própria LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (BRASIL, 1996)''°, não há um currículo mínimo para os cursos de

Letras; as instituições de ensino têm liberdade na composição da carga horária

e nas especificações das unidades de ensino.

As Diretrizes para os curses de Letras (BRASIL, 2001, p. 30-31)11

enfatizam que os cursos devem priorizar a "abordagem pedagógica centrada

no desenvolvimento da autonomia do aluno", bem como promover a

"articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão"; o resultado do

processo de aprendizagem deverá promover "a capacidade (do aluno) de

reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos

e literários", devendo os conteúdos curriculares "articular a reflexão teórico-

crítica com os domínios da prática" e estando o estágio articulado com o

restante do curso, entre outros fatores.

Entretanto, os currículos dos cursos de Letras da atualidade estão

articulados em torno de disciplinas tradicionais que, como aponta Paiva

10 BRASIL. Lei   9.394, de 20 de Dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso
em: 15 set. 2016.

11 BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia,
Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia,
Arquivologia e Museologia. 2001. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf. Acesso em: 20 jan. 2017.
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(2004)''^, pouco discutem os avanços na área; muitos trabalham com uma

bibliografia desatualizada, com teorias que não dialogam com a prática, num

modelo tradicional de transmissão de conhecimentos centrado exclusivamente

no professor. Para a autora, os projetos de estágio, na maioria dos cursos,

seguem o velho modelo tradicional de observação e regência, sem enfocar a

ação-reflexão-ação e sem utilização de tecnologias de informação e

comunicação. Neves (2000, p. 1)13, por sua vez, afirma que "a questão da

formação do professor de ensino fundamental e médio nos Cursos de Letras

está longe de ter encontrado uma fixação de caminhos minimamente

satisfatória". Ao discutir o desempenho dos Cursos de Letras na formação do

professor, a autora questiona se "os alunos sabem, minimamente, o que fazer

com a Linguística no ensino da língua", uma vez que a separação entre

Linguística e Língua Portuguesa se evidencia dentro dos próprios cursos de

Letras. Recai, pois, sobre os cursos de formação de professores,

especificamente, o curso de Letras, a responsabilidade de tratar o ensino de

Linguística de forma que os graduandos possam perceber como selecionar e

como orientar os conteúdos de linguagem para os ensinos Fundamental e

Médio.

Outro tópico levantado por Neves (2001, p. 4)é o ensino de gramática,

uma grande preocupação para os professores, o que a faz questionar: "O

professor de português recebe na universidade uma formação que lhe permita

compreender - com todas as suas consequências - o que é língua em

funcionamento e, a partir daí, que lhe permita saber o que é ensinar a língua

materna para os alunos que lhe são entregues?"

Contribuindo para esse descompasso, está, segundo Soares (2001 )14, a

não aplicação (ou a precária aplicação), nos currículos de formação de

12 PAIVA, Vera Lúcia Menezes e Oliveira e. Avaliação dos cursos de Letras e a formação do
professor. In: Revista do GELNE. João Pessoa. V. 5, n. 1 e 2. p. 193-200, 2004.
13 NEVES, Maria Helena de Moura. Examinando os caminhos da disciplina Linguística nos cursos
de Letras: por onde se perdem suas lições na formação dos professores. In: Anais da 18
Jornada de Estudos Linguísticos do Nordeste. Salvador: UFBA, 2000.

14 SOARES, Magda. Letramento: um tema em três géneros. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica,
2001.
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professores, das correntes linguísticas contemporâneas, como a Linguística

Textual, a Análise de Discurso, a Sociolinguística, dentre outras.

Formar um professor requer a articulação de dois componentes

curriculares, que são o conhecimento teórico (domínio de conhecimento do

objeto linguagem) e o conhecimento de ensino e de pesquisa sobre ensino

(desenvolvimento da habilidade de ensino e o conhecimento de pesquisa sobre

ensino-aprendizagem na área da linguagem). De acordo com Brzezinski (1998,

p. 162)15, a prática pedagógica é, sobretudo, uma prática social e o maior

desafio é "formar profissionais com competência pedagógica para preparar o

homem para a vida social, para o exercício do trabalho e para a cultura da

consciência político-social, sem que esse seja dominado e submetido à

opressão característica da sociedade dividida em classes". Trata-se, pois, de

uma preparação que envolva os conteúdos, as habilidades didáticas, a

compreensão da organização do trabalho em geral e escolar e a dinâmica das

relações sociais e pedagógicas.

Para Zeichner (1992)16, a prática deve ser o eixo central do currículo de

formação de professores e deve estar apoiada na reflexão na e sobre a ação,

envolvendo tanto o estágio quanto as reflexões dos conteúdos. A atitude

reflexiva deve, pois, permear todo o curso de formação (DIAS, 2009)17, uma vez

que a integração entre ensino, pesquisa e extensão está presente na legislação

educacional e nos documentos produzidos pelo governo federal e pelo MEC. A

articulação desses três eixos é tarefa de todos os professores, em todas as

disciplinas do curso.

Os PCN (BRASIL, 1998)18 já apontavam para a necessidade tanto de

uma revisão dos currículos dos cursos de Letras e das disciplinas de Prática de

Ensino, como de formação contínua dos professores, preconizando um enfoque

15 BRZEZINSKI, Iria. Notas sobre o currículo na formação de professores: teoria e prática. In:
SERBINO, R. V. et al. (Orgs.). Formação de Professores. São Paulo: UNESP, 1998.
16 ZEICHNER, K. Novos caminhos para o practicum: uma perspectiva para os anos 90. In:
NOVOA, António. (Org.) Os Professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
17 DIAS, Ana Maria lorio. Discutindo caminhos para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão. Revista Brasileira de Docência, Ensino e Pesquisa em Educação Física, v. 1, n.
1,2009.
18 BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino
Fundamental: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.
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linguístico-enunciativo, ausente dos currículos de graduação em Letras. E já

determinavam os textos como unidades de ensino e os géneros do discurso

como objetos de trabalho. De modo que dois pontos importantes precisam ser

trabalhados nos cursos de formação: a metodologia da ação-reflexão-ação,

voltada para refletir sobre a teoria à luz da prática, e a importância do trabalho

com os géneros discursivos desde a formação do professor, de modo a impedir

a distância entre o discurso e a prática de sala de aula, impedindo o ensino
mecânico.

Além disso, a Resolução CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019, em

seu Art. 11, traz a seguinte indicação quanto à distribuição das horas do curso
de licenciatura:

I - Grupo l: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os

conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a

educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas
educacionais.

II - Grupo II: 1 .600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos

específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de

conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos.

Ill - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, de prática pedagógica, assim distribuídas:

a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de

trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição
formadora; e

b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos

Grupos l e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC

da instituição formadora.

Nesse sentido, a reformulação possibilita que continuem inseridos em

seus programas temas relevantes para a formação do profissional que
pretendemos, a saber:
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a) Educação Ambiental19, Direitos Humanos2", LIBRAS^1 e Educação das

Relações Etnico-Raciais para o Ensino de hlistória e Cultura Afro-

Brasileira e Africana22.

b) Educação Inclusiva - compromisso no combate a todas as formas de

preconceito e discriminação, bem como a promoção de condições legais,

materiais, pedagógicas e outras necessárias para a promoção de

equidade23.

5. PERFIL ACADÉMICO E PROFISSIONAL

Acreditamos ser de extrema importância definir o perfil do aluno do curso

de Letras-Português da UEL para que, a partir disso, possamos problematizar

19 Resolução CNE/CP n° 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental; Lei 17505 - 11 de janeiro de 2013, institui a Política
Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras
providências; Deliberação n° 04/13, normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema
Estadual de Ensino do Paraná, com fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n°
17.505/2013 e Resolução CNE/CP n° 02/2012.

20 Resolução CNE/CP n0 1, de 30 de maio de 2012, estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos.

21 Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de
2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19
de dezembro de 2000; Parecer CEE/CES n° 23/11, inclusão da Língua Brasileira de Sinais -
Libras, como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado,
tecnologia e sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3.°, do Decreto
Federal n.° 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n.° 10.436, de 24
de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras; Resolução CEPE n°
56/2015, institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina especial, para os
estudantes dos Cursos de Graduação, na habilitação bacharelado, da Universidade Estadual de
Londrina.

22 Resolução CNE/CP n° 1, de 17de junho de 2004, institui Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana; Deliberação CEE n° 04/10, dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação
CEE/PR n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

23 Lei N. 13,146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência e Lei
Estadual N. 20,443/2020 que dispõe sobre o ingresso de pessoas portadoras de deficiência nas
instituições estaduais de educação superior e instituições estaduais de ensino técnico.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Fe Código II,764-FormatoA4 (210x297)



I(BI *•».:-^^

UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

os processes de formação que têm constituído as práticas no campo da

educação, com o objetivo de não apenas esboçar respostas novas, mas,

sobretudo, promover novas perguntas. Conforme Gatti (2010, p.1361 )24, "é

importante considerar as características dos licenciandos, uma vez que estas

têm peso sobre as aprendizagens e seus desdobramentos na atuação

profissional".

Pensar num curso é, primeiramente, conhecer a quem ele se destina e

assim relacionar dois pontos importantes na formação do futuro profissional:

sua identidade pessoal e sua identidade profissional.

A fim de traçarmos este perfil dos alunos ingressantes, fizemos uma

pesquisa junto aos alunos de Letras da UEL, em 2016, por meio de um

questionário com 34 questões objetivas, que visava salientar suas condições

socioeconômicas e o porquê da escolha pelo curso. Foram ouvidos 72

estudantes, sendo 35 do período vespertino e 37 do período noturno, gerando

os seguintes resultados.

5.1 Os ingressantes do período noturno

Congruentes com a já conhecida feminização da docência, sobre a qual

os dados revelam grande discrepância entre o número de homens e mulheres

licenciados (75,4% deste espaço é ocupado pelo sexo feminino) (GATTI, 2010),

o nosso curso, no período noturno, conta com 65% de sua clientela composta

por mulheres e 35% por homens, o que nos mostra que o nosso público

masculine está acima da média comumente esperada para a docência. Quanto

às suas etnias, verificou-se que 70% consideram-se brancos, 20% pardos, 5%

negros e 5% amarelos.

Inquirindo sobre a formação dos pais desses alunos, constatou-se que

apenas 32% de suas mães e 29% de seus pais cursaram ensino superior ou

24 GATTI, B. A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. Educação e
Sociedade, Campinas, v. 31, n.113, p. 1355-1379, 2010. Disponível
em: http://www.scielo.br/pdf/es/v31n113/16.pdf. Acesso em: 01 de abr. 2016.
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pós-graduação, enquanto a maior parte encerrou os estudos no Ensino Médio

(41%), sendo que apenas 3% não tiveram nenhuma escolarização.

A maioria da turma (68%) vive com a família e esta possui, salvo raras

exceções, entre três e cinco pessoas, incluindo os alunos, em suas habitações.

Somente 5% vivem em alojamentos fornecidos pela instituição.

Quanto à renda familiar, 14% das famílias têm renda entre 10 e 30

salários mínimos (SM), 27% têm renda entre 6 a 10 SM, 13% têm renda entre

4,5 e 6 SM e outros 13%, entre 3 a 4,5 SM, ao passo que 22% têm renda entre

1,5 salário mínimo e 3. Ganhando até 1,5 SM, temos 11% das famílias.

68% dos estudantes têm algum tipo de renda, incluindo bolsas de estudo,

contudo apenas 14% contribuem para a renda da família. Dentre os 26 alunos

que trabalham, 20 trabalham mais de 20 horas semanais, sendo que, destes,

11 trabalham mais de 40 horas por semana.

Outro dado relevante é que apenas 2 alunos da classe recebem auxílio

moradia e outros 2 recebem auxílio permanência. Há somente 1 aluno bolsista,

com bolsa de extensão; e apenas 1 aluno realizou atividades no exterior, por

meio de um intercâmbio não institucional.

Quanta ao ingresso na universidade e à escolarização dos estudantes

do noturno, 8 alunos (22%) ingressaram por meio de políticas de ação

afirmativa, no caso, por terem estudado em escolas públicas ou colégios

particulares com bolsa. 23 alunos (62%) estudaram somente em escolas

públicas; 7 (19%) apenas em particulares; 5 (14%) a maior parte em particulares

e 2 (5%) a maior parte em públicos. Do montante, apenas 1 não concluiu o

ensino médio regular, mas o profissionalizante magistério (Curso Normal).

Os nossos alunos não são ávidos leitores: apenas 19% (7 alunos) leram

durante o ano mais de oito livros, além dos indicados pela bibliografia do curso.

19% leram de seis a oito, 38% de três a cinco e 24% dos alunos leram menos

de dois livros.

Sobre seus estudos, excetuando-se as horas em sala de aula, 62% (23)

dos alunos estudam no máximo três horas semanais e, destes, 8% não estudam

nenhuma sequer. Apenas 20% estudam de quatro a sete horas semanais e

somente 8% estudam mais de oito horas.
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No caso da escolha do curso e da instituição superior houve, sem dúvida,

consenso: para 41% (15) dos alunos, a escolha do curso deve-se a acreditarem

ser sua vocação; a escolha da UEL, para 53% dos alunos, ocorreu graças à

boa reputação da universidade.

Indagados se pretendem exercer o magistério após o término do curso,

15 alunos, 41%, afirmaram que sim, como carreira profissional principal. Há

também 13% que desejam atuar, porém não como atuação profissional

principal. 27% ainda não se decidiram; e 19% não desejam exercer o

magistério.

5.2 Os ingressantes do período vespertino

Para o período vespertino, de semelhante forma aos dados coletados no

período noturno, o número de mulheres no curso de Letras chega a 77% dos

alunos que responderam ao questionário, sendo apenas 8 (23%), o número de

homens. Na questão da etnia, a média se mantém aproximadamente a mesma

para os que se consideram brancos: 71 %; para outras etnias, 6% se consideram

negros; 14% se consideram pardos; e 9% amarelos.

A escolarização dos pais divide-se entre o ensino superior, 37%, a pós-

graduação, com 17%; 30% para ensino médio; e 23% para abaixo do ensino

médio. Enquanto para as mães, 6% dividem-se entre o ensino Fundamental l e

II, 40% cursaram até o ensino médio, 25% para ensino superior e 17% para

pós.

77% (27) dos alunos moram com os pais, 1 mora sozinho, 1 mora com o

cônjuge, e outros 6 (17%) moram com outras pessoas. Dos alunos que residem

com a família, a maior parte possui entre duas e quatro pessoas na casa.

A renda familiar se mantém semelhante aos dados dos alunos do

noturno: 12% dos estudantes têm renda familiar entre 10 e 30 salários; 18%

entre 6 e 10 SM; 21% entre 4,5 e 6 SM; 23% entre 3 e 4,5 SM; também 23%,

entre 1,5 a 3 SM; e apenas 3% com renda até 1 ,5 salários mínimos.
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O sustento está na maioria (66%) pelas pessoas da família ou amigos,

enquanto 32% possuem renda própria e, destes, 3 pessoas (8%) contribuem

para a renda familiar e 1 pessoa é a principal responsável pelo sustento. Uma

única pessoa depende de programas governamentais.

Dos 35 matriculados no curso, 25 (70%) não trabalham, enquanto o

restante se divide em trabalhos eventuais ou fixos.

Nenhum dos alunos recebeu algum tipo de auxílio permanência; 71%

deles não receberam bolsas académicas. Apenas 4 alunos receberam bolsa

académica por iniciação científica e 2 por extensão. Nenhum participou de

programas de intercâmbio no exterior.

O ingresso de 88% dos alunos deu-se sem nenhuma política afirmativa,

com uma exceção para critérios de renda, de etnia e 2 alunos por estudos em

escola pública. Os estudos dividem-se em valor próximo entre escola pública

(45%) e privada (43%). 1 aluno estudou maior parte em escola pública, 2

estudaram maior parte em escola privada e 1 dividiu seus estudos com outra

escola no exterior. 85% dos estudantes fizeram o ensino médio tradicional, 3

fizeram o profissionalizante técnico, 1 fez o profissionalizante magistério e 1, o

supletivo.

34% dos alunos afirmam ter uma leitura recorrente (mais de 8 livros por

ano); 23% dizem ler entre 6 e 8 livros; 17% lêem entre 3 e 5 livros; 20% lêem

até 2 livros por ano e 2 pessoas disseram ler nenhum. Nos estudos,

considerando o tempo fora da instituição, 57% dos alunos têm de 1 até 3h de

dedicação aos estudos, 20% têm de 4 a 7h de estudo, 14% chegam a 12h e 6%

dizem dedicar mais de 12h para os estudos; 1 pessoa somente afirmou não ter

horas de estudo.

A razão mais assinalada para a escolha do curso (35%) foi a vocação; 3

pessoas marcaram a intenção de se inserir no mercado de trabalho, e 35% das

respostas ficaram na categoria "outro motivo"; as outras alternativas, como

influência dos pais/professores, valorização profissional, prestígio e

concorrência, oscilam entre uma e duas marcações, cerca de 6%.

A escolha pela universidade deu-se em 46% dos casos pela qualidade,

24% pela gratuidade. 13% ressaltaram a proximidade da residência e 1 por ser
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próxima ao trabalho, 4% dos estudantes afirmaram que ingressaram por terem

sido aprovados, 1 pessoa (2%) assinalou o interesse pela possibilidade de bolsa

de estudo e outras 4 (9%) marcaram "outro motivo".

Indagados se pretendem atuar no magistério após o término do curso,

41% afirmaram que querem ser professores e 24% que pretendem atuar na

área da gestão educacional. Entretanto, 35% dos estudantes responderam que

querem trabalhar em outro campo não vinculado à educação.

Em síntese, é possível perceber muitas semelhanças entre os alunos do

vespertino e do noturno. Em ambos os casos, a maioria dos alunos é do sexo

feminine, de etnia branca, estado civil solteiro e ainda mora com os pais. Em

média, 30% dos pais apresentam nível superior e os demais se dividem entre

Ensino Médio e Fundamental, com predomínio do segundo.

A maioria dos alunos apresenta algum tipo de renda, embora não seja

responsável pelo sustento da casa. Poucos fizeram uso de políticas afirmativas

para o ingresso no ensino superior e, quando o fizeram, foi por terem estudado

em escolas públicas (ou com bolsas) em toda a sua trajetória escolar.

Aproximadamente, 65% das famílias apresentam uma renda de até 6 salários

mínimos.

A maioria dos alunos declarou ter escolhido a UEL por sua reconhecida

qualidade, embora a gratuidade tenha sido um indicativo bastante assinalado e

a escolha pelo curso de Letras-Português feita graças à vocação. Quanto à

profissão que irão exercer, cerca de 1/3 dos alunos pretendem seguir o

magistério; igual proporção assinalou que não deseja atuar no magistério e

ainda a mesma proporção está indecisa ou deseja atuar na gestão educacional.

Uma diferença entre os alunos do vespertino e do noturno apareceu ao

se indagar sobre as instituições de ensino que cursaram antes de ingressarem

na universidade. No período noturno, a maioria (cerca de 70%) estudou em

escolas públicas; já no período vespertino, há um equilíbrio: (46% estudaram

sempre na escola pública e 43%, na escola particular, os demais estudaram ora

em instituições particulares, ora em instituições públicas). Outra diferença se

refere à leitura realizada por eles: enquanto no período vespertino, 34% dos
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alunos afirmaram ter uma leitura recorrente, no noturno, este índice cai para

19%.

O número de alunos com bolsa académica também chama atenção:

enquanto no período vespertino 7 estudantes são beneficiados, no noturno,

apenas 1 o é, o que pode ser justificado pelo fato de os alunos do noturno

apresentarem trabalhos/empregos com carga horária próxima às 40 horas

semanais, enquanto no vespertino apenas 2 vivenciam esta mesma situação.

O perfil do nosso estudante indica que eles dedicam pouco tempo ao

estudo e apresentam uma educação secundária carente de conhecimentos

básicos, por isso o curso tem uma função primordial na tarefa de fazê-los

adquirir um capital cultural com o qual apresentam pouco contato. Nesse

sentido, pode-se perceber a importância do desenvolvimento do seu

letramento, por meio de disciplinas capazes de proporcionar uma maior

compreensão do mundo através da leitura e da escrita, de forma a possibilitar

a participação cidadã significativa e crítica nas diversas práticas sociais.

5.3 Prefil do Egresso

Os dados que apresentamos a seguir, com vistas ao delineamento do

perfil do egresso, foram obtidos junto à PROPLAN - Pró-Reitoria de

Planejamento da UEL - em 2021. A pesquisa efetivada por esse setor contou

com a colaboração de 157 ex-alunos, dos quais 25 se formaram em 2019, 81

em 2017, 30 em 2012, e 21 entre 1992 e 2007. Deste total, 116 são do sexo

feminino e 41 do sexo masculino.

A quase totalidade, 92,43%, reside no Paraná e 71,45% estão

trabalhando na área de formação, sendo que 29% integram o setor público. O

acompanhamento de tais egressos revelou que, após a graduação, 58%

ingressaram na pós-graduação, sendo 38% na especialização, 15% no

mestrado, 4% no doutorado e 1 % em pós-doutorado.

De acordo com 75%, os conhecimentos adquiridos no curso de

graduação conferiram segurança para atuarem sozinhos e, segundo 70%, as

disciplinas cursadas contribuíram (sim/muito) para o desempenho profissional.
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Entretanto, 39% julgaram-se razoavelmente preparados para o mercado de

trabalho quando se formaram. Na opinião de 53%, o curso contribuiu

parcialmente na preparação para o exercício profissional. E 40% julgaram que

tal contribuição foi ampla.

No que tange aos recursos didático-pedagógicos, 55% julgaram tal item

de forma positiva. Conforme 78%, houve estímulo ao aprendizado e o método

de avaliação foi satisfatório. A quase totalidade, 92%, também disse que os

docentes demonstraram domínio do conteúdo das disciplinas. No entanto, para

apenas 42% o nível de exigência do curso está na medida certa, sendo que o

restante entende que o curso deveria ser mais exigente.

Quando indagados acerca do uso de recursos audiovisuais e

tecnológicos no curso, 52% disseram ser restrito, porém adequado. 22%

também disseram ser adequado, porém amplo. O acervo bibliográfico

disponível está satisfatório para a grande maioria, ou seja, 95% (bom/ótimo).

No que se refere à distribuição da grade curricular, 60% julgaram entre

boa e ótima. Já para 40%, a organização curricular está entre regular e ruim.

Quanta à oferta de disciplinas especiais, 68% mostram-se satisfeitos. No que

diz respeito à relação entre aulas teóricas e práticas, 56% avaliaram como boa

e ótima. Já para 44%, tal relação está qualificada entre regular e ruim.

Conforme 72%, as ativídades relacionadas à extensão foram

consideradas positivas. No que tange ao apoio à participação em eventos, 62%

julgaram entre ótimo e bom. Já para 38%, a avaliação ficou entre regular e ruim.

Do total de entrevistados, a maioria tem mantido algum contato com a

DEL por meio das seguintes modalidades: participação em eventos; cursos de

atualização; pós-graduação/especialização lato sensu; mestrado/doutorado

stricto sensu; e procura de serviços prestados pela Instituição. Cabe destacar

que os cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) têm

um vínculo direto com o curso de Letras-Português, considerando que os

docentes da graduação são os mesmos da pós-graduação. A integração dos

estudantes em projetos de pesquisa garante a interação e a troca de

conhecimentos e experiências entre os pares.
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A quase totalidade afirma que o curso tem que melhorar nos seguintes

aspectos: recursos didático-pedagógicos; reformulação do Projeto Político

Pedagógico; atualização do acervo da biblioteca; adequação da carga horária

do curso; espaço físico; recursos audiovisuais e tecnológicos; melhor

preparação para o mercado de trabalho; e laboratório de informática.

Além desses aspectos, o perfil académico e profissional do egresso do

curso de Letras-Português da DEL foi pensado em conformidade às Diretrizes

Curriculares Nacionais para os cursos de Letras (Parecer CNE/CES n0

492/2001), segundo as quais:

Independentemente da modalidade escolhida, o profissional em
Letras deve ter domínio do uso da língua ou das línguas que
sejam objeto de seus estudos, em termos de sua estrutura,
funcionamento e manifestações culturais, além de ter
consciência das variedades linguísticas e culturais. Deve ser
capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso
de novas tecnologias e de compreender sua formação
profissional como processo contínuo, autónomo e permanente.
A pesquisa e a extensão, além do ensino, devem articular-se
neste processo. O profissional deve, ainda, ter capacidade de
reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos
conhecimentos linguísticos e literários (BRASIL, 2001, p. 30).

Assim sendo, o licenciado em Letras pela DEL estará habilitado para:

a) usar convenientemente a Língua Portuguesa em suas manifestações

orais e escritas nos mais diversos contextos, descrevê-la e analisá-la em termos

de sua estrutura e funcionamento;

b) compreender a natureza da linguagem enquanto fenómeno

psicológico, social, histórico, cultural, político e ideológico;

c) conhecer os diferentes campos das teorias linguísticas e literárias,

para aplicá-los na pesquisa e no ensino, possibilitando a continuidade de

construção do conhecimento na área e o aperfeiçoamento da prática

pedagógica;

d) ter um repertório representativo da literatura em língua portuguesa, de

modo a estar tecnicamente preparado para atuar no mercado de trabalho;

e) formar leitores e produtores críticos de diferentes géneros discursivos;
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f) entender o impacto, no ensino, das mudanças que as novas mídias

trazem para os modos de socialização e as práticas discursivas em processo

de globalização cultural;

g) estar comprometido com uma atitude investigativa que favoreça a

utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino;

h) estar comprometido com os valores inspiradores da sociedade

democrática e inclusiva, compreendendo o papel social que desempenhará na

escola;

i) dominar os conteúdos básicos que são objetos de ensino e

aprendizagem nos diferentes níveis, articulando-os interdisciplinarmente;

j) autoavaliar-se buscando uma formação continuada.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Letras

(Parecer CNE/CES No. 492/2001),

o graduado em Letras, tanto em língua materna quanto em
língua estrangeira clássica ou moderna, nas modalidades de
bacharelado e de licenciatura, deverá ser identificado por
múltiplas competências e habilidades adquiridas durante sua
formação académica convencional, teórica e prática, ou fora
dela (BRASIL, 2001, p.30).

Desta forma, em decorrência das competências e habilidades adquiridas

no campo dos estudos linguísticos, literários e pedagógicos desenvolvidos

durante o curso de Letras da UEL, o graduado poderá atuar em várias frentes

de trabalho: como professor e/ou pesquisador, no ensino; como revisor de

textos, em editoras e instituições públicas ou privadas; como crítico literário, em

empresas jornalísticas; e/ou como assessor cultural em instituições públicas ou

privadas, entre outras atividades.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

E objetivo geral do curso de Letras-Português da UEL formar

profissionais capacitados para atuar nas seguintes áreas: magistério como
3
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professor de Português e de Literaturas de Língua Portuguesa nos níveis de

ensino fundamental e médio; assessoria e consultoria a instituições, fóruns e

comissões promotoras e mantenedoras do património linguístico e literário

nacional; editaria de materiais linguísticos-literários; elaboração de projetos de

alfabetização e produção de materiais didáticos de língua materna; área de

pesquisa em estudos linguísticos e literários.

6.2 Objetivos Específicos

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de

Letras - que estabelecem que "o objetivo do Curso de Letras é formar

profissionais interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica,

com as linguagens, especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e

conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com o outro" (BRASIL,

2001, p. 30) -, constituem objetivos específicos do curso de Letras-Português

da UEL:

1. Capacitar o futuro docente para:

atuar na educação básica;

aliar a formação teórica com a prática profissional, de forma crítica e

reflexiva;

adquirir os conhecimentos de leitura, produção textual e análise

linguística;

realizar as transposições didáticas tendo em vista as demandas do seu

tempo;

compreender os saberes docentes e articulá-los a sua realidade de

ensino de modo crítico, a fim de contribuir para uma sociedade mais justa

e humanitária;

debater temas relativos à cidadania e à pluralidade.

2. Promover, durante o curso:
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a dimensão humana, de modo que os alunos possam interagir

coletivamente;

a aproximação entre o corpo docente e a cidade, em festivais e eventos

da área;

a aproximação entre universidade e comunidade por meio de projetos de

pesquisa, ensino e extensão nas escolas da região;

o debate sobre a formação continuada, por meio de pesquisa junto à

graduação.

3. Inserir, ao longo do curso:

o aluno da educação básica no património literário brasileiro;

o aluno na vida cultural da cidade.

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

7.1 A formação do professor no curso de Letras da UEL

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (2001), o

curso de Letras da UEL tem como norte o desenvolvimento de uma série de

habilidades nos educandos que os capacite, sobretudo, ao pleno exercício da

profissão de professor de língua materna. Por essa razão, dará prioridade ao

tratamento das diversas frentes de trabalho com as quais, necessariamente, se

depara todo professor de Língua Portuguesa na atualidade, ou seja, as práticas

de leitura, escrita, oralidade e análise linguística/semiótica (BRASIL, 2018)25.

Ainda, a RESOLUÇÃO CNE/CP n0 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019,

em seu Art. 8°, estabelece que os cursos destinados à Formação Inicial de

Professores para a Educação Básica devem ter, dentre seus fundamentos

pedagógicos, os seguintes:

25 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
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l -o desenvolvimento de competência de leitura e produção de textos em Língua

Portuguesa e domínio da norma culta;

ll-o compromisso com as metodologias inovadoras e com outras dinâmicas

formativas que propiciem ao futuro professor aprendizagens significativas e

contextualizadas em uma abordagem didático-metodológica alinhada com a

BNCC, Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018)26, visando ao

desenvolvimento da autonomia, da capacidade de resolução de problemas, dos

processos investigativos e criativos, do exercício do trabalho coletivo e

interdisciplinar, da análise dos desafios da vida cotidiana e em sociedade e das

possibilidades de suas soluções práticas;

Ill - a conexão entre o ensino e a pesquisa com centralidade no processo de

ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de

construção do conhecimento.

7.1.1 Prática de Leitura

A abordagem da leitura pressupõe um trabalho com o texto, que embora

possa acontecer de diferentes formas, de acordo com as Diretrizes Curriculares

do Parana (PARANA, 2008),27 terá como base teórica as reflexões de Bakhtin

(2003)28, para quem a língua não pode ser entendida isoladamente; é preciso

levar em consideração o contexto no qual ela está inserida, quem está envolvido

nela e o momento histórico. Por isso, nas referidas Diretrizes, compreende-se

a leitura como um ato dialógico, interlocutivo, que envolve demandas sociais,

históricas, políticas, económicas, pedagógicas e ideológicas de determinado

momenta histórico-social. E nessa dimensão dialógica e discursiva que a leitura

deve ser experienciada, desde a alfabetização.

26 BRASIL.. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
27 PARANÁ. Diretrizes Curriculares da rede pública: Língua Portuguesa, Curitiba, SEED,
2008.
28 BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
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Kleimïn-(2007);:i9 entendia leitura como um'processo interafÏvòTo ieitor

vai construindo o sentido do texto através da interação de vários níveis de

conhecimento ativados durante a leitura, como o linguístico, o textual e o

conhecimento de mundo. Uma vez assumida a postura interacional entre leitor

e texto, é importante perceber que o autor se faz presente no texto mediante

marcas formais, que funcionam como pistas para a sua interpretação; conseguir

reconstruir a intenção argumentativa é considerado um pré-requisito para o

posicionamento crítico do leitor frente ao texto.

Ler, além disso, é familiarizar-se com diferentes textos produzidos em

diversas esferas sociais: jornalística, artística, judiciária, científica, didático-

pedagógica, cotidiana, midiática, literária, publicitária etc. De modo que, no

processo de leitura, também é preciso considerar as linguagens não verbais

presentes em fotografias, cartazes, propagandas, imagens digitais e virtuais,

figuras que povoam com intensidade crescente nosso universo cotidiano.

Trata-se, pois, de propiciar o desenvolvimento de uma atitude crítica que

leve o estudante a perceber o sujeito presente nos textos e, ainda, tomar uma

atitude responsiva diante deles. Sob esse ponto de vista, o professor precisa

atuar como mediador, provocando os alunos a realizarem leituras significativas.

Assim, o professor deve dar condições para que o aluno atribua sentidos à sua

leitura, visando a promover um sujeito crítico e atuante nas práticas de

letramento da sociedade.

Desse modo, para o encaminhamento da prática da leitura, é preciso

considerar o contexto sócio-histórico de produção do texto, sua finalidade, seu

interlocutor e o género de discurso no qual ele foi produzido e, então, planejar

as atividades. Antunes (2003)30 salienta que, conforme variem os géneros

(reportagem, propaganda, poema, crónica, história em quadrinhos, entrevista,

blog), conforme varie a finalidade pretendida com a leitura (leitura informativa,

instrumental, entretenimento etc.) e, ainda, conforme varie o suporte (jornal,

29 KLEIMAN, Angela Bastos (2005). Letramento e suas implicações para o ensino de língua
materna. Signo. Santa Cruz do Sul, v. 32 n 53, p. 1-25,dez, 2007.
30 ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003.
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televisão, revista, livro, computador etc.), variam também as estratégias a

serem usadas.

A leitura do texto digital, por sua vez, exige, diante de tantos suportes

eletrônicos, um leitor dinâmico, ativo, que selecione quantitativa e

qualitativamente as informações, visto que ele escolhe o caminho, o percurso

da leitura, o suposto início, meio e fim do texto, porque seleciona os hiperlinks

que vai ler e sua ordem. Isso porque a leitura de hipertextos exige que o leitor

tenha ou crie intimidade com diferentes linguagens na composição do texto

eletrônico bem como os aparatos tecnológicos.

Assim, trabalhar com a leitura é proporcionar o contato com diferentes

géneros discursivos, para que o aluno perceba a importância de cada um, a sua

estrutura, a sua função social. Atualmente, a busca por formar um leitor

competente envolve a leitura de diversos géneros que circulam na nossa

sociedade, o que significa não se limitar exclusivamente à leitura dos clássicos

da literatura.

Por essa razão, o ensino da prática de leitura requer um professor que,

"além de posicionar-se como um leitor assíduo, crítico e competente, entenda

realmente a complexidade do ato de ler" (SILVA, 2002, aputí PARANA, 2008).

Quanto ao ensino da literatura, deve-se levar em conta que é sempre

algo muito complexo, pois envolve diversas concepções sobre texto e

sociedade, seguindo a linha interacionista presente nas Diretrizes Curriculares

para a Educação Básica do Paraná (PARANA, 2008) e as Orientações

Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (BRASIL, 2006)31.

E importante lembrar que, até meados do século XX, o principal

instrumento do trabalho pedagógico do professor de literatura eram as

antologias literárias, com base nos cânones. A leitura do texto literário, nos

antigos ensinos primário e ginasial, visava transmitir a norma culta da língua,

com base em exercícios gramaticais e estratégias para incutir valores

religiosos, morais e cívicos. Nos anos 1970, o ensino de literatura restringiu-se

31 BRASIL, Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). Vol. 1. Linguagens,
códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação / Secretaria de Educação Básica,
2006.
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ao então segundo grau, com abordagens estruturalistas e/ou historiográficas do

texto literário. As Diretrizes Curriculares Estaduais (PARANA, 2008) trouxeram

uma nova perspectiva para o trabalho com o texto literário, quer no ensino

fundamental quer no médio, já que a literatura passa a ser vista como produção

humana, estando intrinsecamente ligada à vida social, com relações dialógicas

com outros textos e numa articulação com outros campos: o contexto de

produção, a crítica literária, a linguagem, a cultura, a história, a economia, entre

outros, sendo concebida como parte da sociedade e entendida em estrita

relação com ela.

Segundo Bakhtin (2003), todos os produtos da criatividade humana

nascem na e para a sociedade. Todo enunciado tem um autor e um destinatário,

sendo preciso entendê-lo como uma unidade real da comunicação discursiva.

A interação verbal é a realidade fundamental da língua e uma das formas mais

importantes de interação é o diálogo, que deve ser pensado num sentido amplo,

como toda comunicação verbal. Todo enunciado é produzido para alguém com

intenções pré-definidas. A arte, para Bakhtin, é um fator social e está sujeita à

influência de outros fatores, o que não é diferente com a literatura. Para ele, a

literatura sempre jogou com a pluralidade de vozes, o que pode ocorrer de duas

formas: o discurso da obra pode ser em si mesmo homogéneo, mas se opor a

algo externo à obra; ou é possível que a polifonia encontre-se representada

dentro do próprio interior do texto. A obra literária é, acima de tudo, pluralidade

de vozes, reminiscência e antecipação de discursos passados e futuros. Trata-

se de uma visão dialógica da linguagem: a obra dialoga com seu tempo, com

seus leitores e com a sociedade na qual está inserida.

De acordo com o autor, assim como ocorre com as diversas esferas de

atividade humana, a literatura organiza as obras de acordo com os géneros de

discurso, mas de um modo diverso. Género, em literatura, significa as famílias

de obras que podem ser agrupadas por apresentarem características iguais ou

semelhantes (MOTTA, 2004)32. A história da literatura mostra a classificação

em três grandes géneros: épico (ou narrativo), lírico e dramático. Destes,

32 MOTTA, Sérgio Vicente. Géneros Literários. In: Pedagogia Cidadã: cadernos de formação.
Língua Portuguesa. V. 2. São Paulo: UNESP, 2004.
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derivam outros, chamados de subgêneros, como o romance, o conto e a novela

(derivados do género narrativo), por exemplo.

Segundo Motta (2004), é necessário reconhecer que a categorização dos

géneros, como toda conceituação científica é, até certo ponto, superficial e

abstraía. Ela não consegue apreender todas as obras literárias que, muitas

vezes, graças à sua natureza artística e multiforme, não podem ser encaixadas

em um único género. No entanto, trata-se de uma classificação bastante útil ao

professor de língua, porque permite organizar um vasto material, sempre

enriquecido com constantes mutações. Outro fator que corrobora para esse tipo

de organização é levar em consideração a maneira como determinado autor

quis comunicar sua obra, o fato de que ele fez uma escolha por um tipo de

estrutura textual e que tal escolha influenciará a leitura que será feita. Rosenfeld

(2000, apud MOTTA, 2004) ainda defende a organização por géneros por

acreditar que ela facilita a comparação entre obras de um determinado género,

fruto de um contexto tradicional, e outras que assumem uma postura de

renovação. Por exemplo, uma obra escrita no género dramático na época do

Arcadismo será diferente de uma produção do género dramático na época do

Modernismo, uma vez que a sociedade se transformou e a postura dos artistas

também. Facilitar esse tipo de reflexão parece ser o suficiente para assegurar

o trabalho com géneros, não de forma rígida, com o objetivo de simplesmente

classificar uma obra, mas indo além disso, pois o que se espera é possibilitar

uma reflexão sobre a obra literária.

A literatura não pode ser entendida à margem da sociedade, ensina-nos

Cândido (2008)33. Não se pode ignorar o vínculo entre a obra e o ambiente.

Para ele, importa uma abordagem da obra literária como um conjunto de fatores

sociais que atuam sobre a sua formação, além da influência que ela exerce

sobre o meio social a que pertence, depois de divulgada. Um exemplo por ele

citado é a obra Senhora, de José de Alencar, que possui certas dimensões

sociais evidentes, como a referência a lugares, costumes, modas, conceitos de

vida, comportamento de uma determinada classe social e a própria temática,

enfim. Nesse mesmo sentido, Bakhtin (2003) aponta para a importância da

33 CÂNDIDO, António. Literatura e Sociedade. 10. ed. São Paulo: Ouro sobre Azul, 2008.
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percepção do dialogismo nos processes de escrita e leitura: a obra dialoga com

a sociedade que a produziu e que a receberá, com o leitor e suas concepções

de mundo.

Eagleton (2006)34 comenta sobre a dificuldade em definir literatura, uma

vez que depende da maneira como cada um atribui o significado a uma obra

literária, tendo em vista que ela se concretiza no sentido dado socialmente. O

autor coloca como característica importante da literatura o emprego da

linguagem de uma forma peculiar, que chama a atenção sobre si mesma. Outra

característica é que todo conjunto literário se apresenta de acordo com a cultura

e com a época em que é feita. Ele acredita que a literatura não é produto do

isolamento, uma vez que nasce de um sujeito coletivo na raça humana.

Segundo o teórico, o leitor participa da obra, já que a leitura em si não é uma

atividade passiva.

O texto literário permite múltiplas interpretações, uma vez que é na

recepção que ele significa. Eagleton (1983) já afirmava que sem leitor não há

obra literária. No entanto, o texto não está aberto a qualquer interpretação: ele

é carregado de pistas/estruturas de apelo, as quais direcionam o leitor,

orientando-o para uma leitura coerente.

Nas Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa (PARANA,

2008), sugere-se que o ensino da literatura seja pensado a partir dos

pressupostos teóricos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito, que

podem servir como suporte teórico para construir uma reflexão válida no que

concerne à literatura, levando em conta o papel do leitor e a sua formação.

Regina Zilberman (1989)35, em obra que é referência no Brasil, ensina

que a Estética da Recepção aposta na ação do leitor, visando dar a ele ênfase

no que diz respeito à literatura, pois dele depende a concretização do projeto

de emancipação que justifica a existência das criações literárias. A literatura,

para existir, depende do leitor, já que a relação dialógica entre texto e leitor se

dá no resgate e análise dos significados que este pode atribuir ao texto.

34 EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma introdução. São Paulo: Martins Editora, 2006.
35 ZILBERMAN, Regina. Estética da Recepção e História da Literatura. São Paulo: Atiça,
1989.
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Conforme assegura Hans-Robert Jauss (1970, aputí ZILBERMAN, 1989), o

leitor interage com a obra a partir de suas experiências prévias, à medida que

carrega consigo uma bagagem cultural e uma bagagem de leitura que

necessariamente interferem na recepção literária. Segundo uma das teses de

Jauss, um texto nunca é monológico ou atemporal, pois sempre ocorrerá uma

atualização no ato da leitura; além disso, as leituras mudam a cada época.

Com base nos pressupostos da Estética da Recepção e graças à

reflexão sobre o papel ativo atribuído ao leitor, Aguiar e Bordini (1993)36

desenvolveram o que chamam de Método Recepcionai, um encaminhamento

metodológico para o ensino da literatura. Segundo as autoras, ao

produzir/receber o texto, os horizontes de expectativas se dão

obrigatoriamente, "uma vez que as expectativas do autor se traduzem no texto

e as do leitor são a ele transferidas. O texto se torna o campo em que os dois

horizontes podem identificar-se ou estranhar-se. Daí poder-se tomar a relação

entre expectativas do leitor e a obra em si como parâmetro para a avaliação

estética da literatura" (AGUIAR; BORDINI, 1993,p.83).

O Método Recepcionai não fazia parte da tradição literária da escola

paranaense antes da elaboração das Diretrizes Curriculares Estaduais para a

Educação Básica do Paraná (PARANA, 2008). Até então, o ensino da literatura

baseava-se em modelos da pedagogia greco-latina, que cultuava os clássicos

(OSAKABE; FREDERICO, 2004)37, a leitura era mecânica e o texto era um

objeto fixo num dado momento no tempo, não havendo espaço para o leitor.

Nessa proposta para o ensino de literatura, o aqui e o agora adquirem

importância, o contexto histórico faz relação com o leitor/obra, de modo que é

grande a influência da postura do professor na compreensão por parte dos

alunos. Ele tem de conhecer bem a realidade na qual estão inseridos,

desenvolvendo aspectos socializadores da aprendizagem, relacionando a

leitura com o mundo real e integrando as atividades de leitura com as demais.

O papel do professor passa, então, a ser o de mediador, provocando o interesse

36 AGUIAR, Vera Teixeira de; BORDINI, Maria da Glória. Literatura e formação do leitor:
alternativas metológicas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993.
37 OSAKABE, Haquira; FREDERICO, Enid Yatsuda. Literatura. Orientações Curriculares do
Ensino Médio. Brasília: MEC/ SEB/ DPPEM, 2004.
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do aluno em buscar leituras significativas e enxergar as intenções implícitas do

texto.

O Método Recepcionai tem como objetivos: efetuar leituras

compreensivas e críticas; ser receptivo a novos textos e à leitura de outrem;

questionar as leituras efetuadas em relação ao seu próprio horizonte cultural;

transformar os próprios horizontes de expectativas bem como os do professor,

da escola, da comunidade familiar e social.

No Ensino Médio, além do gosto pela leitura, há a preocupação, por parte

do professor, em garantir o estudo das escolas literárias. Contudo, ambos os

níveis devem partir do mesmo ponto: o aluno é o leitor e, como leitor, é ele quem

atribui significados ao que lê, é ele quem traz vida ao que lê, de acordo com

seus conhecimentos prévios, linguísticos, de mundo. Assim, o docente deve

partir da recepção dos alunos para, depois de ouvi-los, aprofundar a leitura e

ampliar seus horizontes de expectativas.

O primeiro olhar para o texto literário, tanto para alunos de Ensino

Fundamental como do Ensino Médio, deve ser de sensibilidade, de

identificação. O professor pode estimular o aluno a projetar-se na narrativa e

identificar-se com algum personagem. Numa apresentação em sala de aula, o

educando revela-se e, uma vez "provocado" pelo docente, não é qualquer

interpretação que cabe à literatura, mas aquelas que o texto permite. As marcas

linguísticas devem ser consideradas na leitura literária; elas também asseguram

que as estruturas de apelo sejam respeitadas. Agindo assim, o professor

oportunizará ao aluno a ampliação do seu horizonte de expectativa.

Atém disso, o professor não ficará preso à linha do tempo da

historiografia, mas fará a análise contextualizada da obra, no momento de sua

produção e no momento de sua recepção (historicidade). Utilizará, no caso do

Ensino Médio, correntes da crítica literária mais apropriadas para o trato com a

literatura, tais como: os estudos filosóficos e sociológicos, a Análise de

Discurso, os Estudos Culturais, entre tantos outros que podem enriquecer o

entendimento da obra literária. Nesse contínuo de relações, percebe-se que o

texto literário dialoga, também, com outras áreas, de modo a se ter elos como

estes: Literatura e Arte; Literatura e Biologia; Literatura e qualquer das
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disciplinas com tradição curricular no Ensino Fundamental e Médio; Literatura

e Antropologia; Literatura e Religião; entre tantas outras possibilidades.

Pensadas dessa maneira, embora tenham um curso planejado pelo

professor, as aulas de Literatura estarão sujeitas a ajustes, atendendo às

necessidades específicas dos alunos e às suas contribuições, de modo a

incorporar relações discursivas por eles estabelecidas num contínuo texto-

puxa-texto.

7.1.2 Prática de Escrita

O tema da produção textual envolve muitos fatores, entre eles a própria

concepção do que seja texto.

Para Koch (1995)38, o conceito de texto varia conforme o autor e/ou a

orientação teórica adotada. Por exemplo, as orientações que adotam a

perspectiva comunicativa acreditam que o texto é parte do processo

comunicativo, mas é preciso ir atém, pois ele é apenas uma parte do processo.

Desta forma, o texto não é uma estrutura acabada, ele deve ser abordado no

seu próprio processo de planejamento, verbalização e construção, já que

envolve estratégias cognitivas que colocamos em ação em situações concretas

de i nte ração.

De acordo com a Linguística Textual, um texto passa a existir a partir do

momenta em que o leitor seja capaz de construir para ele determinado sentido.

Vale ressaltar que construímos um sentido e não o sentido. O texto é como um

iceberg: vemos apenas a superfície, o significado está "escondido" e é

construído a partir do que a materialidade linguística nos permite alçar por

imersão, através da interação que com ela temos, segundo os processos

cognitivos de compreensão nos quais ela desempenha um papel de âncora.

38 KOChl, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto: construção de sentidos. In: Organon,v. 23,
Revista do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
1995.
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Seguindo tal raciocínio, Koch considera a produção de texto uma

atividade verbal inserida num contexto, sempre a serviço de fins sociais. Trata-

se de uma atividade consciente, criativa e que compreende o desenvolvimento

de estratégias concretas de ação e a escolha de meios adequados à realização

de objetivos. E uma atividade intencional e interacional, pois envolve outros

parceiros da comunicação.

Numa perspectiva interacionista, os textos e seus respectivos géneros

discursivos circulam socialmente, segundo uma prática que permite aos sujeitos

interagirem entre si e com o meio. Nesse sentido, a escrita, tal como a leitura,

surge como instrumento essencial para a vida em sociedade.

Em uma visão dialógica (BAKHTIN, 2003), o texto pode ser entendido

como um espaço de interação verbal (GERALDI, 1993)39 e, nesse sentido, a

produção escrita é uma das formas de os sujeitos se confrontarem com saberes

e conhecimentos, sendo uma atividade interativa de produção de significado.

O homem, para Bakhtin, é um ser sócio-histórico, razão pela qual o

estudo da linguagem só é possível na medida em que se considere a interação.

Para ele, a palavra sozinha carece de significado, apresenta uma

conclusividade abstraía, não sendo precisa fora da relação com o enunciado do

outro. Isso vale para o texto como um todo ou suas partes, como as orações,

por exemplo, que, vistas isoladamente, são desprovidas de endereçamento,

carecem de relação com o dizer do outro.

Socialmente, tanto a produção da escrita, quanto a da leitura ocorrem

nas mais variadas situações comunicativas, desde as mais informais, tais como

bilhetes e mensagens instantâneas, até textos académicos ou códigos de leis.

Inseridas em um contexto histórico, essas produções permeiam todas as

atividades humanas.

Para Koch (1995), o texto deve ser organizado levando em consideração

dois blocos de informação, o dado e o novo. A partir de um conhecimento

comum, ou partilhado com o interlocutor, o produtor do texto apresentará uma

nova informação, indo do dado para o novo. Dessa maneira, opera-se a

39 GERALDI, João Wanderley. Portos de Passagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
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progressão textual que permite que o leitor ancore suas inferências e

compreenda o sentido desejado pelo produtor do texto.

Já de acordo com a perspectiva discursiva, Orlandi (1995)40 considera

que um texto, para ser classificado como tal, precisa ter discursividade; as

palavras não significam nada em si mesmas, o texto como materialização do

discurso é que significa. Quando uma palavra passa a significar, pode-se dizer

que ela tem textualidade, ou seja, subjacente a ela há um discurso que a

sustenta e a torna uma realidade significativa, como ocorre, por exemplo, com

a palavra democracia, que varia de acordo com o contexto no qual está inserida.

Para essa autora, na perspectiva do discurso, o texto é o lugar empírico do jogo

dos sentidos, do trabalho com a linguagem, do funcionamento sócio-histórico-

ideológico da discursividade.

Do ponto de vista da Semiótica, segundo Fiorin (1995)41, o texto é um

objeto, ao mesmo tempo, linguístico e histórico. Texto provém do verbo latino

texo, texui, textum, texere, que quer dizer tecer; assim, da mesma forma que

um tecido não é um amontoado de fios, o texto não é um amontoado de frases,

nem uma grande frase. Por isso, ele deve ser compreendido na sua globalidade;

o significado das suas partes depende do todo, inclusive atentando-se para o

fato de que o texto, por ser um objeto histórico, apresenta uma formação

ideológica da qual é expressão.

Fiorin (1995) fala de um percurso gerativo de sentido, usado para

compreender como o sentido é construído no texto, no qual o leitor precisa fazer

abstrações a partir da superfície textual para entendê-lo - de forma que parece

produtiva a imagem do iceberg dada por Koch (1995). O percurso gerativo é

constituído por três patamares: as estruturas fundamentais, as estruturas

narrativas e as discursivas. O nível fundamental compreende as categorias

semânticas que ordenam, de modo geral, os diferentes conteúdos do texto.

Trata-se de estabelecer a categoria semântica de um texto para levantar em

torno de qual temática ele se organiza; como "civilização" i/ersus "natureza", por

40 ORLANDI, Eni Puccinelli. Texto e discurso. In: Organon, v. 23, Revista do Instituto de Letras
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1995.
41 FIORIN, José Luiz. A noção de texto na semiótica. In: Organon, v. 23, Revista do Instituto de
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1995.
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exemplo, percebendo que um texto pode ter uma mesma temática e conteúdos

totalmente diferentes, a depender de quem os produziu e de sua intenção ao

fazê-lo; um ecologista, por exemplo, adotaria um enfoque diferente de um

empresário sobre a mesma temática.

No segundo nível, o das estruturas narrativas, há uma transformação de

estado, uma mudança de relação entre o sujeito e o objeto. Por exemplo, "um

faxineiro de São Paulo ganhou um milhão de dólares na Sena" é uma narrativa,

porque contém uma transformação: o faxineiro que estava em disjunção com o

objeto riqueza passou para o estado final em conjunção com esse objeto.

O terceiro nível, conforme o autor, é o discursivo. E nele que aparecem

as estruturas narrativas abstraías e é a partir dele que se chega à compreensão

de um texto.

Com relação ao contexto escolar, para Geraldi (1993), existe uma

diferença fundamental entre produção de texto e redação; a redação ocorre

quando o aluno reproduz frases que não são dele, ideias já consagradas, a

palavra da escola, por exemplo, que ele devolve para o professor; a produção

de texto é diferente: o estudante produz um texto escrevendo algo seu,

expressando a sua visão particular de mundo. E preciso, pois, que o aluno se

envolva com os textos que produz e assuma a autoria do que escreve, visto que

ele é um sujeito que tem o que dizer. E que, quando escreva, ele diga algo de

si, de sua leitura de mundo, enfim, que ele produza um texto, não meramente

uma redação escolar.

Já de acordo com Sercundes (1997, apuc/PARANA, 2008), a prática da

escrita ainda é entendida por muitos, dentro da escola, como um dom ou

inspiração, que alguns alunos privilegiados têm e os outros não, restando-lhes

simplesmente se conformar com o fato. Por trás dessa crença, existe toda uma

ideologia meritocrata que reproduz os interesses das classes dominantes e que

caracteriza o chamado "jogo da escola" (GERALDI, 1984, p. 123)42.

42 GERALDI, João Wanderley. (Org.) O Texto na Sala de Aula; leitura e produção. Cascavel:
Assoeste, 1984.
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No entendimento de Soares (1996, p. 10)43, nessa ideologia do dom, "as

causas do sucesso e do fracasso na escola devem ser buscadas nas

características dos indivíduos, pois a escola oferece igualdade de

oportunidades"; o bom aproveitamento dessas oportunidades dependerá do

dom - aptidão, inteligência, talento - de cada um. Entretanto, alerta-nos o que

ocorre é um problema de ordem económica e social em que os saberes das

classes dominantes é que são valorizados na escola.

Conforme Geraldi (1984, p. 122), é preciso que haja uma mudança de

atitude do professor em relação ao aluno e à sua produção escrita: "dele

precisamos nos tornar interlocutores que, respeitando a palavra do parceiro,

agimos como reais parceiros: concordando, discordando, acrescentando,

questionando, perguntando. Note-se que, agora, a avaliação está se

aproximando de outro sentido: aquele que apontamos em relação ao uso que,

efetivamente, fora da escola, se faz da modalidade escrita". Daí a importância

de o professor desenvolver uma prática de escrita escolar que considere o leitor,

uma escrita que tenha um destinatário e finalidades, para, então, se decidir

sobre o que será escrito e de que modo.

O educando precisa compreender o funcionamento de um texto escrito,

que se faz a partir de elementos como organização, unidade temática,

coerência, coesão, intenções, interlocutores), dentre outros. Mas é desejável

que as atividades corn a escrita se realizem de modo interlocutivo, que elas

possam relacionar o dizer escrito às circunstâncias de sua produção. Isso

implica o produtor do texto assumir-se como locutor, conforme propõe Geraldi

(1993), num determinado género discursivo e, dessa forma, ter o que dizer,

razão para dizer, como dizer, interlocutores para quem dizer. Ter o que dizer e

para quem dizer ainda é tudo,é a chave, o aluno tem de sentir que escrever é

importante.

43 SOARES, Magda. Português na Escola: história de uma disciplina curricular. Material de
divulgação da obra Português através de textos. São Paulo: Moderna, 1996.
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Além disso, não é possível estimular a produção de um texto "genérico",

lembram Pasquier e Dolz (2002):44 o aluno precisa ter contato com diferentes

géneros discursivos e perceber que cada texto tem a sua função social, o seu

objetivo. De acordo com as Diretrizes Curriculares para a educação básica no

Estado do Parana (PARANA, 2008), o exercício da escrita deve levar em conta

a relação entre o uso e o aprendizado da língua, sob a premissa de que o texto

é um elo de interação social e os géneros discursivos são construções coletivas.

Assim, entende-se o texto como uma forma de atuar, de agir no mundo.

Escreve-se e fala-se para convencer, vender, negar, instruir etc. Por isso não é

possível falar em produção de texto "genérico", sem se levar em consideração

quais os objetivos do texto, o contexto de produção, o autor e os possíveis

leitores. Os géneros do discurso desempenham, portanto, um papel

fundamental no ensino da escrita.

De acordo com as Diretrizes (PARANA, 2008), há diversos géneros

discursivos que podem ser trabalhados em sala de aula para aprimorar a prática

de escrita: convite, bilhete, carta, cartaz, notícia, editorial, artigo de opinião,

carta do leitor, relatórios, resultados de pesquisa, resumos, resenhas,

solicitações, requerimentos, crónica, conto, poema, relatos de experiência,

receitas, dentre outros. Ressalta-se que os géneros escritos não se reduzem a

esses exemplos. Destaca-se, também, a importância de se realizarem

atividades com os géneros digitais, como: e-mail, blog, chat, lista de discussão,

fórum de discussão, dentre outros, de forma a levar o aluno a experienciar usos

efetivos da linguagem escrita na esfera digital.

Além disso, há etapas interdependentes e intercomplementares de

ensino da escrita, sugeridas por Antunes (2003)45 e adaptadas às propostas

das Diretrizes Curriculares Estaduais, que podem ser ampliadas e adequadas

de acordo com o contexto.

Ressalte-se que, no percurso da produção de texto pelo aluno, outras

práticas de escrita podem acontecer para, então, se chegar ao género

44 PASQUIER, Auguste; DOLZ, Joaquim. Um decálogo para ensinar a escrever. Tradução:
Roxane Helena Rodrigues Rojo. In: PEC - Formação Universitária. São Paulo: Secretaria da
Educação/PUC/USP/UNESP, 2002, p. 879-894.
45 ANTUNES, Irandé. Aula de Português; encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003.
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pretendido, por exemplo: se a proposta for produzir uma notícia, o professor

poderá encaminhar leituras de notícias outras, ou solicitar comentários escritos.

Nesse caminho, podem ser trabalhados: a opinião do aluno, o resumo, a

pesquisa, a entrevista, géneros orais e escritos diferenciados que colaborarão

com o objetivo que se tem, além da própria notícia.

De acordo com a concepção de Marcuschi (2008),46 o trabalho com os

géneros discursivos associa a produção de texto à sua função social, tornando-

se uma prática social. Por isso, o destinatário, os meios de circulação dos textos

e o porquê da escrita são aspectos importantes de serem levados em

consideração em primeiro plano no ensino da escrita.

E importante criar no aluno o hábito de planejar, escrever, revisar e

reescrever seus textos, para que perceba que a escrita é processual, construída

por fases, e que os erros e a reformulação não são motivo para

constrangimento, ao contrário: são essenciais para um aprendizado profícuo.

7.1.3 Prática de Oralidade

O trabalho escolar com a oralidade envolve dois aspectos principais: a

concepção de linguagem adotada e a importância de se trabalhar com

diferentes géneros discursivos.

Segundo Bakhtin (2003), cada esfera de comunicação da língua elabora

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os géneros do discurso. Para

ele, os géneros podem ser divididos em dois grupos: os primários e os

secundários. Os géneros primários são mais simples e resultam da

comunicação espontânea, principalmente oral, fazendo parte da vida cotidiana

das pessoas (bilhetes, cartas relatos familiares etc.). Os géneros secundários

são mais complexos, referem-se a textos normalmente mediados pela escrita

que fazem parte de um uso mais oficializado da linguagem, sendo fruto de uma

comunicação mais complexa e cujo aprendizado tem a intermediação da

46 MARCUSCHI, Luiz António. Produção de Texto, Análise de Géneros e Compreensão.
São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
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escola; aí estariam incluídas as obras literárias, como o romance, o teatro, o

discurso científico e o ideológico.

Ao estudar a realidade humana, ensina-nos Marcuschi (2007)47, é

possível definir o homem como um ser que fala, mais do que como um ser que

escreve. Mas nem por isso podemos julgar a fala ou a escrita superior, uma em

relação à outra; elas convivem lado a lado na sociedade. O autor ainda faz uma

distinção entre, de um lado, oralidade e letramento, como práticas sociais, e, de

outro, fala e escrita, como modalidades de uso da língua.

Para Marcuschi (2007), a oralidade é uma prática social interativa, para

fins comunicativos, que se apresenta sob a forma de variados géneros

discursivos fundados na realidade sonora; ela vai desde uma realização mais

informal a uma mais formal, nos mais variados contextos de uso. O letramento,

por sua vez, envolve as mais diversas práticas de escrita. E o uso da escrita na

sociedade, que pode ir desde a apropriação mínima, de se identificar o letreiro

de um ônibus mesmo sendo analfabeto, até a apropriação máxima pelo

indivíduo, que desenvolve tratados de Filosofia ou teorias científicas, por

exemplo.

Para o autor, oralidade e letramento são atividades interativas e

complementares no contexto das práticas sociais, não sendo possível estudá-

los sem vinculá-los às práticas sociais. Por isso, não se deve tratar as relações

entre ambas de maneira estanque e dicotômica, é preciso vê-las num quadro

mais amplo, no contexto das práticas comunicativas e dos géneros do discurso.

Marcuschi parte do princípio de que são os usos que fundamentam a língua e

não o contrário, por isso não faz sentido falar da língua fora do seu contexto.

Saber usar a língua adequadamente não é decorar uma série de regras

gramaticais, porém conseguir adequar a língua para produzir um efeito de

sentido pretendido numa determinada circunstância. De forma que o importante

não é se chegar a um texto ideal, mas, sim, construir um discurso significativo

pelo uso adequado às práticas e à situação a que se destina.

47 MARCUSCHI, Luiz António; DIONISIO, Angela Paiva (Org.). Fala e escrita. Belo Horizonte:
Autêntica, 2007.
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Marcuschi ainda menciona haver diferentes tendências em abordar a

oralidade, mas salienta a propriedade da perspectiva dialógica, cuja vantagem

é perceber a língua como um fenómeno interativo e dinâmico. Essa perspectiva

se preocupa com os processos de produção de sentido sempre situados em

contextos sócio-históricos e nos géneros discursivos usados na sociedade.

O autor destaca alguns pontos para se entender a oralidade: ela reflete

a sociedade, sendo a língua parte da cultura, uma parte tão importante que esta

se molda àquela. E sendo a oralidade inerente ao ser humano, não será

substituída por nenhuma outra tecnologia. Como ela inclui desvios e variações,

ela é também um traço identificador do falante.

Para Marcuschi (2007), a fala e a escrita se dão dentro de um contínuo

tipológico das práticas sociais de produção textual, elas se cruzam em muitos

aspectos, sendo realizações de uma gramática única, com diferenças e

semelhanças.

O linguista enfatiza que não se deve privilegiar ou superestimar uma das

formas. As duas acontecem nas práticas sociais em contextos diferentes, o que

não significa que uma seja "melhor" do que a outra. Entretanto, no ambiente

escolar, a racionalidade se exercita com a escrita, de modo que a oralidade, em

alguns contextos educacionais, não é muito valorizada, apesar de ser rica e

permitir muitas possibilidades de trabalho. Para ele, tais possibilidades devem

ser pautadas em situações reais de uso e na produção de discursos nos quais

o aluno se constitui como sujeito do processo interativo.

Nesse sentido, as atividades orais a serem desenvolvidas na escola

precisam oferecer condições ao aprendiz de: falar com fluência em situações

(semi)formais; adequar a linguagem conforme as circunstâncias (interlocutores,

assunto, intenções); aproveitar os imensos recursos expressivos da língua e,

principalmente, praticar e aprender a convivência democrática que supõe o falar

e o ouvir. Por isso, segundo ele, é importante o trabalho com diferentes géneros

discursivos orais na escola.

Bakhtin ressalta que muitos géneros do discurso se misturam, por

exemplo, uma carta dentro de uma obra literária perde a sua ligação com a vida

cotidiana. Para ele, há uma variedade muito grande de géneros, o que

5
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corresponde à diversidade das atividades humanas, que se amplia à medida

que estas se desenvolvem.

Segundo Marcuschi, aprender a falar é aprender a estruturar enunciados,

pois falamos por enunciados e não por orações ou palavras isoladas. Os

géneros textuais organizam a nossa fala da mesma maneira que a organizam

as formas gramaticais. Aprendemos a moldar a nossa fala às formas do género

que iremos usar, de modo que é preciso saber selecionar o género para

organizar um discurso, o que fazemos mentalmente. Isso implica conhecer suas

características, avaliar sua adequação aos objetivos e ao contexto no qual irá

circular.

As Diretrizes Curriculares Estaduais para a Educação Básica (PARANA,

2008) apontam a necessidade de a escola trabalhar com a oralidade. Tanto no

Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, as possibilidades de trabalho

com os géneros orais são diversas e apontam diferentes caminhos, como:

apresentação de temas variados (histórias de família, da comunidade, um filme,

um livro etc.); depoimentos sobre situações significativas vivenciadas pelo

aluno ou por pessoas do seu convívio; dramatização; recado; explicação;

contação de histórias; declamação de poemas; troca de opiniões; debates;

seminários; júris-simulados e outras atividades que possibilitem o

desenvolvimento das habilidades do educando.

Na escola, o trabalho com os géneros orais deve ser consistente. Isso

significa que as atividades propostas não podem ter como objetivo

simplesmente ensinar o aluno a falar em conversas com os colegas da sala de

aula. O ato de apenas solicitar que ele apresente um seminário não possibilita

que ele desenvolva bem o trabalho. E preciso esclarecer os objetivos, a

finalidade da apresentação e explicar que apresentar um seminário não é

meramente ler em voz alta um texto previamente escrito. O que é necessário

avaliar, juntamente com o falante aprendiz, por meio da reflexão sobre os usos

da linguagem, é o conteúdo e a forma de sua participação oral, tendo em vista

o contexto, os interlocutores e os objetivos do texto oral em questão.
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As diretrizes estaduais (PARANA, 2008) sugerem que o professor,

primeiramente, selecione os objetivos que pretende com o género oral

escolhido.

Além disso, pode-se analisar a linguagem em uso em outras esferas

sociais, como: em programas televisivos (jornais, novelas, propagandas); em

programas radiofónicos; no discurso de poder em suas diferentes instâncias

(público, privado); enfim, nas mais diversas realizações do discurso oral.

Assim, o trabalho com os géneros orais na escola visa ao aprimoramento

linguístico do aluno, o que deve ser bem planejado e executado com o mesmo

rigor com que se trabalha o desenvolvimento das habilidades de produção

escrita.

7.1.4 Prática de Análise Linguística/Semiótica

O tema da análise linguística é bastante pertinente no ensino de língua

materna e pode ser tratado de diferentes modos, de acordo com a concepção

de língua que se deseja enfocar. O estudo da língua na escola deve levar em

consideração sua função de interação e deve se ancorar no discurso, ou seja,

no texto enquanto prática situada.

Já, há duas décadas, bem pontuava Possenti (1996)48, que o objetivo da

escola é ensinar a língua padrão e criar condições para seu uso efetivo, não

simplesmente ensinar gramática. Para ele, não se aprende por meio de

exercícios, mas por práticas significativas, contextualizadas; por isso, não há

razão para se pautar o ensino de língua materna apenas na gramática.

Segundo o autor, não existem línguas fáceis ou difíceis: "todas as línguas

são estruturas de igual complexidade" e o que há são línguas diferentes. Da

mesma forma, não há variedades de língua mais fáceis ou mais difíceis de se

aprender: "Os alunos que falam dialetos desvalorizados são tão capazes quanto

48 POSSENTI, Sírio. Por Que (Não) Ensinar Gramática na Escola. Campinas: Mercado de
Letras, 1996.
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os que falam dialetos valorizados, embora as instituições não pensem assim"

(POSSENTI, 1996, p. 26, 32).

Ele entende que a língua não é um produto homogéneo e abstrato, ela

está sempre em construção, por isso todas variam (não só o português) e a

variedade linguística é o reflexo da variedade social. Tal variação pode ocorrer

por fatores externos (geográficos, de classe, idade, sexo, etnia, profissão etc.)

e/ou internos (contexto fônico, sintático etc.).

Para Possenti, a gramática de uma língua pode ser entendida como um

conjunto de regras que devem ser seguidas (gramática prescritiva), ou um

conjunto de regras que são seguidas (gramática descritiva), ou, ainda, um

conjunto de regras que o falante domina (gramática internalizada). O erro,

então, é tudo o que foge à norma, são ocorrências de formas que não fazem

parte, sistematicamente, de nenhuma das variantes da língua, ou são hipóteses

equivocadas interiorizadas pêlos falantes, como, por exemplo, a hipercorreção.

Sua proposta é que a escola parta da gramática internalizada para chegar à

gramática descritiva e só então lide com a prescritiva.

Já para as diretrizes estaduais (PARANA, 2008), o objetivo do ensino-

aprendizagem de língua não é fazer falar certo (usar a língua corretamente),

mas orientar a escolha, pelo aprendiz, da forma de fala (ou escrita) a ser

utilizada, considerando-se as características e condições do contexto de

produção. Ou seja, é ensinar o aluno a melhor adequar os recursos expressivos

da língua, a variedade linguística e o estilo a diferentes situações

comunicativas, em função do contexto e dos interlocutores a quem o texto se

dirige.

A gramática, segundo Castilho (2000, p. 22),49 é o lugar das reflexões,

dos debates, dos questionamentos, não o lugar das certezas absolutas: "A

gramática não é senão um debate contínuo, alimentado por dados, hipóteses,

perguntas nelas fundamentadas e respostas que abrem novas perspectivas de

indagação, e assim por diante". Isso significa que o ensino de língua na escola

deve tomar outra direção relativamente à que tem tomado nas últimas décadas.

CASTILHO, Ataliba Teixeira de. A Língua Falada no Ensino de Português. 2. ed. São Paulo:
Contexto, 2000.
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Para Antunes (2007)5", a língua não é somente mefd de mera

comunicação, é um exercício de constituição da espécie humana: envolve

cultura, sociedade, identidade, ideologias, não devendo, portanto, ser

simplificada durante o processo de ensino, pois, tem mais a ver com sentido do

que com exatidão. Para a autora, a língua também não é somente gramática,

de modo que não basta somente ensinar nomenclatura gramatical na escola,

pois o discurso tanto dentro quanto fora da escola não se constitui de regras

gramaticais, e sim de conteúdo, organização de ideias, coerência. Assim, torna-

se necessário inspirar outro tratamento escolar para os fatos gramaticais,

perceber que há mais elementos do que simplesmente erros e acertos em

relação à terminologia metalinguística.

Estudar a língua, portanto, não significa estudar gramática; língua e

gramática não são a mesma coisa. Língua é uma atividade interativa,

constituída de dois componentes, um léxico (vocabulário) e uma gramática

(regras), e supõe um uso em interações que necessariamente compreendem a

composição de textos, por estar inserido em uma situação de interação que

inclui as normas sociais de atuação. Por essa razão, Geraldi ([1984] 1997)

cunhou o termo análise linguística, não apenas pelo gosto por novas

terminologias, como ele próprio sinaliza, mas visando incluir "tanto o trabalho

sobre as questões tradicionais da gramática quanto amplas, a propósito do

texto, entre as quais vale a pena citar: coesão e coerência internas do texto;

adequação do texto aos objetivos pretendidos, análise dos recursos

expressivos utilizados (metáforas, metonímias, paráfrases, citações, discurso

direto e indireto etc.); organização e inclusão de informações etc. [...] Trata-se

de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja seus objetivos junto

aos leitores que se destina (GERALDI, [1984] 1997, p.74).

Além disso, o falar socialmente prestigiado não é o único

linguisticamente válido. A norma culta corresponde àquele falar tido como

modelar ou correio, segundo as regras da gramática normativa; corresponde ao

padrão mais prestigiado socialmente. Ela é um requisito linguístico-social

próprio para as situações comunicativas formais, sobretudo para aquelas

50 ANTUNES, Irandé. Muito Além da Gramática. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kn-i 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Forni. Código 11.764- FomiuoA4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

ligadas à escrita, sendo usada em situações que exigem certo grau de

formalidade. Isso, porém, favorece a suposição de que aqueles que a adotam

são cultos e os que não a adotam são incultos, o que tem efeitos

discriminatórios em relação aos falantes de classes sociais menos favorecidas.

O cerne da questão, portanto, é muito mais social do que linguístico.

O fato de a norma culta ser a norma prestigiada não significa que ela seja

a única que merece ser validada como legítima representante da língua. Todas

as variações de normas são linguisticamente legítimas. Para comunicarmos

algo com eficiência, para sermos entendidos, devemos adequar os usos às

condições da situação, mesmo que precisemos usar a variante não padrão.

Antunes (2007, p. 130) ainda ressalta que o texto é a única forma de se

usar a língua: "A gramática é constitutiva do texto e o texto é constitutivo da

atividade da linguagem. [...] Tudo o que nos deve interessar no estudo da língua

culmina com a exploração das atividades textuais e discursivas". Para ela, o

estudo escolar da língua, longe de ser meramente gramatical, deve objetivar a

ampliação de todas as competências que a atividade verbal prevê. Segundo

ela, vale ressaltar que, ao explorar questões de conhecimentos linguísticos, é

preciso se fixar no uso da língua e nos efeitos obtidos a partir da utilização de

determinado recurso. E preciso desenvolver a competência gramatical do aluno

pelo estudo dos processos gramaticais envolvidos na construção do sentido,

com vistas a aprimorar seu controle sobre a produção linguística, de maneira a

tornar o uso que este faz da língua um instrumento de ação e de reflexão, com

eficiente emprego dos recursos que ela oferece, com criticidade e autonomia,

adequando-a às exigências do contexto.

De acordo com as diretrizes estaduais (PARANA, 2008), o professor

precisa ter clareza de que tanto a norma padrão quanto as outras variedades,

embora apresentem diferenças entre si, são falares igualmente lógicos e bem

estruturados que atendem a diferentes propósitos comunicativos, dadas as

práticas sociais e os hábitos culturais das comunidades.

O trabalho de reflexão linguística a ser realizado com os alunos, portanto,

deve voltar-se para a observação e análise da língua em uso, o que inclui

morfologia, sintaxe, semântica e estilística; variedades linguísticas; as relações
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e diferenças entre língua oral e língua escrita, visando à construção de

conhecimentos sobre o sistema linguístico.

Segundo essas Diretrizes Estaduais, quando se assume a língua como

interação, em sua dimensão discursiva, o mais importante é criar oportunidades

para o aluno refletir, construir, considerar hipóteses a partir da leitura e da

escrita de diferentes textos, de modo a fazê-lo chegar à compreensão de como

a língua funciona e a uma decorrente competência textual. As regras e a

nomenclatura devem ser trabalhadas só depois do uso, tal como preconiza

Possenti (1996). Os conteúdos gramaticais devem ser estudados a partir de

seus aspectos funcionais na constituição da unidade de sentido dos

enunciados.

A prática de análise linguística constitui, pois, um trabalho de reflexão

sobre a organização do texto escrito e/ou falado, um trabalho no qual o aluno

percebe o texto como resultado de opções temáticas e estruturais feitas pelo

autor, tendo em vista o seu interlocutor. Nesse sentido, a análise linguística é

uma prática didática complementar às práticas de leitura, oralidade e escrita,

fazendo parte do letramento escolar, visto que possibilita a reflexão dos

recursos linguísticos e de seus efeitos de sentido nos textos.

Conforme as diretrizes estaduais (PARANA, 2008), é possível e

pertinente trabalhar na escola com a análise linguística de diferentes formas:

• Oralidade: as variedades linguísticas e a adequação da linguagem ao

contexto de uso; os diferentes registros, o grau de formalidade em relação

ao género discursivo; os procedimentos e as marcas linguísticas típicas da

conversação (como a repetição, o uso das gírias, a entonação), entre outros;

as diferenças lexicais, sintáticas e discursivas que caracterizam a fala formal

e a informal; os conectivos como mecanismos que colaboram com a coesão

e coerência do texto, uma vez que tais conectivos são marcadores orais e,

portanto, devem ser utilizados conforme o grau de

formalidade/informalidade do género, etc.;

Leitura: as particularidades (lexicais, sintáticas e textuais) do texto em

registro formal e do texto em registro informal; a repetição de palavras (que

alguns géneros do discurso permitem) e o efeito produzido; o efeito de uso

6]

•
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das figuras de linguagem e de pensamento (efeitos de humor, ironia,

ambiguidade, exagero, expressividade etc.); léxico; progressão referencial

no texto; os discursos direto, indireto e indireto livre na manifestação das

vozes que falam no texto; vozes e suas ideologias, para atingir a intenção

do produtor etc.

Escrita: por meio do texto dos alunos, num trabalho de reescrita do texto ou

de partes do texto, o professor pode selecionar atividades que reflitam e

analisem os aspectos discursivos (argumentos, vocabulário, grau de

formalidade do género); textuais (coesão, coerência, modalizadores,

operadores argumentativos, ambiguidades, intertextualidade, processos de

referenciação); estruturais (composição do género proposto para a

escrita/oralidade do texto, estruturação de parágrafos); normativos

(ortografia, concordância verbal/nominal, sujeito, predicado, complemento,

regência, vícios da linguagem etc.).

Ainda nas atividades de leitura e escrita, no que se refere à análise

linguística, partindo das sugestões de Antunes (2007), ressaltam-se algumas

propostas que focalizam o texto como parte da atividade discursiva, tais como:

• análise dos recursos gráficos e efeitos de uso, como: aspas, travessão,

negrito, itálico, sublinhado, parênteses etc.;

• análise da pontuação como recurso sintático e estilístico em função dos

efeitos de sentido, entonação e ritmo, intenção, significação e objetivos do texto;

• análise do papel sintático e estilístico dos pronomes na organização,

retomadas e sequenciação do texto;

• análise do valor sintático e estilístico dos modos e tempos verbais em

função dos propósitos do texto, estilo composicional e natureza do género

discursivo;

• análise do efeito do uso de certas expressões que revelam a posição

do falante em relação ao que diz (expressões modalizadoras);

• análise da associação semântica entre as palavras de um texto e seus

efeitos para coesão e coerência pretendidas;

• análise dos procedimentos de concordância verbal e nominal;
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• análise da função da conjunção, das preposições, dos advérbios na

conexão do sentido entre o que vem antes e o que vem depois em um texto.

Dessa forma, quanto mais variado for o contato do aluno com diferentes

géneros discursivos (orais e escritos), mais fácil será para ele assimilar as

regutaridades que determinam o uso da língua e seus recursos expressivos em

diferentes esferas sociais.

A par disso, cabe considerar o preconizado pela BNCC (BRASIL, 2018),

que, de certa forma, inova ao trazer, para junto da análise linguística, a semiótica,

área de estudos relativamente pouco abordada nos cursos de formação docente.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (BRASIL, 2006) já

destacavam a importância da leitura multimodal e dos multiletramentos na

formação dos aprendizes. Mas é na Base que a análise linguística vai

comparecer atrelada aos aspectos multissemióticos dos textos, ao ser nomeada

como análise linguística/semiótica, envolvendo conhecimentos linguísticos -

sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão -, textuais,

discursivos e sobre os modos de organização e os elementos de outras

semioses.

Isso implica em se repensar o tradicional ensino da análise linguística na

escola e, com a análise linguística/semiótica, avançar relativamente ao que os

cursos de Letras têm proposto em suas grades curriculares nos últimos anos.

8. SISTEMA ACADÉMICO (Resolução CEPE n. 71/2021)

O curso de Letras-Português adota o sistema de matrícula por atividade

académica. Tendo em vista o cumprimento da referida proposta pedagógica, o

Curso de Letras-Português estrutura-se em torno de um conjunto de atividades

académicas distribuídas em três Grupos, conforme solicita a RESOLUÇÃO

CNE/CP n° 2, de 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

(i) Grupo l (800h) para a base comum que compreende os

conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e
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fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as

escolas e as práticas educacionais.

(ii) Grupo II (1600h) para a aprendizagem dos conteúdos específicos

da área, componentes, unidades temáticas e objetos de

conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses

conteúdos.

(iii) Grupo III (800h) para a prática pedagógica - 400h de estágio

supervisionado e 400h para a prática dos componentes

curriculares (PCC).

A carga horária referente às atividades académicas extensionistas (AEX)

será distribuída nos três grandes grupos.

Em suma, o sistema académico prima pelo oferecimento de um curso

sintonizado com as exigências da sociedade atual, que, vale dizer, demanda um

profissional de Letras criativo, versátil e autónomo. Isso só é possível com uma

formação flexível, com conteúdos diversificados e com uma pedagogia orientada

para a pesquisa e a autonomia do discente. Para isso, a proposta visa à

integração das três áreas do curso: Metodologia de Ensino, Língua

Portuguesa/Linguística e Literaturas.

8.1 Especificidades do Sistema de Matrícula por Atividade
Académica

•

A matrícula é realizada em disciplina/módulo e/ou atividade

académica de natureza obrigatória especial, a saber, Trabalho de

Conclusão de Curso (TCC) e Estágio Curricular Obrigatório;

A matrícula é definida pelo estudante a partir da primeira renovação

de acordo com a oferta indicada na matriz curricular (a renovação

de matícula é anual);

O estudante deve se matricular em pelo menos uma atividade

académica a cada ano letivo;
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O estudante poderá cumprir até 2 (duas) atividades académicas

por ano, nas quais tenha reprovado, em outro turno, quando houver

oferta do curso;

Estudantes matriculados em cursos sob sistema de matrícula por

atividade académica terão a equivalência, para a série

estabelecida por meio do ano de ingresso e considerada cumprida,

para fins académicos, quando o estudante tiver realizado, no

mínimo, 80% (oitenta por cento) da carga horária das séries

anteriores;

O Regime de Dependência não é permitido no sistema de

matrícula por atividade académica;

Não são admitidos correquisitos, ou seja, quando uma atividade

académica é cursada simultaneamente à outra.
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9. MATRIZ CURRICULAR E CATEGORIZAÇAO DAS ATIVIDADES
ACADÉMICAS

9.1 Matriz Curricular

1a SÉRIE

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TP PCC CH/EAD Total

Pré-
requisisto

2EDU036 LIBRAS I 1S 30 o o o o 30

2EDU037
DIDÁTICA: MEDIAÇÃO

e a PRAXIS
EDUCATIVA

1S 60 o o o o 60

2EDU038 LIBRAS II 2S 30 o o o o 30

2EDU039
POLÍTICAS

EDUCACIONAIS 2S 60 o o o o 60

2LET084
ESTRATÉGIAS DE

LEITURA
1S 15 o o 15 15 45

2LET085
INTRODUÇÃO Â
LINGUÍSTICA 1S 30 o o o 15 45

2LET086
LINGUÍSTICA l:
FONÉTICA E
FONOLOGIA

23 30 o o o 15 45

2LET087

LEITURA E
PRODUÇÃO DE

TEXTOS
EXPOSITIVO-

ARGUMENTATIVOS

2S 15 o o 15 15 45

2LET088

LITERATURAS
AFRICANAS DE

LINGUA
PORTUGUESA

1S 15 o o 15 15 45

2LET089
LITERATURA

INFANTIL E JUVENIL l 1S 15 o o 15 15 45

2LET090
LITERATURA

INFANTIL E JUVENIL II 2S 15 o o 15 15 45

2LET091
INTRODUÇÃO AOS

ESTUDOS
LITERÁRIOS

2S 30 o o o 15 45

2LET092
METODOLOGIA DE

ENSINO l: Letramentos
1S 30 o o o 15 45

2LET093
METODOLOGIA DE

ENSINO II: Linguística
Aplicada/Ensino

1S 15 o o 15 15 45

2LET094
METODOLOGIA DE

ENSINO III:
Documentos oficiais

2S 30 o o o 15 45

2LET095
METODOLOGIA DE

ENSINO IV: Linguística
Aplicada/lnterfaces

2S 15 o o 15 15 45

*A = Anual; 1S= 1° Semestre; 23 = 2° Semestre. i20h

66

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEF 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (21 0x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAdlJAldELONdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2a SERIE

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TF PCC CH/EAD Total

Pré-
requis isto

2PEP006
PSICOLOGIA W
CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

1S 30 o o o o 30

2EDU040 EQUCAÇÃOPARA
INCLUSÃO

1S 60 o o o o 60

2LET096
yNGüJSTICA II:
MORFOLOGIA

1S 30 o o o 15 45

2LET097 MORFOSSINT^XE I 1S 60 o o o o 60

2LET098 MORFOSSINTAXE II 2S 30 o o o o 30

2LET099
LINGUISTICA

StNTAXEi
23 30 o o o o 30

2LET100

LEITURA E
PRODUÇÃO DE

TEXTOS l
ACADÉMICOS

2S 15 o o 15 15 45

2LET101
LITERATURA
BRASILEIRA l

1S 30 o o o o 30

2LET102
LITERATURA

PORTUGUESA
1S 15 o o 15 o 30

2LET103 ;
LITERATURA
BRASILElfíAII

2S 15 o o 15 o 30

2LET104
UTERATÜRA

BRASILEIRA III
2S 30 o o o o 30

2L.ET10S TEORIA DA LÍRICA l 2S 30 o o o 15 45

2LET106 TEORIA DO DRAMA I 2S 30 o o o 15 45

2LET107
METODOLOGIA DE
ENSINO V: Leitura

1S 15 o o 15 15 45

2LET10e
METODOLOGIA DE

lENSINO Vt: Produção
de textos

2S 15 o o 15 15 45

ï*1
"2I-ET108

; METODOLOGIA DE
ENStNQ Vil: Análise
Unguística/aenBiótfcan

2S 15 o o 15 15 45

*A = Anual; 1S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre. 645h
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3a SERIE

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TF PCC CH/EAD Total

Pré-
requisisto

2LET110 MORFOSSINTAXE 1S 30 o o o o 30

2LET111 SEMÂNTICA l 1S 30 o o o 15 45

2LET112 LINGUÍSTICA
TEXTUAL I 1S 15 o o 15 15 45

2LET113 SEMÂNTICA 2S 30 o o o 15 45

2LET114 LINGUÍSTICA
TEXTUAL II

2S 15 o o 15 15 45

2LET115 MORFOSSINTAXE IV 2S 30 o o o o 30

2LET116 LITERATURA
BRASILEIRA IV

13 15 o o 15 15 45

2LET117 LITERATURA
BRASILEIRA V

1S 30 o o o o 30

2LET118 TEORIA DA
NARRATIVA t

1S 30 o o o 15 45

2LET119 LITERATURA
BRASILEIRA VI

23 15 o o 15 15 45

2LET120 LITERATURA
PORTUGUESA II

2S 15 o o 15 o 30

2LET121 TEORIA DA LÍRICA II 2S 30 o o o 15 45

2EST110

ESTÁGIO
CURRICULAR

SUPERVISIONADO
NO ENSINO

FUNDAMENTAL It:
TEORIA (LET)

A 60 o o o o 60

2EST111

ESTÁGIO
CURRICULAR

SUPERVISIONADO
NO ENSINO

FUNDAMENTAL II:
ORIENTAÇÀO E
PRÁTICA (LET)

A 60 80 o o o 140

2LET122

METODOLOGIA DE
ENSINO VIII: Literatura
e prática de leitura para
o Ensino Fundamental

II

1S 15 o o 15 15 45

2LET123

METODOLOGIA DE
ENSINO IX: Literatura
e prática de leitura para

o Ensino Médio

2S 15 o o 15 15 45

*A = Anual; 1 S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre |70gg-l,2»LÍEstaig
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4a SERIE

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TF PCC CH/EAD Total

Pré-
requisisto

2LET124

LEITURA E
PRODUÇÃO DE

TEXTOS
DESCRITIVO-
NARRATIVOS

1S 15 o o 15 15 45

2LET125 SOCIOLINGUÍSTICA l 1S 15 o o 15 15 45

2LET126
HISTÓRIA DO
PORTUGUÊS
BRASILEIRO

2S 15 o o 15 15 45

2LET127 SOCIOLINGUÍSTICA II 2S 15 o o 15 15 45

2LET128
ANALISE DE
DISCURSO 2S 60 o o o o 60

2LET129 LITERATURA
BRASILEIRA Vil

1S 30 o o o 30

2LET130 LITERATURA
PORTUGUESA III

1S 30 o o o 30

2LET131 TEORIA DO DRAMA II 1S 30 o o o 15 45

2LET132 LITERATURA
BRASILEIRA VIII 2S 15 o o 15 15 45

2LET133 LITERATURA
PORTUGUESA IV 2S 30 o o o o 30

2LET134 TEORIA DA
NARRATIVA II 2S 30 o o o 15 45

2EST112

ESTAGIO
CURRICULAR

SUPERVISIONADO
NO ENSINO MÉDIO:

TEORIA (LET)

A 60 o o o o 60

2EST113

ESTÁGIO
CURRICULAR

SUPERVISIONADO
NO ENSINO MÉDIO:

ORIENTAÇÃO E
PRÁTICA (LET)

A 60 80 o o o 140

2LET135 METODOLOGIA DE
ENSINO X: Oralidade

1S 15 o o 15 15 45

2LET136
METODOLOGIA DE
ENSINO XI: Materiais

Didáticos
1S 15 o o 15 15 45

*A= Anual; 1S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre. BSiBBMÈUgstagKÍ
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9.2 Resumo das atividades académicas

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

ATIVIDADE ACADËMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas/ Módulos (obrigatórias) 2490

Disciplinas / Módulos (optativas)

Estágio 400

TCC

AAC 35

AEX Indicadas 260

AEX Livres 65

TOTAL 3250

9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditação Curricular

De acordo com a Resolução CEPE/CA n. 039/2021, a Creditação

Curricular da Extensão consiste que cada estudante deva cumprir no mínimo

10% (dez por cento) da carga horária total de seu curso de graduação em

Atividades Académicas de Extensão (AEX). As Atividades Académicas de

Extensão, no âmbito dos cursos de graduação da UEL, são tratadas como

atividades académicas de natureza obrigatória. O Projeto Pedagógico do Curso

deve fracionar a carga horária destinada às Atividades Académicas de Extensão

entre AEX Indicadas e AEX Livres

Para a integralização curricular, o estudante de Letras deverá cumprir,

além das atividades académicas constantes da seriação, 325 horas em

atividades académicas de extensão. A RESOLUÇÃO CEPE/CA 039/2021, que
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regulamenta a Creditação Curricular da Extensão no âmbito dos cursos de

graduação da DEL, considera as atividades de extensão como atividades

académicas de natureza obrigatória.

As Atividades Académicas de Extensão segmentam-se em duas classes:

t. AEX Indicadas: aquelas que se vinculam diretamente à formação

académica do estudante e que sejam articuladas com os demais

componentes curriculares, sendo escolhidas livremente pelo estudante

dentre aquelas indicadas peto Colegiada de Curso, observada a

regulamentação vigente.

II. AEX Livres: aquelas que não necessariamente se vinculam diretamente

à formação académica do estudante, sendo objeto de seu interesse

específico, escolhidas livremente pelo estudante dentre aquelas

regulamentadas pela PROEX, observada a normatização vigente.

Somente poderão ser consideradas, para fins da Creditação Curricular da

Extensão, as atividades passíveis de registro na Pró-Reitoria de Extensão,

Cultura e Sociedade (PROEX) e oriundas das seguintes modalidades de

extensão:

l. programas de extensão;

II. projetos de extensão ou projetos integrados com ênfase em extensão;

III. projetos de prestação de serviço;

IV. cursos de extensão;

V. eventos de extensão.

Para fins da Creditaçâo Curricular da Extensão somente poderão ser

considerados os curses e eventos de extensão nos quais o estudante tenha

participação ativa, seja na qualidade de palestrante, ministrante, organizador,

membro de comissão ou congéneres.
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Essa flexibilização da proposta acarreta em mudanças relevantes para

os estudantes do curso, uma vez que a participação ativa em eventos de

extensão e a experiência em situações que envolvam a relação escola-

sociedade agem diretamente na sua formação profissional.

Atendendo à Resolução CEPE/CA n° 039/2021, em seu Art. 4°, o PPC de

Letras-Português indica que as atividades de extensão serão desenvolvidas

parcialmente no turno do curso, com horário pré-fixado na grade, porém com

liberdade para que ocorram fora do turno do curso. O Colegiada pretende indicar

80% da carga horária necessária, restando 20% de AEX livres para o estudante

cumprir.

De acordo com o Art. 11, parágrafo primeiro, da referida Resolução, é

facultado ao estudante solicitar o aproveitamento das horas excedentes de AEX

indicadas entre AEX livres e AAC, obedecido o disposto nas normativas

institucionais e no Projeto Pedagógico do Curso.

A inclusão das Atividades Académicas de Extensão (AEX) no currículo,

imediatamente, provoca mudança metodológica e flexibilização na proposta de

ensino. A integração entre as áreas será fundamental na formação profissional

do estudante, o que será possível mediante as propostas de trabalho com

projetos de pesquisa, de extensão, de ensino, PIBIC, PIBID, entre outros, além

das PCC, que possibilitam maior contato com a parte prática das disciplinas.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

As atividades académicas complementares serão desenvolvidas

parcialmente no turno do curso.

De acordo com o Regimento Geral da Uel, "Art. 28. Os currículos dos

curses de graduação serão constituídos por um conjunto de atividades

académicas de natureza obrigatória, complementares e optativas; tendo como

objetivo a formação cultural e profissional do estudante".

As Atividades Académicas Complementares correspondem à participação

do estudante nos itens a seguir:

a) Cursos de extensão;
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b) Disciplinas eletivas;

c) Disciplinas especiais;

d) Estágios curriculares não obrigatórios;

e) Eventos;

f) Monitoria académica;

g) Projetos de pesquisa;

h) Projetos de pesquisa em ensino;

i) Programas de extensão;

j) Programas de formação complementar;

k) Projetos de extensão;

I) Projetos integrados;

m) Outras atividades, desde que regulamentadas no Projeto Pedagógico

específico de cada curso.

De acordo com parágrafo primeiro, do referido artigo, "As atividades

académicas complementares devem ser aprovadas pêlos respectivos

Colegiadas de Cursos". Considerando a carga horária de extensão, e de acordo

com as Diretrizes de Língua Portuguesa, as AAC terão uma carga horária de

35h.

9.3.3 Prática dos Componentes Curriculares (PCC) - (Resolução

CNE/CP 02/2019)

Segundo a Resolução CNE/CP 02/2019, nos cursos de Formação de

Professores, a prática pedagógica deverá ter no mínimo 800 horas distribuídas

em:

a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação

real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da

instituição formadora; e
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b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes

curriculares dos Grupos l e II, distribuídas ao longo do curso,desde o seu

início, segundo o PPC da instituição formadora.

A Prática dos Componentes Curriculares é compreendida como a

obrigatória experiência dos estudantes com os espaços de atuação profissional

(em todos os seus níveis e modalidades) desde o primeiro ano do curso. Essa

prática deve estar vinculada e ser estruturada a partir dos conteúdos e

competências previstos nos grupos l e II. Ela é expressa como componente que

deve articular os conhecimentos com a vivências dos espaços de atuação

profissional do docente e ser referência para a construção do estágio

supervisionado.

Art. 15. § 3° A prática deve estar presente em todo o percurso
formativo do licenciando, com a participação de toda a equipe
docente da instituição formadora, devendo ser desenvolvida em
uma progressão que, partindo da familiarização inicial com a
atividade docente, conduza, de modo harmónico e coerente, ao
estágio supervisionado, no qual a prática deverá ser engajada e
incluir a mobilização, a integração e a aplicação do que foi
aprendido no curso, bem como deve estar voltada para resolver os
problemas e as dificuldades vivenciadas nos anos anteriores de
estudo e pesquisa. (Resolução CNE/CP 02/2019).

No curso de Letras, as PCC serão desenvolvidas totalmente no turno do
curso, nas disciplinas que demandam parte prática.

9.3.4 Estágio curricular obrigatório

O curso de Licenciatura em Letras, por objetivar a formação de docentes

para a educação básica, requer a vivência experimental em sala de aula, com

vistas a melhor preparar o futuro professor para as práticas relativas ao ensino.

Dentre as diversas formas de inserção do licenciando na escola (projetos

PIBIC, PIBID, extensão e pesquisa), o estágio curricular figura como a mais

relevante para a formação docente, sendo exigida sua realização para que se

confira ao estudante a certificação do curso de licenciatura.
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Na UEL, os estágios configuram-se em obrigatórios e não obrigatórios.

Para orientar sua realização, o curso de Letras-Português formaliza as principais

normas no Regulamento de Estágio Obrigatório do Curso de Graduação em

Letras, documento frequentemente revisto.

O Estágio Obrigatório será objeto de deliberação específica e será

realizado parcialmente no turno do curso.

Os objetivos do estágio curricular obrigatório são propiciar ao estagiário

oportunidades de vivenciar a realidade educacional dos campos de estágio;

planejar todo o processo de ensino-aprendizagem; executar o planejamento;

avaliar o processo de ensino-aprendizagem específico de cada área. O estágio

será realizado a partir do 3° ano do curso, com carga horária total de 400h,

respeitando-se a legislação em vigor e as normas que atendam as especificadas

do curso, inclusive o Regimento Geral da UEL. A supervisão será direta e

individual, e os campos de estágio se constituem principalmente de escolas

públicas da região de Londrina.

10 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

Como importante componente do processo de ensino-aprendizagem, a

questão da avaliação merece, igualmente, ser considerada.

Tendo em vista que a presente proposta metodológica, em consonância

com as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001), parte da concepção

teórica sociointeracionista da linguagem como discurso, como forma de ação

social, que vê os sujeitos falantes não apenas como aqueles que dizem o

mundo, mas como os que agem sobre ele e sobre os outros; tendo em vista,

ainda, que esta proposta articula as práticas linguajeiras - a leitura, a produção

textual oral e escrita e a análise linguística - como práticas estruturantes do

ensino de Língua Portuguesa (GERALDI, 1996)51, importa pontuar alguns

51 GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação.
Campinas: ALB/Mercado de Letras, 1996.
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aspectos acerca do processo de avaliação da aprendizagem nessa área do

conhecimento.

Segundo Suassuna (2012)52, podem-se reconhecer duas grandes

tendências de ensino da língua em nosso contexto. De um lado, na perspectiva

tradicional, a língua ainda é concebida como um sistema homogéneo,

constituído de signos definíveis pêlos contrastes que se podem estabelecer

entre eles, como um código abstraio, transparente e descolado de suas

condições sócio-históricas de produção. Em tal âmbito de concepção, "a

avaliação se reduz à conferência das habilidades de manuseio desse código -

em leitura, afere-se a capacidade de apreensão/reprodução dos sentidos

literais; em gramática, observa-se o quanto o aluno é capaz de analisar as

partes do sistema e empregar com precisão a nomenclatura gramatical; em

redação, focalizam-se, sobretudo, os aspectos formais do texto" (SUASSUNA,

2012, p. 1126). Por outro lado, as propostas que se apresentam atualmente

como alternativas a esse modo de conceber o ensino da língua, tomam como

base outra concepção de linguagem: a que a vê como processo, como forma

de interação social - tal como a que adotamos no presente projeto.

Paralelamente a essa visão atual do fenómeno linguagem, lembra a

pesquisadora, há que se considerar o peso das teorias educacionais críticas,

mostrando a presença de questões de classe na educação: "a escota, como

aparelho institucional, seria uma máquina reprodutora das injustiças e

desigualdades sociais, em decorrência, entre outros fatores, da sua inspiração

capitalista e da imposição da ideologia e da cultura da classe burguesa. Dentro

dessa visão, a avaliação seria uma prática que, com seus mecanismos de

seleção e classificação, legitimaria a exclusão e a hierarquização social. Além

disso, serviria como maquinaria disciplinar, levando os alunos à adoção de

comportamentos submissos" (SUASSUNA, 2012, p. 1132).

O quadro torna-se ainda mais complexo, acrescenta a autora, se

levarmos em conta os questionamentos pós-modernos acerca da validade e

52 SUASSUNA, Lívia. Elementos para a prática da avaliação em Língua Portuguesa Perspectiva,
Florianópolis, v. 30, n. 3, 1125-1151, set./dez. 2012. Disponível em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175-
795X.2012v30n3p1125/24435>. Acesso em: 15 fev. 2017.
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universalidade do pensamento racional moderno, da unidade do sujeito, do

poder de verdades tidas até então como absolutas. "Os pós-modernos

concebem a própria realidade como resultado de uma construção, de um

processo discursivo, de modo que não se pode mais torná-la como referencial

de análise para decidir o que é certo ou errado. Múltiplas são as linguagens,

múltiplas são as narrativas. Questionam-se a natureza mesma da linguagem, a

estabilidade e a fixidez dos sentidos" (SUASSUNA, 2012, p. 1132). Por conta

disso, "a perspectiva pós-moderna de que não existe uma verdade absoluta, de

que juízos de valores dependem muito do ponto de vista, sem existir um único

verdadeiro, influencia a avaliação de forma profunda. Na medida em que a

segurança sobre o conhecimento carreto, homogéneo e universal desaparece,

os fundamentos da avaliação se perdem, não existe mais uma base que possa

servir de ponto de referência para julgar o carreto ou o incorreto" (DOLL, 2000,

p. 35, apuc/SUASSUNA, 2012).

Tal cenário, evidentemente, põe-nos o desafio de definir, relativamente

à vertente tradicional de ensino-aprendizagem da língua, não apenas novos

conteúdos de ensino, novas metodologias e procedimentos didáticos, mas

também novos modos de avaliação da aprendizagem.

Ao tratar de pressupostos básicos da avaliação em Língua Portuguesa,

também Marcuschi (1999), a seu turno, considera que a prática pedagógica e

avaliativa se apresenta polarizada. De um lado, segundo ele, está a corrente

tradicional, que identifica a norma culta com a língua em si; que analisa os fatos

da linguagem apenas a partir de sua representação escrita; que entende a

língua como código, a ser preservado através do ensino de regras gramaticais;

nesta visão tradicional, o professor se preocupa em avaliar se o aluno domina

as estruturas linguísticas e a ortografia, ou se utiliza os esquemas gramaticais

de forma a produzir enunciados carretos. De outro lado, estão os que percebem

a linguagem como um processo criador; e que defendem um ensino centrado

no texto e em suas condições efetivas de uso e, consequentemente, uma

avaliação que priorize a competência do alunado para "produzir e extrair

sentidos do texto, usar e compreender os mecanismos que conduzem à
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coerência textual, estabelecer as relações lógicas e discursivo-argumentativas"

(MARCUSCHI, 1999, p. 168)53.

A depender dos pressupostos teóricos, portanto, decide-se sobre o que

e como avaliar, com destaque a certos conhecimentos e capacidades em

relação a outros. E como sustentam Marcuschi e Viana (1997)54, a concepção

de linguagem adotada, seja em um ou em outro processo de ensino-

aprendizagem, define e estrutura os objetivos a serem avaliados, os

instrumentos e os critérios de avaliação.

Se fazer das próprias práticas discursivas dos alunos-sujeitos o objeto

de ensino-aprendizagem implica mudanças significativas no que

tradicionalmente tem sido definido como o conteúdo das aulas de Português

(GERALDI, 1996), tal postura implica, necessariamente, alterar também as

formas tradicionais de avaliação do aprendizado da língua.

Assim, numa visão discursiva como a que aqui defendemos, que

considera que a linguagem se realiza na interação entre locutores socialmente

situados, não cabem atividades avaliativas que a tomem independentemente

de suas condições concretas de produção e foquem tão somente aspectos

estruturais, cobrando do aluno respostas predefinidas sobre aspectos pontuais

da língua, a partir de fragmentos de textos, em situações artificiais de interação.

Deve-se considerar como centrais, juntamente com as formas de organização

dos elementos linguísticos que constituem o texto, as formas de instituição dos

sentidos.

Dessa maneira, se postulamos que o fim último do ensino da língua é

formar cidadãos leitores e produtores de textos, em suas mais diversas

configurações, por meio da articulação didática das grandes práticas

linguajeiras - leitura, produção de textos e análise linguística -, é necessário

superar a dicotomia certo x errado na avaliação em Língua Portuguesa.

Portanto, a leitura deve ser entendida como possibilidade de intertocução com

53 MARCUSCHI, Beth. Avaliação da Língua Portuguesa: pressupostos básicos. In:
MARCUSCHI, Beth (Org.). Formação do educador, avaliação e currículo. Recife: Editora da
UFPE, 1999. p. 163-183.
54 MARCUSCHI, Beth; VIANA, Marígia. Dimensão social da Língua Portuguesa e avaliação de
rede. In: MARCUSCHI, Beth; SOARES, Edla (Orgs.). Avaliação educacional e currículo:
inclusão e pluralidade. Recife: Editora da UFPE, 1997. p. 25-68.
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o autor/texto, compreendendo, avaliando e criticando sua visão^ié mundo; a

escrita deve dizer respeito à capacidade de colocar-se como alguém que

registra sua visão de mundo para ser lido por outros, o que nos leva a considerar

a importância do papel da reescrita no processo; e a atividade de análise

linguística deve ter como ponto de partida o uso da língua, enfocando seus

aspectos linguísticos e discursivos, de maneira a permitir o retorno, com

conhecimentos ampliados, às práticas de leitura e escrita. "Nessa situação de

reflexão sobre os usos da língua, devem ser priorizados os níveis pragmático e

discursivo de análise, funcionando os outros níveis (ortográfico e gramatical,

por exemplo) como suportes da compreensão dos fenómenos estudados"

(SUASSUNA, 2012, p. 1137).

Entendemos, pois, que, numa perspectiva discursiva, as atividades de

caráter avaliativo precisam ser com ela condizentes. No que diz respeito à

análise linguística, não devem se submeter ao conhecimento abstraio da língua,

restringindo-se ao domínio da nomenclatura metalinguística e à concepção de

correção derivada da gramática tradicional; trata-se, antes, como propõe

Suassuna (2012, p. 1129), de "verificar se o aluno sabe relacionar os

conhecimentos metalinguísticos ao uso da língua". Em termos de leitura, para

além da identificação de informações eminentemente lineares, extraídas de

fragmentos textuais, deve-se buscar elaborar questões que exijam "a ativação

de um conjunto de inferências úteis e válidas na interpretação de textos". E, na

produção de textos, importa considerar "a capacidade do aluno de produzir

textos coesos, coerentes e adequados, isto é, de usar significativamente a

língua escrita em contextos situacionais específicos".

Em suma, como bem pontua a autora: é tarefa da escola expandir a

experiência interlocutiva dos alunos, assumindo a incompletude e o movimento

da linguagem. Para tanto, é imperiosa - e acrescentaríamos - urgente e

imprescindível uma avaliação processual, formativa e inclusiva.

A avaliação da aprendizagem supõe uma reflexão crítica e contínua do

processo de ensino-aprendizagem e, nesse sentido, alguns procedimentos e

formas de avaliação devem ser destacados:
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a) Metodologias adotadas pêlos docentes: metodologia da

problematização/aprendizagem baseada em questões/problemas; estudo

de caso; situações problemas; pesquisa como princípio educativo;

seminários; debates; entre outras.

b) Critérios de avaliação: coerência da argumentação, correção de conceitos

e de registros, relação entre conhecimento teórico e prático, outras

características da área de conhecimento do curso;

c) Tipos de instrumentos de avaliação: provas escritas, orais ou práticas, com

consulta ou sem, trabalhos coletivos ou individuais, seminários, entre

outros.

d) Regras de avaliação do estudante: será expressa por meio de notas,

variáveis de zero (0) a dez (10), conforme o Regimento Geral da UEL

(Art.56);

e) Ao final de cada período letivo será atribuída ao estudante, em cada

Disciplina/atividade académica, uma nota final resultante de média de no

mínimo duas (2) avaliações (no caso de atividades semestrais) ou quatro

(4) no caso de atividades anuais, realizadas durante o período letivo,

independentemente da carga horária da disciplina;

f) Será aprovado na disciplina ou atividade académica o estudante que

obtiver média final igual ou superior a seis (6,0) e frequência de, no

mínimo, setenta e cinco por cento (75%) da carga horária prevista;

g) Haverá a opção por exame final. Fica estabelecido, conforme o Regimento

da UEL (Art. 59) que:

i.o estudante de graduação, que obtiver média parcial na
disciplina igual ou superior a três (3,0) e inferior a seis (6,0)
ou conceito equivalente, fará exame final; II. após a
realização do exame final, será aprovado o estudante de
graduação que obtiver média aritmética igual ou superior a
seis (6,0) ou conceito equivalente, entre a média
anual/semestral e o exame final; III. o exame final na
graduação será realizado conforme o Calendário Escolar;
IV. será reprovado numa disciplina ou atividade académica
o estudante que obtiver média parcial inferior a três (3,0) ou
conceito equivalente ou que não cumprir a frequência
minima de setenta e cinco por cento (75%) às atividades,
estando vedada em qualquer caso sua participação no
exame final. (...) A média final (...) não poderá ser inferior a
seis (6,0) ou conceito equivalente.
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h) E vedado o abono de falta (Art. 60 Regimento Geral);

i) Será aprovado nas disciplinas especiais o estudante que obtiver média

final igual ou superior a seis (6,0) e frequência de, no mínimo, setenta e

cinco por cento (75%);

j) Há a possibilidade de o estudante optar por quais disciplinas/módulos

cursar, observando a exigência do pré-requisito, se houver.

k) Estudante que reprovar em disciplina/atividade académica deverá cumpri-

la conforme oferta regular. A oferta não pode coincidir com o horário das

atividades académicas regulares. Somente duas disciplinas podem ser

cursadas em contraturno.
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11 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC
anterior NÃO

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: 2025 (ano previsto para a turma
ingressante em 2022)

Quadro de Equivalência de Atividades Académicas
Atividades

Académicas do
Currículo Vigente

Atividades Académicas do Currículo Proposto

Código

2EDU023
2LET013

2LET014
2LET016
2LET017
2LET018
2LET019
2LET020
2LET022
21..ET023

2LET054

2LET026
2LET027
2LET028
2LET029
CLET03Ó
2LET032
2LET033

::fti-ET034,
ILET04f
2LET036

"m.ETOSTí
2LET038
2LETÔ40
2|,ET041
»LET04^
2LET052

;2LET1057

Carga
Horária

Nome da atividade académica
Carga

Horária

60
30

2EDU037 - Dtelátkía: Mediação e a JRráxis Educativa
2LET093 - Metodologia de ensino tl: Linguística

AplJcadâ/Ehsino

60
45

45
45

2LET092 - Metodologia de Ensino l: t-etrameritos
2LET084 - Estratégias de l-ettura

45 :F:
45

30
3 

2LET085 - Introdução à Lin|u)StJca
2LET09'7 - MoBossintaxe

45r
60

45
30"

2LET091 - tntrodução aôs^ Estudos Ltteráriïïs,
2LET101!- Literatura Brasiteii-a t

45
-30

30
45

2EDUQ36 - Li&ras I

2LET095 - Metodologia de êlisinQ IV: Linguística
Aplicada/lnterfacësí

30
,?;i;!;i A5

45 2LET109 - Metodotogia dê ensino VIK Bniastise
Linguística/Sêmiótica

â5?
145
130

2LET100 - Leitura e produção de textos acadêmiG©S|
2LGTO86 - Lin^uístiGa b FoniSca e Fonologia

45
45

30
45

2LET098 - Norfossintax® It'
2LET105 - Teoria da Línca t

30
45

30
30

2LET103 - Literatura Brasiteira U
2EBUQ38 - Libras II

30
30

45:; 2LETA^ - Mctodotogla de ensino Xh'Materliii?
3i..sfï" : D<dático& :: . ; :: :.: : .: . : : i

45

45 lïMETiq|::;-^|^átíngia,:d«|H|»B|:i|\S;l-e!tu'ff^:
" fit "11. A r:" .a»

• ,aE,45;

•4S? ;,h2LE1Cfife-:,t-!gitu[ra e producafl.de |g)çtosexpõsitivcilB
W1t^f^ÍS A aBuroentNÍÇNB111" .,..á' -*;1

JMiili
NI

30
w:

2LFr@6|-;ILin|uÍsMca li: M®niÍUIogia,;,
2LET110 - Morfossifttaxe III N^^"5 30

45
30

2LET1Q6 - Teoria do;Dramâ?1
2LET104 -Literatura Brasileira Hl

»45' ,ü

3®
30
;45

%s

2EET102 - l-iteratursïtettHguesa l

v
2UE086 -Literaturas Africanas ||> Língua

"ilPertusuesa ,~i „ ~'""~.V1

s2LET126 - História do Português Brasileiro

€':,«30

€45'
» 45 It^'i
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2t.@T043 45 2LËT094-Met()dologiâd®!ensina|l&©QO^
Oficiais

^5 .«i

a-BT108 - tutetotíofogia de ensino ^1: Produção De
Textos l

ïã5:
M

SLEITOS - ^4etoctólOQiatle ensino X:0raticladë 45
2LET047 30 2LET099 - Unguística III: Sintaxe. 30
2LET048 '30 2LET115 - Morfossintaxe IV 30
2LET049 45 2LET118 - Teoria da Narratiwal 45
2LET050 í30; 2I-ËT1 té» Literatura Brasileira IV < 45
2LET051 iSOí 2LET120 fllLiteraíura Portuguesa l l ast M.
2EST101 60 2EST110 - Estágio Curricular Supervisionado no

Ensino Fundamental II: Teoria
60

2EST102 140 2EST111 - Estágio Curricular Supervisionado no
Ensino Fundamenta II: Orientação e Prática

140

2EDU108 60 2EDU039 - Políticas Educacionais 60
2LET053 45 2LET122 - Metodologia de ensino VIII: Literatura e

prática de Leitura Literária no Ensino Fundamental II
45

2LET056 30 2LET111 - Semântica I 45
2LET058 45 2LET121 - Teoria da Lírica II 45
2LET059 30 2LET117 - Literatura Brasileira V 30
2LET060 30 2LET130 - Literatura Portuguesa 30
2LET061 45 2LET123 - Metodologia de ensino IX: Literatura e

prática de Leitura Literária NO Ensino Médio
45

2LET062 45 2LET124 - Leitura e produção de textos descritivo-
narrativos

45

2LET063 30 2LET113-Semântica 11 45
2LET064 45 2LET112 - Linguística Textual 45
2LET065 45 2LET131 - Teoria do Drama II 45
2LET066 30 2LET119 - Literatura Brasileira VI 45
2LET067 30 2LET133 - Literatura Portuguesa IV 30
2EST103 60 2EST112 - Estágio Curricular Supervisionado no

Ensino Médio: Teoria
60

2EST104 140 2EST113 - Estágio Curricular Supervisionado no
Ensino Médio: Orientação e Prática

140

2LET068 30 2LET125 - Sociolinguística 45
2LET069
2LET076

30 2LET128 - Análise de Discurso 60

2LET070 45 2LET114 - Linçiuística Textual 45
2LET071 45 2LET134 - Teoria da Narrativa II 45
2LET072 30 2LET129 - Literatura Brasileira Vil 30
2LET073 45 2LET089 - Literatura Infantil e Juvenil l 45
2PEP003 30 2PEP006 - Psicologia da criança e do adolescente 30
2EDU019 60 2EDU040 - Educação para Inclusão 60
2LET075 30 2LET127-Sociolinguísticail 45
2LET078 30 2LET132 - Literatura Brasileira VIII 45
2LET079 45 2LET090 - Literatura Infantil e Juvenil II 45
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12. EXPLICITAÇÀO DAS AÇÕES E/OU PROCEDIMENTOS DE
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPC

Este Projeto Pedagógico parte da premissa de que o processo de

avaliação do curso não pode ser unilateral. O aluno precisa aprender a avaliar e

a se posicionar diante da formação oferecida. Por isso é importante a avaliação

pêlos colegas e a autoavaliação. Esta autoavaliação englobará tanto os

discentes quanto os docentes e técnicos-administrativos envolvidos direta ou

indiretamente com o curso.

A fim de proporcionar a constante autoavaliação do nosso curso, ele

estará articulado às propostas apresentadas pela CPA (Comissão Própria de

Avaliação), peta DAAI (Diretoria de Avaliação e Informação Institucional)55, que

tem como uma das premissas apoiar diretamente as atividades de autoavaliação

institucional, propostas pêlos Conselhos Superiores e pela Comissão Própria de

Avaliação, bem como à pesquisa realizada com os egressos. Desta forma, estará

contribuindo para a geração sistemática de dados informativos sobre os

estudantes, as disciplinas ministradas e a articulação do curso tanto com a

pesquisa quanto com o contexto social no qual está inserido. Com esse

propósito, será destinada uma reunião semestral, no mínimo, para a socialização

das informações produzidas por estas diferentes instâncias.

Os resultados advindos das avaliações externas, principalmente do

ENADE, também serão objetos de análise e discussão pelo nosso curso. Os

dados serão discutidos pelo corpo docente e pêlos representantes do corpo

discente, a fim de conhecermos o que está sendo trabalhado/cobrado no referido

exame; o que subsidiará discussões tanto sobre o currículo do curso como sobre

a pertinência (ou não) dos saberes trabalhados nesta avaliação externa.

55 Informações sobre o assunto podem ser obtidas em:
http://www.uel.br/proplan/novo/pages/proplan/diretorias/avaliacao-e-informacao.php
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Os resultados fornecidos pelo ENADE têm demonstrado que o curso de

Letras-Português está numa posição satisfatória. Entretanto, partimos da

concepção de que a avaliação, mais do ranquear os cursos, deve oferecer

informações capazes de promover sua melhoria. Por isso, analisaremos os

nossos resultados, objetivando não apenas manter os nossos pontos positivos,

mas, também, repensar as nossas lacunas, bem como as lacunas da própria

avaliação.

E importante que o corpo docente avalie constantemente os dados

apresentados pela Instituição, ou pelo próprio curso, visando à mudança

metodológica que auxilie no enfrentamento da evasão escolar ou no ajuste dos

pantos que devem ser melhorados.

No ENADE, o curso de graduação em Letras-Português da UEL, avaliado

pelo MEC em 2017, obteve conceito 4. Os cursos de graduação da UEL, no

último triénio de avaliação, obtiveram conceitos que variam de 3 a 5. Os

resultados obtidos no ENADE 2021 ainda não foram divulgados.

Além de contribuir com os órgãos internos de autoavaliação institucional,

o curso implantará um sistema de autoavaliação do qual participarão todos os

técnicos-administrativos, professores e estudantes. Desta forma, todos

(anonimamente) poderão emitir o seu parecer sobre a estrutura do curso, sobre

as disciplinas ministradas, sobre a implantação deste currículo e sobre as

atividades articuladas à pesquisa, à extensão e ao ensino. Tais informações

poderão guiar discussões a fim de manter o curso articulado às expectativas

tanto dos docentes como dos discentes, que se sentirão ouvidos e valorizados.

Tal instrumento será elaborado pelo NDE e submetido à aprovação do Colegiada

e do Departamento do curso.

Esta autoavaliação não tem o sentido de atribuir nota. Pelo contrário, tem

o sentido emancipatório de possibilitar a reflexão sobre a aprendizagem e

estimular o posicionamento crítico do estudante, bem como fornecer

informações aos docentes que permitam repensar o curso e sua importância no

contexto no qual está inserido. A autoavaliação está mais ligada à avaliação para

o ensino-aprendizagem do que a avaliação da aprendizagem. A avaliação para

8
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o ensino-aprendizagem contribui para a organização do trabalho pedagógico,

ampliando a aprendizagem tanto dos professores como dos graduandos.

Sempre pautamos o nosso discurso na "avaliação formativa", mas

entendemos que realizá-la também é um ato de aprendizagem no qual estamos

dando os primeiros passos e iniciando um processo dialógico entre as diferentes

instâncias que integram o curso.

12.1 Núcleo Docente Estruturante (NDE)

A atuação do NDE está em conformidade com a Resolução CU n°

168/2007, que regulamenta a composição e atribuições do Colegiada de Curso

e do Coordenador do Colegiado de Curso de Graduação; e a Resolução

CEPE/CA n° 30/2017, que regulamenta a constituição e atribuição do Núcleo

Docente Estruturante (NDE).

Em breve explanação, o Núcleo Docente Estruturante está integrado ao

Colegiada de Curso, tem por finalidade: assessorar e acompanhar o Colegiada

nos trabalhos referentes ao Projeto Pedagógico do Curso; contribuir para a

concretização do perfil profissional do egresso; fomentar a interdisciplinaridade;

incentivar o desenvolvimento de pesquisa em ensino, pesquisa e extensão.

Quanta à sua composição, o NDE deve ser constituído por um mínimo

de 5 (cinco) professores pertencentes ao Curso e, pelo menos 20% (vinte por

cento) deles com dedicação de trabalho em tempo integral. A indicação dos

professores do NDE será feita pelo Colegiado do Curso, sendo que cada

professor terá até 2h semanais paras as atividades específicas do NDE e até

4h para o Coordenador, o qual será eleito pêlos seus pares (conforme

Resolução CEPE/CA n0 030/2017).

A primeira composição do NDE entrou em vigor em 19 de maio de 2014,

através da Portaria 2218. A renovação dos membros deve ser feita de modo a

assegurar a continuidade no processo de acompanhamento do curso e o

funcionamento do NDE ficará a cargo de cada Colegiado de Curso.

A atuação do NDE será realizada de modo conjunto com o Colegiada, a Chefia

de Departamento e demais instâncias da universidade, a fim de promover
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constante crescimento ao curso, contribuindo com a implantação de um sistema

de autoavaliação bem como promovendo debate sobre os índices de

aproveitamento e desistência, de modo a propor alternativas que melhorem a

qualidade do curso e o aproveitamento dos estudantes.

ANEXO 1 - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

2EDU037 - DIDÁTICA: MEDIAÇÃO E A PRAXIS EDUCATIVA
A teoria e a prática da atuação do professor no processo ensino-aprendizagem.
Concepções de ensinar e aprender. O ato de ensinar: planejamento, execução
e avaliação.

2EDU036 - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS l
O Sujeito surdo. As tendências educacionais. Noções linguísticas de Libras e
noções básicas contextualizadas de língua de sinais.

2EDU038 - LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS II
Noções básicas contextualizadas de língua de sinais. Análise do processo de
tradução e interpretação: Libras-Português, Português-Libras. O papel do
intérprete. A leitura e a escrita dos surdos. Avaliação da produção dos alunos
surdos em suas mais diversas manifestações.

2EDU039 - POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Educação como prática social e cultural e a escola como um dos espaços
educativos. Formação histórica da organização escolar e seus projetos
educativos a partir do século XX. A organização do sistema público de ensino no
contexto da Educação Básica na legislação brasileira atual: aspectos
administrativos e pedagógicos. Professor: formação e atuação. (Observação: em
escolas do ensino básico).

2LET089 - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL l
Aspectos históricos e conceituais. Formas e géneros. Ilustração. Intertexto,
adaptação e tradução intersemiótica.

2LET088 - LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Formação, temas e autores representativos das literaturas africanas de língua
portuguesa.

2LET084 - ESTRATÉGIAS DE LEITURA
Texto como unidade de linguagem situada. Texto multissemiótico. Estratégias
de leitura para a compreensão de textos sobre temas da contemporaneidade,
com destaque para: direitos humanos, educação ambiental e direitos
educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socíoeducativas.
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2LET085 - ÍNTRÕDÜÇAO ÀTTNGUTSTÏCÁ
Estudos da história da Linguística e seus fundamentos.

2LET092 - METODOLOGIA DE ENSINO l: LETRAMENTOS
Introdução aos pressupostos dos Novos Estudos de Letramento. Alfabetização
e letramento. Práticas escolares e não escolares de letramento. Projetos de
letramento.

2LET093 - METODOLOGIA DE ENSINO II: LINGUISTICA APLICADA/ENSINO
Breve panorama da área e das pesquisas em Linguística Aplicada. A agenda
contemporânea das pesquisas em Linguística Aplicada. Políticas linguísticas
como políticas públicas. Ensino bilíngue e multilíngue. As contribuições da
Linguística Aplicada na formação do professor de línguas (língua portuguesa e
Libras).

2LET090 - LITERATURA INFANTIL E JUVENIL II
Temas contemporâneos transversais. Análise de paradidáticos.

2LET091 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS
Conceitos fundamentais para os estudos literários. Sistema de comunicação
literária. Literatura e outras artes.

2LET086 - LINGUÍSTICA l: FONÉTICA E FONOLOGIA
Fundamentos de Fonética articulatória e acústica. Bases teóricas da Fonologia
estrutural: análise fonológica e processos fonológicos.

2LET087 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS EXPOSITIVO-
ARGUMENTATIVOS
Tomada de posição como ação de linguagem. Géneros discursivos da ordem
do expor e do argumentar. Resumo e resenha de textos expositivo-
argumentativos.

2LET094 - METODOLOGIA DE ENSINO III: DOCUMENTOS OFICIAIS
Legislação educacional federal e estadual. Direitos humanos e educação
ambiental nos documentos oficiais. Legislação sobre o ensino de Língua
Portuguesa e Literatura.

DE ENSINO IV: LINGUÍSTICA2LET095 - METODOLOGIA
APLICADA/INTERFACES
Pesquisas em Linguística Aplicada e multiletramentos. Multimodalidade,
multimidialidade e multiculturalismo. Letramento digital: novas demandas e a
identidade do professor de língua portuguesa.

2PEP006 - PSICOLOGIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O desenvolvimento da criança e do adolescente: contribuições da teoria
psicanalítica aos processos de aprendizagem.
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2EDU040 - EDUCÂÇÂ^PÂRA INCLUSÃO
Caracterização do paradigma da inclusão e suas aplicações educacionais.
Caracterização e mecanismos sociais de discriminação das pessoas com
necessidades especiais. Estratégias de sala de aula favorecedores da inclusão:
grupos cooperativos e adaptações curriculares.

2LET101 - LITERATURA BRASILEIRA l
Estudo das produções literárias durante a época colonial: Quinhentismo, Barroco
e Neoclassicismo.

2LET102 - LITERATURA PORTUGUESA l
Tradição e modernidade na poesia portuguesa: continuidades, rupturas,
radicalismos, retomadas.

2LET097 - MORFOSSINTAXE I
Estudo do período simples. Classes gramaticais. Morfossintaxe do artigo, do
numeral, do substantivo, do adjetivo e do pronome.

2LET096 - LINGUÍSTICA II: MORFOLOGIA
Morfologia: conceituação e identificação de morfemas. Princípios de análise
mórfica. Processos de formação das palavras do português.

2LET107 - METODOLOGIA DE ENSINO V: LEITURA
Concepções de leitura e seu ensino. Leitura de textos verbais e multimodais.
Ensino de leitura nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
Aspectos sociais, cognitivos e subjetivos/afetivos da leitura e da formação do
leitor. Projetos de leitura e de formação do leitor. Espaços alternativos de leitura.

2LET103 - LITERATURA BRASILEIRA II
Estudo das produções românticas: poesia e teatro.

2LET104 - LITERATURA BRASILEIRA III
Estudo da prosa de ficção romântica.

2LET105 - TEORIA DA LÍRICA l
Conceitos fundamentais para o género lírico. Elementos estruturais do poema.
Estudo de formas do poema. Análise de poemas da tradição ocidental.

2LET106 - TEORIA DO DRAMA I
Conceitos fundamentais para o género dramático. Elementos estruturais do
drama. Estudo de formas dramáticas. Análise de textos dramáticos da tradição
ocidental.

2LET098 - MORFOSSINTAXE II
Estudo do período simples. Morfossintaxe do verbo, do advérbio e da
preposição. Regência verbal e nominal.
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2LET099 - LINGUISTICA III: SINTAXE
Pressupostos teóricos do formalismo e do funcionalismo. Modelos de enfoque
sintático.

2LET100 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADËMICOS
Produção académica como ação de linguagem. Artigo científico.

2LET108 - METODOLOGIA DE ENSINO VI: PRODUÇÃO DE TEXTOS
Concepções de texto, escrita e produção escrita. O lugar da reescrita. Propostas
e avaliações de produção textual. Interfaces análise linguística e produção
textual.

DE ENSINO Vil: ANÁLISE2LET109 - METODOLOGIA
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
Origem e definição dos termos "análise linguística" e "semiótica". Da gramática
aos efeitos de sentido. Práticas de análise linguística/semiótica.

2LET118 - TEORIA DA NARRATIVA l
Conceitos fundamentais para o género narrativo. Elementos estruturais da
narrativa. Estudo de formas narrativas. Análise de textos narrativos da tradição
ocidental.

2LET116 - LITERATURA BRASILEIRA IV
Estudo das produções realistas-naturalistas.

2LET117 - LITERATURA BRASILEIRA V
Estudo das produções parnasianas, simbolistas e pré-modernistas.

2LET110 - MORFOSSINTAXE III
Estudo do período composto. Estudo da conjunção. Orações coordenadas.
Morfossintaxe do pronome relativo. Orações subordinadas adjetivas.

2LET111 -SEMÂNTICA l
Produção de sentido na linguagem. Percurso histórico dos estudos semânticos.
Objeto de estudo da Semântica. Correntes da Semântica. Semântica Formal.
Semântica Lexical.

2LET112 - LINGUÍSTICA TEXTUAL l
Evolução dos estudos do texto/discurso. Texto e fatores de textualidade.
Coerência textual. Referenciação.

2LET122 - METODOLOGIA DE ENSINO VIII: LITERATURA E PRÁTICA DE
LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II
Práticas de ensino de Literatura e leitura literária no Ensino Fundamental (anos
finais) associadas ao contexto sociocultural dos alunos. Leitura, literatura,
interdisciplinaridade e intertextualidade. Leitura de literatura infantojuvenil:
cânones e processo de seleção de obras. Projetos de leitura literária.
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2EST110 - ÈSTÂGÍO--CÜRRÍCULAR SUPERVISIONADO NO ENSINO
FUNDAMENTAL II: TEORIA
Estágio supervisionado no Ensino Fundamental (anos finais). Observação e
compreensão do contexto escolar. Processo de ensino/aprendizagem de Língua
Portuguesa: planejamento, desenvolvimento e avaliação de uma aula e/ou
curso.

2EST111 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO ENSINO
FUNDAMENTAL II: ORIENTAÇÁO E PRÁTICA
Estágio supervisionado no Ensino Fundamental (anos finais). Elaboração de
Aulas e Atividades de Microensino. Observação e compreensão do contexto
escolar. Produção de materiais para o ensino de Língua Portuguesa.
Participação e regência de aulas no Ensino Fundamental II.

2LET119 - LITERATURA BRASILEIRA VI
Estudo das produções modernistas: 1922-1956.

2LET120 - LITERATURA PORTUGUESA II
O teatro vicentino, o teatro clássico, a modernização do drama português e as
inovações de linguagem.

2LET121 - TEORIA DA LÍRICA II
Renovações formais e experimentalismos da lírica moderna e contemporânea.
Poema e performance. Análise de textos da tradição ocidental.

2LET113-SEMÂNTICA II
Semântica da enunciação. Semântica argumentativa. Noções de Pragmática.
Semântica e ensino.

2LET114 - LINGUÍSTICA TEXTUAL II
Texto falado e texto escrito. Tópico discursivo. Retextualização.
Intertextualidade. Coesão textual.

2LET115 - MORFOSSINTAXE IV
Estudo do período composto. Orações subordinadas substantivas e adverbiais.

2LET123 - METODOLOGIA DE ENSINO IX: LITERATURA E PRÁTICA DE
LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO MÉDIO
Concepções de ensino de literatura no Ensino Médio. Formação de leitores
literários críticos. Leitura, literatura, interdisciplinaridade e intertextualidade.
Análise de materiais didáticos. Projetos de leitura literária.

2LET129 - LITERATURA BRASILEIRA Vil
Estudo das produções de 1956 aos dias atuais: poesia e teatro.

2LET130 - LITERATURA PORTUGUESA III
Processos históricos e formais que levaram à fixação do romance enquanto
género em Portugal.
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2LET131 - TEORIA DO DRAMA II
Renovações formais e experimentalismos do drama moderno e contemporâneo.
Texto e cena. Análise de textos da tradição ocidental.

2LET124 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS DESCRITIVO-
NARRATIVOS
Relato de experiências vividas como ação de linguagem. Géneros discursivos
da ordem do relatar e do narrar.

2LET125 - SOCIOLINGUÍSTICA I
Estudo da língua em seu contexto social. Relações entre formas linguísticas
variantes e fatores sociais. Análise e discussão de métodos em pesquisas
sociolinguísticas.

2LET135 - METODOLOGIA DE ENSINO X: ORALIDADE
Prática de produção, compreensão e análise da oralidade. Oralidade nos
documentos oficiais de ensino. Integração da expressão oral com as demais
linguagens. Relação oralidade e letramento.

2LET136 - METODOLOGIA DE ENSINO XI: MATERIAIS DIDÁTICOS
Análise de materiais didáticos de Língua Portuguesa e Literatura. Critérios de
avaliação do livro didático. A presença de temas contemporâneos nos livros
didáticos.

2EST112 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO:
TEORIA
Objetivos do ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio.
Identidade do professor de Língua portuguesa e Literatura. As tecnologias e a
sala de aula. Processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa e
Literatura: planejamento, desenvolvimento e avaliação de uma aula e/ou curso.

2EST113 - ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO:
ORIENTAÇÃO E PRÁTICA
Estágio supervisionado no Ensino Médio. Observação e compreensão do
contexto escolar. Participação e regência de aulas no Ensino Médio. Produção
de materiais para o ensino de Língua Portuguesa e Literatura. Elaboração de
aulas e de atividades de microensino.

2LET132 - LITERATURA BRASILEIRA VIII
Estudo das produções em prosa de 1956 aos dias atuais.

2LET133 - LITERATURA PORTUGUESA IV
O homem e o mundo na narrativa portuguesa posterior à ascensão do romance
burguês: contradições, tensões e deslocamentos.
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2LET134 - TEORIA DA NARRATIVA II
Renovações formais e experimentalismos da narrativa moderna e
contemporânea. Análise de textos da tradição ocidental.

2LET126 - HISTÓRIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO
História da língua portuguesa no Brasil. Abordagem diacrônica para a formação
do português brasileiro. Constituição do léxico.

2LET128 - ANÁLISE DE DISCURSO
Noção de discurso e sua relação com diferentes campos disciplinares. Origens,
filiação teórica e as fases da Análise de discurso francesa. Relações
interdiscursivas e a noção de sujeito. Discurso como lugar de contato entre o
linguístico e o ideológico. Análise de diferentes materialidades significantes
inscritas na história.

2LET127 - SOCIOLINGUÍSTICA II
Normas. Atitude linguística. Preconceito linguístico. Variação linguística e
ensino de língua.
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Denominação da atividade académica: 2EDU040 - Educação para Inclusão

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
nifantrr

ao mérito à carga
horária

Visto do Chefe
de Departamento

EDUCAÇÃO X sim D não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: D Anual xDl°Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: xD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* Dx não

Carga Horária da
Atividade:

Teórica Prática ice Semi-

presencial
Total

60 60

Ementa

Caracterização do paradigma da inclusão e suas aplicações educacionais.
Caracterização e mecanismos sociais de discriminação das pessoas com
necessidades especiais. Estratégias de sala de aula favorecedores da inclusão:
grupos cooperativos e adaptações curriculares.
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Denominação da atividade académica: 2EDU037 - Didática: Mediação e a
Praxis Educativa

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do Chefe
de Departamento

Educação X sim a não X sim a não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: D Anual xDl°Sem. a 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: xD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* a não

Carga Horária da
Atividade:

Teóri
ca

Prátic E»CC

60

Sem
i-

presen

Total

60

Ementa

A teoria e a prática da atuação do professor no processo ensino-aprendizagem.
Concepções de ensinar e aprender. O ato de ensinar: planejamento, execução e
avaliação.
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Denominação da atividade académica: 2EDU039 - Políticas Educacionais

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do Chefe
de
Departamento

Educação X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual DDl°Sem. xD2°Sem. a Bloco

Modalidade curricular: xá Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* XD não

Carga Horária da Atividade:
Teóri
ca

Prátic
a

rec

60

Semi-

presenci
_aL

Tot
al

60

Ementa
Educação como prática social e cultural e a escola como um dos espaços educativos.
Formação histórica da organização escolar e seus projetos educativos a partir do
século XX. A organização do sistema público de ensino no contexto da Educação
Básica na legislação brasileira atual: aspectos administrativos e pedagógicos.
Professor: formação e atuação. (Observação: em escolas do ensino básico).
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Denominação da atividade académica: 2EDU036 - Língua Brasileira de Sinais -
Libras I

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

EDUCAÇÃO X sim
não

D ^C sim
|não

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: D Anual XDl°Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCC Semi-

presenci
Total

30 30

Ementa

O sujeito surdo. As tendências educacionais. Noções linguísticas de Libras e noções
básicas contextualizadas de língua de sinais.
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oLJNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2EDU038 - Língua Brasileira de Sinais -
Libras II

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

EDUCAÇÃO X sim
não

D [X sim
|não

D

D sim
não

a D sim
jião

D

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. DX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* Xá não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCC Semi-

presenci
Total

130 130

Ementa

Noções básicas contextualizadas de língua de sinais. Análise do processo de traduçãol
e interpretação: Libras-Português, Português-Libras. O papel do intérprete. A leitura e|
a escrita dos surdos. Avaliação da produção dos alunos surdos em suas mais diversas)
manifestações.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE - PPSIC

Denominação da atividade académica: 2PEP006 - PSICOLOGIA da CRIANÇA e
do ADOLESCENTE

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
piiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Psicologia e Psicanálise X sim D não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: D Anual XD1° Sem. a 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: xD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

D sim* Dx não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática 'ec Semi-

presenc
laL

Total

30 30

Ementa

O desenvolvimento da criança e do adolescente: contribuições da teoria
psicanalítica aos processos de aprendizagem.
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DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS E CLÁSSICAS

ÁREA DE METODOLOGIA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET092 - Metodologia de Ensino l:
Letramentos

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiflntn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de
Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim a não

Forma de Oferta: D Anual xá 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: xá Obrigatória D Optativa a Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

X sim* não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática ice >emi-

presencial
Total

30 15 45

Ementa

Introdução aos pressupostos dos Novos Estudos de Letramento. Alfabetização e
letramento. Práticas escolares e não escolares de letramento. Projetos de letramento.
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EsTAduAtdE LONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET093 - Metodologia de Ensino II:
Linguística Aplicada/Ensino

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do
Departamento
ni iflntn'

ao mérito à carga
horária

Visto do Chefe
de
Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: a Anual DX1°Sem. a 2^ Sem. D Bloco

Modalidade curricular: xü Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

X sim* n não

Carga Horária da
Atividade:

Teórica Prátic
a

peei Semi-

presenci
^L

Tot
al

15 Ba 15 45

Ementa
Breve panorama da área e das pesquisas em Linguística Aplicada. A agenda
contemporânea das pesquisas em Linguística Aplicada. Políticas linguísticas como
políticas públicas. Ensino bilíngue e multilíngue. As contribuições da Linguística
Aplicada na formação do professor de línguas (língua portuguesa e Libras).
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET094 - Metodologia de Ensino III:
Documentos Oficiais

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niianfr»'

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual D 1^ Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

X sim* a não

Carga Horária da Atividade:
Teóric Prátic

a

^ Semi-

presenci
Total

30 15 45

Ementa

Legislação educacional federal e estadual. Direitos humanos e educação ambiental nos
documentos oficiais. Legislação sobre o ensino de Língua Portuguesa e Literatura.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET095 - Metodologia de Ensino IV:
Linguística Aplicada/lnterfaces

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
npiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do

Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. Dx 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória a Optativa a Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

X sim* não

Feó ri ca
Carga Horária da Atividade:

Prática P©C Semi-

presencial
Total

li m 1® 45

Ementa

Pesquisas em Linguística Aplicada e multiletramentos. Multimodalidade,
multimidialidade e multiculturalismo. Letramento digital: novas demandas e a
identidade do professor de língua portuguesa.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET107 - Metodologia de Ensino V:
Leitura

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual DX1°Sem. DD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XU Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

X sim* não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCÜ pemi-

bresencial

Tota
I

15 15 15 45

Ementa

Concepções de leitura e seu ensino. Leitura de textos verbais e multimodais.
Ensino de leitura nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Aspectos sociais, cognitivos e subjetivos/afetivos da leitura e da formação do leitor.
Projetos de leitura e de formação do leitor. Espaços alternativos de leitura.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET108 - Metodologia de Ensino VI:
Produção de textos

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niinnfn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. DX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: xD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

X sim* não

Carga Horária da
Atividade:

eórica Prática fee Semi-

bresencial

Total

1:5  15 4â

Ementa

Concepções de texto, escrita e produção escrita. O lugar da reescrita. Propostas e
avaliações de produção textual. Interfaces análise linguística e produção textual.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET109 - Metodologia de Ensino Vil:
Análise Linauística/semiótica

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. DX 2^ Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

X sim* não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática ftíB >emi-

Ipresencial
Total

AS li :ai â5

Ementa

Origem e definição dos termos "análise linguística" e "semiótica". Da gramática aos
efeitos de sentido. Práticas de análise linguística/semiótica.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET122 - Metodologia de Ensino VIII:
Literatura e Prática de Leitura Literária no Ensino Fundamental II

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
nuantn^

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual Xai°Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: x Obrigatória D Optativa G Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

X sim* não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prátic

a

PCC Semi-

presenc

Total

15 19 m 4@

Ementa

Práticas de ensino de Literatura e leitura literária no Ensino Fundamental (anos
finais) associadas ao contexto sociocultural dos alunos. Leitura, literatura,
interdisciplinaridade e intertextualidade. Leitura de literatura infantojuvenil: cânones
e processo de seleção de obras. Projetos de leitura literária.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET123 - Metodologia de Ensino IX:
LITERATURA E PRÁTICA D^ LEITURA LITERÁRIA NO ENSINCLJVIEDIQ-

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do
Departamento
ni lantn'

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: a Anual D 1° Sem. xD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: Dx Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

X sim* não

Teórica

Carga Horária da Atividade:
Prátic
a

BB; Semi-

presenci
al

Tota
I

tg m as is

Ementa

Concepções de ensino de literatura no Ensino Médio. Formação de leitores literários
críticos. Leitura, literatura, interdisciplinaridade e intertextualidade. Análise de
materiais didáticos. Projetos de leitura literária.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET135 - Metodologia de Ensino X:
Qrgliçlgçlç

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do
Departamento
rifiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim a não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: D Anual ax 1°Sem. D2^Sem. a Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa a Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

X sim* não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic
a

l»cl Semi-

presenc

Total

S::5 15 15 45

Ementa

Prática de produção, compreensão e análise da oralidade. Oralidade nos
documentos oficiais de ensino. Integração da expressão oral com as demais
linguagens. Relação oralidade e letramento.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET136 - Metodologia de Ensino XI:
Materiais Didáticos

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
npiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim a não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual Dx1°Sem. a 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: Dx Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

X sim* não

Teórica
Carga Horária da Atividade:

Prátic
a

red Semi-

presenci
al

Tota
I

ffi m a;a IS

Ementa

Análise de materiais didáticos de Língua Portuguesa e Literatura. Critérios de
avaliação do livro didático. A presença de temas contemporâneos nos livros
didáticos.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2EST110 - ESTAGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL II: TEORIA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn"

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: aX Anual D 1° Sem. a 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Xsim* D a não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic
a

P€G Semi-

presenc

Tota
I

60 60

Ementa
Estágio supervisionado no Ensino Fundamental (anos finais). Observação e
compreensão do contexto escolar. Processo de ensino/ aprendizagem de Língua
Portuguesa: planejamento, desenvolvimento e avaliação de uma aula e/ou curso.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2EST111 - ESTAGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTALU^QRIENTACÁO E PRATICA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento!
quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

ILetras Vernáculas e ClássicasX sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: XD Anual a 1° Sem. D 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: Xá Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

sim* DX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática pea Semi-

presenci
Total

160 80 140

Ementa

Estágio supervisionado no Ensino Fundamental (anos finais). Elaboração de Aulas e
Atividades de Microensino. Observação e compreensão do contexto escolar.
Produção de materiais para o ensino de Língua Portuguesa. Participação e regência
de aulas no Ensino Fundamental II.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2EST112 - ESTAGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO:J'EORIA_

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantrr

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: XD Anual D 1° Sem. D 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

sim* XD não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic
a

Semi-

presenc

Total

60 60

Ementa

Objetivos do ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio. Identidade
do professor de Língua portuguesa e Literatura. As tecnologias e a sala de aula.
Processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa e Literatura: planejamento,
desenvolvimento e avaliação de uma aula e/ou curso.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

penominação da atividade académica: 2EST113 - ESTAGIO CURRICULARI
SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO: ORIENTAÇÃO E PRÁTICA

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D X sim
não

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: DX Anual D 1° Sem. D 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória a Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* Xá não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática Pel ?emi-

|>resencial

Total

160 80 140

Ementa

Estágio supervisionado no Ensino Médio. Observação e compreensão do contexto)
escolar. Participação e regência de aulas no Ensino Médio. Produção de materiais para)
o ensino de Língua Portuguesa e Literatura. Elaboração de aulas e de atividades de|
microensino.
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ÁREA DE LITERATURA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET091 - Introdução aos Estudos
Literários

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe

de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim D
não

X sim D
não

D sim D
não

D sim D
não

Forma de Oferta: a Anual D 1° Sem. DX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: a Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

asim* XD não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCG Semi-

presenci
Total

?30 m Ifô

Ementa

Conceitos fundamentais para os estudos literários. Sistema de comunicação literária.l
Literatura e outras artes.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET101 - Literatura Brasileira l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe

de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim D
não

^ sim D
Inão

D sim D
não

D sim D
não

Forma de Oferta: D Anual XD1^Sem. a 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

sim* X não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCO Semi-

presenci
Total

30 30

Ementa

Estudo das produções literárias durante a época colonial: Quinhentismo, Barroco e|
Neoclassicismo.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET103 - Literatura Brasileira

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento]
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe

de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

a ^ sim
Inão

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: G Anual a 1° Sem. Xá 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: Xá Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Xsim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática pea Semi-

presenci

Total

15 115 BO

Ementa

Estudo das produções românticas: poesia e teatro.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET104 - Literatura Brasileira III

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D [X sim
|não

D

D sim
não

a D sim
não

a

Forma de Oferta: a Anual D 1^ Sem. XD 2^ Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa n Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* DX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática^ Semi-

presenci
Total

30 30

Ementa

Estudo da prosa de ficção romântica.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET116 - Literatura Brasileira IV

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim
não

a X sim
não

a

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: a Anual XDl°Sem. D 2^ Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

sim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCC Semi-

presenci

Total

15 15 IS W6

Ementa

Estudo das produções realistas-naturalistas.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET117 - Literatura Brasileira V

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

[Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D ^ sim
Inão

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: D Anual Xal°Sem. D 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: Xá Obrigatória a Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* XD não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática iça Semi-

presenci

Total

130 130

Ementa

Estudo das produções parnasianas, simbolistas e pré-modernistas.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET119 - Literatura Brasileira VI

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D X sim
não

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: D Anual a 1° Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa n Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* XD não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCC Semi-

presenci

Total

"15 li  i ^5

Ementa

Estudo das produções modernistas: 1922-1956.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET129 - Literatura Brasileira Vil

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento!
quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D OC sim
não

D

D sim
JlãCL

D D sim
não

D

Forma de Oferta: a Anual DX 1° Sem. D 2^ Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória n Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

sim* aX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática ea Semi-

presenci

Total

130 130

Ementa

Estudo das produções de 1956 aos dias atuais: poesia e teatro.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação aã atividade acadëmica: 2LET132 - Literatura Brasileira VIII

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento!
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D ^ sim
|não

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: a Anual D 1° Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória a Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

n sim* XD não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCÍ Semi-

presenci

Total

K9 B B ^5

Ementa

Estudo das produções em prosa de 1956 aos dias atuais.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET089 - Literatura Infantil e Juvenil l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento]
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

[Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D X sim
não

D

D sim
não

D D sim
não

a

Forma de Oferta: a Anual X[]1°Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09);

Dsim* DX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática Semi-

presenci
Total

B sá la  5

Ementa

Aspectos históricos e conceituais. Formas e géneros. Ilustração. Intertexto, adaptação]
e tradução intersemiótica.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET090 - Literatura Infantil e Juvenil II

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamental
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim
náo

D X sim D
não

D sim
não

D D sim a
não

Forma de Oferta: D Anual a 1° Sem. DX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

asim*Xa não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática^ Semi-

presenci

Total

m ii Bs tt

Ementa

Temas contemporâneos transversais. Análise de paradidáticos.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET105 - Teoria da Lírica l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento!
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D ^ sim
Inão

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Dsim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCC Semi-

presenci

Total

130 115 145

Ementa

Conceitos fundamentais para o género lírico. Elementos estruturais do poema. Estudai
de formas do poema. Análise de poemas da tradição ocidental.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET121 - Teoria da Lírica II

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

a OC sim
|não

D

D sim
não

a D sim
não

D

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. DX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória a Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Dsim* aX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCÍ Semi-

presenci
Total

M B5

Ementa

Renovações formais e experimentalismos da lírica moderna e contemporânea. Poem^
e performance. Análise de textos da tradição ocidental.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET106 - Teoria do Drama l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento]
quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe

de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D &( sim
Inão

D

D sim
não

D D sim
não

a

Forma de Oferta: D Anual a 1° Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: aX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Dsim*Xanão

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCC Semi-

presenci
Total

|ô !í5 ^5

Ementa

Conceitos fundamentais para o género dramático. Elementos estruturais do drama.
Estudo de formas dramáticas. Análise de textos dramáticos da tradição ocidental.
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GOVERNO

^

DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET131 - Teoria do Drama

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe

de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

a [X sim
Inão

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: D Anual OX 1°Sem. D 2°Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória O Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Dsim* DX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCü Semi-

presenci
Total

Ka B  5

Ementa

Renovações formais e experimentalismos do drama moderno e contemporâneo.
Texto e cena. Análise de textos da tradição ocidental.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET118 - Teoria da Narrativa l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D [X sim
[não

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: D Anual XDl°Sem. D 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Dsim* a não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática in Semi-

presenci
Total

M tí U5

Ementa

Conceitos fundamentais para o género narrativo. Elementos estruturais da narrativa.
Estudo de formas narrativas. Análise de textos narrativos da tradição ocidental.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET134 - Teoria da Narrativa

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamental
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D ^( sim
Inão

D

D sim
não

D D sim
não

a

Forma de Oferta: a Anual D 1° Sem. DX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: Xá Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

Dsim* XD não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCC Semi-

presenci

Total

 H'W  5

Ementa

Renovações formais e experimentalismos da narrativa moderna e contemporânea.
Análise de textos da tradição ocidental.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET102 - Literatura Portuguesa l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanta:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

a X sim
não

D

D sim
não

a D sim
não

D

Forma de Oferta: D Anual DX1°Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: Xá Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

X sim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática BCG Semi-

presenci
Total

I1.g as 0©

Ementa

Tradição e modernidade na poesia portuguesa: continuidades, rupturas, radicalismos,|
retomadas.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET120 - Literatura Portuguesa

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D ^( sim
Inão

D

D sim
não

D D sim
não

a

Forma de Oferta: D Anual D 1^ Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: Xü Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

D sim* a não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática »©a Semi-

presenci
Total

|1S »:5 &0

Ementa

O teatro vicentino, o teatro clássico, a modernização do drama português e as|
inovações de linguagem.

133

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Forni. Código l ] .764 . Formato A4 (210x297)



o;lUNÍVERSÍdAdE
^|y EsTAduAldE LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET130 - Literatura Portuguesa III

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

ILetras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D ^ sim
Inão

D

D sim
não

D D sim
não

D

Forma de Oferta: D Anual DX 1° Sem. D 2^ Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

sim* aX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática RGB Semi-

presenci
Total

30 130

Ementa

Processos históricos e formais g@ levaram à fixação do romance enquanto género
em Portugal.
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oLlNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

IDenominação da atividade académica: 2LET133 - Literatura Portuguesa IV

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamentol
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe
de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D tX sim
|não

D

D sim
não

D D sim
não

a

Forma de Oferta: D Anual D 1^ Sem. aX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa a Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

L] sim* XD não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática PCB Semi-

presenci
Total

30 130

Ementa

O homem e o mundo na narrativa portuguesa posterior à ascensão do romance|
burguês: contradições, tensões e deslocamentos.
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i(B>UNJVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET088 - Literaturas Africanas de
Línqu9 Pçrtuqueça

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do Departamento
quanto:

ao mérito à carga horária

Visto do Chefe

de
Departamento

Letras Vernáculas e Clássicas X sim
não

D ^( sim
|não

D

D sim
não

a D sim
não

D

Forma de Oferta: a Anual DX1°Sem. D 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

DXsim* a não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática rcc Semi-

presenci
Total

15 15 ffi 15

Ementa

Formação, temas e autores representativos das literaturas africanas de língua
portuguesa.
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EsTAduAldELoNdmNA

ÁREA DE LÍNGUA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET084 - Estratégias de Leitura

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim a não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual xDl°Sem. D 2^ Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DxDObrigatória D Optativa a Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Xsim* a não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic iça Semi-

presenci
Total

ff n ia il

Ementa

Texto como unidade de linguagem situada. Texto multissemiótico. Estratégias
de leitura para a compreensão de textos sobre temas da contemporaneidade,
com destaque para: direitos humanos, educação ambiental e direitos
educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas.
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EsTAduAldE LONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET100 - Leitura e Produção de Textos
Académicos

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn"

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: a Anual D 1° Sem. DX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):
Xá sim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic
a

iCtí Semi-

presenci
al

15 1.5 IS

Total

15

Ementa

Produção académica como ação de linguagem. Artigo científico.
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ESTÃO UAt d E LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET087 - Leitura e Produção de Textos
Expositivo-Argumentativos

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantrr

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim a não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: D Anual a 1° Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: Xá Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

XD sim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teóric Prátic rcc Semi-

presenc

Total

m 15 15  

Ementa

Tomada de posição como ação de linguagem. Géneros discursivos da ordem do
expor e do argumentar. Resumo e resenha de textos expositivo-argumentativos.
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oLJNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET124 - Leitura e Produção de Textos
Descritivo-Narrativos

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Cláfifiicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual DX 1°Sem. D 2°Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

XD sim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teóric Prátic

a

PC© Semi-

presenc

Total

15 15 IB m

Ementa
Relate de experiências vividas como ação de linguagem. Géneros discursivos da
ordem do relatar e do narrar.
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EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO

^i

DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET085 - Introdução à Linguística

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiflntn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de
Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim a não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: a Anual XD1°Sem. a 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DDObrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Xsim* a não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic
a

30

Semi-

presencia
I

To
tal

15 45

Ementa

Estudos da história da Linguística e seus fundamentos.
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EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET086 - Linguística l: Fonética e
Fonologia

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
npantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: D Anual a 1° Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: Xá Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Xsim* n não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prátic KÍÜ Semi-

presenci
al

Tota
I

30 15 45

Ementa

Fundamentos de Fonética articulatória e acústica. Bases teóricas da Fonologia
estrutural: análise fonológica e processos fonológicos.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET096 - Linguística II: Morfologia

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn'

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: a Anual Xai°Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* aX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prátic

a

l»cc Semi-

presenc

Total

10 Ï5 %

Ementa

Morfologia: conceituação e identificação de morfemas. Princípios de análise mortiça.
Processos de formação das palavras do português.
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EsTAduAldE LONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET099 - Linguística III: Sintaxe

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn'

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim a não X sim D não

sim D não sim a não

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: Xá Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

D sim* Xá não

Carga Horária da Atividade:
Teóric Prátic

a

llcc Semi-

presenci
Tota
I

30 30

Ementa

Pressupostos teóricos do formalismo e do funcionalismo. Modelos de enfoque
sintático.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET097 - Morfossintaxe l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn'

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim a não

Forma de Oferta: D Anual X 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DXObrigatória a Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* X não

Carga Horária da Atividade:
Teóric Prátic PCB Semi-

presenc
ial

Total

60 60

Ementa

Estudo do período simples. Classes gramaticais. Morfossintaxe do artigo, do
numeral, do substantivo, do adjetivo e do pronome.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET098 - Morfossintaxe

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
n 1 ia ntn"

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim a não X sim a não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* a não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic
a

PCC Semi-

presenc
ial

Tota
I

30 30

Ementa

Estudo do período simples. Morfossintaxe do verbo, do advérbio e da preposição.
Regência verbal e nominal.
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET110 - Morfossintaxe III

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn^

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e

Clássicas
X sim a não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: a Anual DX1^Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

sim* aX não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic
a

Semi-

presenc

Total

30 30

Ementa

Estudo do período composto. Estudo da conjunção. Orações coordenadas.
Morfossintaxe do pronome relativo. Orações subordinadas adjetivas.

147

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fnrm. Códieo 11.764 - FGrmato A4 C21 0x2971



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET115 - Morfossintaxe IV

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn'

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim a não sim D não

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. DX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória a Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* ax não

Carga Horária da Atividade:
Teóric Prátic

a

PCC Semi-

presenc

Tota
I

30 30

Ementa

Estudo do período composto. Orações subordinadas substantivas e
adverbiais.
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EsTAduAldE LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET111 - Semântica l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual XD 1^ Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* DX não

Carga Horária da Atividade:
Teóric Prátic

a

PCC Semi-

presenc

Total

30 15 45

Ementa

Produção de sentido na linguagem. Percurso histórico dos estudos semânticos.
Objeto de estudo da Semântica. Correntes da Semântica. Semântica Formal.
Semântica Lexical.
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EsTAduAlde LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET113 - Semântica

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niinntn"

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. XD 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

sim* Xn não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic
a

PtÏÏ Semi-

presenci
Tota
I

30 35 45

Ementa

Semântica da enunciação. Semântica argumentativa. Noções de Pragmática.
Semântica e ensino.
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EsTAduAlde LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET112 - Linguística Textual l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiflntr»'

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual XD 1° Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n° 03/09):

Xasim D não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

IPrática t»cc Semi-

presenc

Tota
I

» •IS I;® is

Ementa

Evolução dos estudos do texto/discurso. Texto e fatores de textualidade. Coerência
textual. Referenciação.
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EsTAduAtdE LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET114 - Linguística Textual

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual a 1° Sem. DX 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09);

DX sim* D não

Teórica
Carga Horária da Atividade:

Prátic
a

idd Semi-

presenc
ial

Total

n as !XB 4S

Ementa

Texto falado e texto escrito. Tópico discursivo. Retextualização. Intertextualidade.
Coesão textual.
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EsTAduAldE LONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Denominação da atividade académica: 2LET125 - Sociolinguística l

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
npantrr

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim a não

Forma de Oferta: a Anual DX1°Sem. D 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: XD Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* DX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prátic VKG Semi-

presenci
al

Tota
I

MB BI aã IS

Ementa

Estudo da língua em seu contexto social. Relações entre formas linguísticas variantes
e faiares sociais. Análise e discussão de métodos em pesquisas sociolinguísticas.
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Denominação da atividade académica: 2LET127 - Sociolinguística II

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niianfrf

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual D 1° Sem. XD 2° Sem. a Bloco

Modalidade curricular: X Obrigatória a Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

XD sim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teóric
a

Prátic
a

Semi-

presenci
Tota
I

IS as u IS

Ementa

Normas. Atitude linguística. Preconceito linguístico. Variação linguística e ensino de
língua.
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Denominação da atividade académica: 2LET126 - História do Português
Brasileiro

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: a Anual D 1° Sem. DX 2^ Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa D Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

Xsim* D não

Carga Horária da Atividade:
Teóric Prátic

a

B>C© Sem i-

presenci
al

Tota
I

m K a W5

Ementa

História da língua portuguesa no Brasil. Abordagem diacrônica para a formação do
português brasileiro. Constituição do léxico.
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Denominação da atividade académica: 2LET128 - Análise de Discurso

Depto(s)
responsável(eis):

Concordância do

Departamento
niiantn-

ao mérito à carga
horária

Visto do
Chefe de

Departamento

Letras Vernáculas e
Clássicas

X sim D não X sim D não

sim D não sim D não

Forma de Oferta: D Anual D 1^ Sem. XD 2° Sem. D Bloco

Modalidade curricular: DX Obrigatória D Optativa a Especial

Atividade académica de forma semipresencial (Resolução CEPE n0 03/09):

D sim* DX não

Carga Horária da Atividade:
Teórica Prática Pcc Semi-

presenc

Total

60 60

Ementa

Noção de discurso e sua relação com diferentes campos disciplinares. Origens,
filiação teórica e as fases da Análise de discurso francesa. Relações interdiscursivas
e a noção de sujeito. Discurso como lugar de contato entre o linguístico e o ideológico.
Análise de diferentes materialidades significantes inscritas na história.
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ANEXO 2 - ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS E OS
EIXOS DE CONHECIMENTOS

Eixos de Conhecimento
Atividades Pedagógicas e

Cargas Horárias
% da Carga
Horária Total

1. Dos saberes sobre a
Língua.

Esse eixo tem por objetivo:
• Capacitar o

aluno para
adquirir os
conhecimentos
básicos de
leitura,
produção
textual e
análise
linguística.

Estratégias de Leitura 45h
Introdução à Linguística 45h
Morfossintaxe I 60h
Libras I 30h
Leitura e Produção de Textos
Académicos 45h

Linguística l: Fonética e
Fonologia 45h
Morfossintaxe II 30h
Libras II 30h
Leitura e Produção de Textos
Expositivo-Argumentativos 45h
Linguística II: Morfologia 45h
Morfossintaxe III 30h

Linguística III: Sintaxe 30h
Morfossintaxe IV 30h
Semântica l 45h
História do Português Brasileiro
45h
Leitura e Produção de Textos
Descritivo-Narrativos 45h
Semântica tl 45h

Linguística Textual l 45h
Sociolinguística l 45h
Análise de Discurso 60h

Linguística Textual II 45h
Sociolinguística II 45h
22 disciplinas
Total: 930h

2. Dos saberes sobre a
Literatura.

Esse eixo tem por objetivos:
Inserir, ao
longo do curso
o aluno da

educação
básica no
património
literário
brasileiro;
Inserira aluno
na vida cultural
da cidade.

Introdução aos Estudos
Literários 45h
Literatura Brasileira l 30h
Teoria da Lírica l 45h
Literatura Brasileira II 30h
Teoria da Lírica II 45h
Literatura Brasileira III 30h

Literatura Portuguesa l 30h
Teoria do Drama I 45h
Literatura Brasileira IV 45h
Literatura Portuguesa II 30h
Literaturas Africanas de Língua
Portuguesa 45h
Teoria do Drama II 45h

mys
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Literatura Brasileira V 30h
Literatura Portuguesa III 30h
Literatura Brasileira VI 45h
Literatura Portuguesa IV 30h
Teoria da Narrativa l 45h
Teoria da Narrativa II 45h
Literatura Brasileira Vil 30h
Literatura Infantil e Juvenil l 45h
Literatura Brasileira VI 11 45h
Literatura Infantil e Juvenil II
45h
22 jElisciptinas
Totâl:.8551l

3. Dos saberes sobre a
docência.

Esse eixo tem por
objetivos capacitar o
futuro docente para:

Atuar na

educação
básica;
Aliar a
formação
teórica com a
prática
profissional, de
forma crítica e
reflexiva;

• Realizar as
transposições
didáticas tendo
em vista as
demandas do

seu tempo;
• Compreender

os saberes
docentes e
articulá-los a
sua realidade
de ensino de
modo crítico a
fim de

contribuir para
uma sociedade
mais justa e
humanitária;

•Debater temas
relativos à
cidadania e à
pluralidade.

Metodologia de Ensino l:
Letramentos 45h

Metodologia de Ensino II:
Linguística Aplicada/Ensino 45h

Didática 60h

Metodologia de Ensino III:
Documentos oficiais 45h

Metodologia de Ensino IV:
Linguística Aplicada/lnterfaces
45h

Metodologia de Ensino V:
Leitura 45h

Metodologia de Ensino VI:
Produção de textos 45h

Metodologia de Ensino Vil:
Análise Linguística/semiótica
45h

Políticas Educacionais 60h

Metodologia de Ensino VIII:
LITERATURA E PRÁTICA
DELEITURA LITERÁRIA NO ENSINO
FUNDAMENTAL II 45H

Metodologia de Ensino IX:
LITERATURA E PRÁTICA
DELEITURA LITERÁRIA NO ENSINO
MÉDIO 45H
METODOLOGIA DE ENSINO X:
ORALIDADE45h

84.0%
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METODOLOGIA DE ENSINO
XI: MATERIAIS DIDÁTICOS
45h
Psicologia da Criança e do
Adolescente 30h

Estágio Curricular
Supervisionado no Ensino
Fundamental II: Teoria 60h

Estágio Curricular
Supervisionado no Ensino
Fundamental II: Orientação e
Prática 140h

Educação para Inclusão 60h

Estágio Curricular
Supervisionado no Ensino
Médio: Teoria 60h

Estágio Curricular
Supervisionado no Ensino
Médio: Orientação e Prática
140h

ffiTïïictpffnÍs:y05;l-i|»[ÏEstâgfS
gtOQKJ

|^5TAL:1105

EXTENSÃO 325h 10,0%
AAC SStl 1,08%

CARGA HORÁRIA DO CURSO 2890h + 325h AEX + 35h AAC
=3250h

100%
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