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1. IDENTIFICAÇÃO E LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO

Curso: Curso de Licenciatura em Letras – habilitação dupla Português/Inglês e suas
respectivas Literaturas.

Modalidade: Presencial.

Área de Conhecimento: Linguística, Letras e Artes.

Quantidade de Vagas: 40 vagas anuais.

Duração: 8 semestres.

Turno de oferta: Predominantemente noturno (estágios e seminários diurnos).

Horário: Das 19h30 às 23h05.

Carga horária total do curso: 3484
Estágio Supervisionado: 404 horas
Atividades complementares: 200 horas
Práticas como Componente Curricular: 400 horas
Componentes Curriculares: 2480 horas
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Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio

Tipo de Matrícula: Por componente curricular.

Regime Escolar: Semestral.

Prazo de Integralização Curricular: Mínimo oito e máximo doze semestres.

Local de Funcionamento: Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, Rodovia PR
280 – Trevo CODAPAR S/N – Fone: 046-3263-8250 – CEP 85.555-000 - Palmas – PR.
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2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
Este documento apresenta as diretrizes articuladoras das ações do Curso de
Licenciatura em Letras do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, sendo
construído a partir de um processo inédito no Brasil, o da federalização de uma
Instituição de Ensino Superior particular, com a complexa estrutura que lhe é
característica.
A comunidade acadêmica poderá buscar, neste documento, os subsídios
necessários para encaminhar a dinâmica pedagógica do curso, manifesta em suas
ações de ensino, pesquisa e extensão, identificando, compreendendo e incorporando a
origem e os objetivos do curso, envolvendo-se em seu constante aprimoramento de
forma consciente e crítica.
Trata-se não de um caminho único a seguir que venha a cercear o direito à vida
em um mundo em constante movimento e desenvolvimento, mas de possibilidades, de
balizas, de marcos indicadores, de sinais dentro dos quais, ou a partir dos quais, os
conhecimentos dos docentes, as demandas da sociedade e a busca por formação de
qualidade pelos(as) acadêmicos(as) possam ser articulados, com o intuito de atingir os
objetivos constantes ao longo deste documento.
Importante situar o Curso no contexto regional em que se insere, para depois
apresentá-lo em suas características e peculiaridades, bem como sua base legal e
científica, sua forma de funcionamento, a abrangência de sua matriz curricular e as
concepções de avaliação que permitirão avançar e manter-se conectado de forma
estreita com as demandas da sociedade que justificam a sua existência.
Destaca-se, desde já, que o trabalho de reflexão sobre as ações institucionais do
curso deve ser permanente, como forma de acompanhar a dinâmica da realidade na
qual está inserido, estando, portanto, em permanente processo de reconstrução e
adaptação às novas formas de interação que se apresentarem.
2.1 O INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
O Instituto Federal do Paraná teve origem a partir da Lei 11.892 de 29 de
dezembro de 2008 que instituiu a rede federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, criando a Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
O Art. 2º da Lei 11.892/2008 caracteriza os Institutos Federais como sendo:
[...] instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e
multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta
Lei.

O parágrafo 2º desse artigo salienta que “para efeito da incidência das
disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos
8

cursos de educação superior, os Institutos Federais são equiparados às universidades
federais.”
Em todo o Brasil, existem 38 Institutos que constituem a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada à Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). O Art. 5º da Lei
11.892/2008 determina a presença dos Institutos Federais nas diferentes unidades da
federação, indicando em seu inciso XXV a criação do Instituto Federal do Paraná,
mediante a transformação da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná.
As finalidades e características dos Institutos Federais e, portanto, do Instituto
Federal do Paraná (IFPR) são descritas nos incisos do Art. 6º da referida Lei, como
sendo:
“I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo
e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às
demandas sociais e peculiaridades regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros
de pessoal e os recursos de gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento
dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e
cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em
geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de
espírito crítico, voltado à investigação empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e
atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e
tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.” (Lei
11.892/2008- de 29 de dezembro de 2008)

A partir disso, estabelecem-se os objetivos dos Institutos Federais, descritos no
Art. 7º da mesma Lei:
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“I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na
forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o
público da educação de jovens e adultos;
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores,
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização
de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação
profissional e tecnológica;
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções
técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o
mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e
renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento
socioeconômico local e regional; e
VI - ministrar em nível de educação superior.” (Lei 11.892/2008- de 29 de
dezembro de 2008)

O grande diferencial dos Institutos Federais é a oferta de todos os níveis de
ensino na mesma instituição. Pela primeira vez é possível oferecer, no mesmo local,
desde a Educação Básica (cursos de nível médio e técnico) até a Pós-Graduação
(especialização, mestrado e doutorado). O Ensino Superior será ministrado nos
Institutos Federais, observando o disposto nas alíneas do Art. 7º, inciso VI, que dá a
abrangência de atuação desse nível nas instituições vinculadas à Rede Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia:
“a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica,
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais
para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação Lato Sensu de aperfeiçoamento e especialização,
visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação,
ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.” (Lei 11.892/2008- de 29 de dezembro de 2008)

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) conta com 28 campi em todo Paraná,
distribuídos em todas as 10 (dez) macrorregiões geográficas do estado. Os campus do
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IFPR estão localizados nos municípios de Assis Chateaubriand, Astorga, Bandeirantes,
Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz
do Iguaçu, Guaíra, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaiva, Lapa, Londrina,
Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba,
Umuarama e União da Vitória.
O IFPR potencializa o acesso da população à educação profissional, científica e

tecnológica, pública, gratuita e de qualidade em no mínimo 50% das 39 microrregiões
políticas do Estado e 100% das macrorregiões. Foram implantados Campus
Avançados: unidades que prioritariamente ofertam ensino técnico, cursos de formação
inicial e continuada (FIC) e de Educação a Distância (EaD), atendendo as ações que
integram o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec),
com, cinco unidades em funcionamento.
O Paraná é um dos estados brasileiros que mais se destaca no crescimento
econômico e na qualidade de vida, conforme revela seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) médio. A economia paranaense é a quarta maior do País. O Estado
responde atualmente por 6,3% do PIB nacional, registrando uma renda per capita de
R$ 30,3 mil em 2013, acima do valor de R$ 26,4 mil referente ao Brasil (IPARDES,
2014).
Na composição do PIB paranaense, o setor de comércio e serviços é o que
mais se destaca, correspondendo a 50,9 % do total, seguido dos setores industrial,
agropecuário e de administração pública que participam, respectivamente, com 26,2% ,
10,4% e 12,5% (IPARDES, 2014).
O Paraná é o maior produtor nacional de grãos, apresentando uma pauta
agrícola diversificada, na qual se destacam a soja, o milho, o trigo, o feijão e a cana-deaçúcar. Na pecuária, o maior destaque é da avicultura, que corresponde a 29,18% do
total de abates do País. Nos segmentos de bovinos e suínos, a participação do Estado
atinge 4,18% e 19,14%, respectivamente (IPARDES, 2014).
No setor industrial, predominam os segmentos de alimentos e bebidas, refino
de petróleo e fabricação/ montagem de veículos automotores.
O IFPR oferece condições adequadas para a produção de conhecimento e para
a qualificação da força de trabalho, necessárias ao estímulo do desenvolvimento
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socioeconômico do Paraná. Por isso, a distribuição espacial dos campus procurou
contemplar o estado como um todo, situando as unidades em municípios considerados
polos de desenvolvimento regional. Nesse ínterim, já está prevista a ampliação da rede
por meio da implantação de novos campus e núcleos avançados, vinculados
diretamente aos campus instalados, sendo que a expansão futura deverá contemplar as
regiões com carência de atendimento e com baixo IDH.

O MUNICÍPIO DE PALMAS
A história de Palmas iniciou-se há quase três séculos. Em 1855 foi elevada à
categoria de Freguesia, em 1877, tornou-se “Vila do Senhor Bom Jesus dos Campos de
Palmas” e, algum tempo depois, município autônomo.
A região de Palmas, que era habitada inicialmente por povos indígenas, sofreu
imigração de portugueses e negros escravos. Após 1880, ocorreu a chegada de
alemães, italianos, poloneses, espanhóis e sírio-libaneses.
Localizada na região dos Campos do Centro-Sul do estado, faz parte do
chamado Paraná Tradicional de economia pecuarista. Entre as outras atividades
econômicas da região, estão a agricultura, indústria, fruticultura (destaque a produção
de maçã), silvicultura, cunicultura, apicultura, sericultura, extração vegetal, além do
setor terciário de comércio e serviços.
A cidade conta com algumas atrações turísticas e culturais, entre as quais
destacam-se o artesanato, o Rodeio Interestadual, Centros de Tradição Gaúcha, a
Expopalmas, Cavalhadas, além das comidas típicas e de diversos outros eventos.
Outra atração de destaque em Palmas são suas fazendas históricas, que preservam as
características do passado. Algumas delas existem há mais de um século, guardando a
arquitetura e utensílios da época.
Palmas foi, durante muito tempo, o mais importante polo de ensino superior do
sudoeste do estado. Ainda hoje concentra boa parte das vagas disponíveis para a
região.
Palmas é, socialmente, uma das mais desiguais cidades do Paraná. Entre 1991
e 2000, o Índice Gini do município disparou de 0,610 para 0,660. De fato, Palmas é o
15° município mais desigual do Sul do Brasil e o 9°, neste quesito, no estado do
12

Paraná. No ano 2000 a porção da renda abocanhada pelos 10% mais ricos da
população era de 56,5% da renda total, contra apenas 7,3% dos 40% mais pobres.

O CAMPUS PALMAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
É nesse contexto que se instaura o Campus Palmas do IFPR, cuja origem
advém da transformação do Centro Universitário Católico do sudoeste do Paraná –
UNICS, de Palmas, em março de 2010, que passava por grandes dificuldades
financeiras. Para não prejudicar os alunos, bem como toda a região, o Governador do
estado do Paraná, Roberto Requião, determinou a desapropriação do imóvel e,
imediatamente, fez convênio com o Ministério da Educação para que lá fosse criada
uma instituição federal de ensino, que ofertasse educação superior, de qualidade e
gratuito, para toda a região.
O Instituto Federal do Paraná – IFPR – Campus Palmas nasceu, portanto, da
desapropriação dos bens imóveis e laboratoriais do Centro Universitário Católico do
Sudoeste do Paraná – UNICS, instituição de natureza privada, mantida pelo Centro
Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos – CPEA.
Registros históricos relatam que no ano de 1968 aconteceu a instalação e
autorização de funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI, pelo
Decreto Federal 63583/68 – com quatro cursos: Filosofia, História, Pedagogia e Letras.
Em 1972, em Assembleia Geral Extraordinária, o Diretor-Presidente do CPEA
propôs a criação da Universidade do Sudoeste do Paraná, com sede em Palmas,
propugnando pela implantação de uma Universidade que unificasse e expandisse o
Ensino Superior na região, projeto que acabou não se concretizando.
Entre 1979 e 1980 foram criadas e autorizadas as Faculdades Reunidas de
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas – FACEPAL,
instaladas com apoio do Poder Público Municipal – Lei Municipal Nº 654/79 – Decreto
Federal 84784/80 – sob a Administração do CPEA e com os cursos iniciais:
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas – depois Licenciatura em
Educação Física e em 1985, Administração Rural e Licenciatura em Ciências –
Habilitações: Matemática, Biologia e Química.
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Em 1987 a administração do CPEA/Faculdades de Palmas voltou-se para a
expansão das instalações físicas, com aquisição de uma área de 30 alqueires, com
abertura dos primeiros caminhos no terreno e início da construção do Campus II na
PRT 280.
Em 1990 houve esforço para instalação de uma Universidade Regional, a
Fundação Universidade Estadual do Vale do Iguaçu – UNIVALE, integrando as
instituições FAFI e FACEPAL de Palmas, FAFI e FACE de União da Vitória, FUNESP
de Pato Branco e FACIBEL de Francisco Beltrão, todas localizadas no Sul e Sudoeste
do Paraná.
Diante da impossibilidade colocada pelo governo em cumprir o que estava
legalmente certo e definido, as Instituições de Ensino Superior que integraram o projeto
da UNIVALE, buscaram outros caminhos. Assim em 1992 as Faculdades de Palmas
assinaram em convênio de Amparo Técnico e Financeiro com o Estado, destinado ao
subsídio das mensalidades e a compra de equipamentos, materiais e instrumentais.
Em outubro de 1993, sem abandonar a proposta de uma Universidade
Regional, as Faculdades de Palmas protocolaram em Brasília um novo Processo,
solicitando via reconhecimento do CFE/MEC, a implantação da Universidade Católica
do Sudoeste do Paraná, com proposição de vários cursos novos. O processo foi
arquivado em razão do fechamento do Conselho Federal de Educação, pelo Presidente
da República.
No decorrer de 1998, estruturado o novo Conselho Nacional de Educação,
pautado em Políticas Nacionais redefinidas com base na Lei 9394/96, foi encaminhado
um processo solicitando a transformação da FAFI/FACEPAL em Centro Universitário.
Para a instrumentalização do Processo foi necessário solicitar a mudança de categoria
de Faculdades isoladas, para Faculdades Integradas de Palmas, o que foi aprovado em
15 de fevereiro de 2001 – Portaria MEC 285/2001.
Em 2002, através da Portaria do MEC 2993/2002 as Faculdades Integradas de
Palmas, passaram a denominar-se Faculdades Integradas Católicas de Palmas e em
maio de 2004 pela Portaria Ministerial 1274/04 – são transformadas em Centro
Universitário Diocesano do Sudoeste do Paraná – UNICS, com alteração posterior do
nome para Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná.
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A partir de 2004, com a autonomia concedida aos Centros Universitários pela
legislação em vigor, o UNICS, instalou novos cursos tais como Farmácia, Enfermagem,
Direito, Engenharia Civil e Agronomia.
No início de 2009 a administração do CPEA/UNICS, passou a focar-se na
inclusão da IES no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná,
programa novo do Governo Federal de expansão do Ensino Superior, Técnico e
Tecnológico lançado em dezembro de 2008. Esta iniciativa contou, desde o princípio,
com a integração de lideranças políticas locais, regionais e nacionais, pessoas
representativas de diversos movimentos, associações e outras, que deixando de lado
ideologias e agremiações partidárias se uniram em torno da causa da Federalização do
UNICS, por entenderem que esta conquista seria uma importante alavanca para o
desenvolvimento de Palmas e Região.
Em 17 de março de 2010, aconteceu no Campus II, do Centro Universitário
Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS, o ato oficial de desapropriação dos bens
imóveis e laboratoriais do UNICS e a Instalação do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Paraná – IFPR – Complexo Tecnológico D. Agostinho José Sartori.
No dia 14 de junho de 2010, a Secretaria de Educação Superior do Ministério
de Educação, através da Portaria Nº 728/2010, publicada no DOU Nº112 de 15 de
junho de 2010, aprovou a incorporação dos cursos e alunos pelo IFPR, e declarou
extinto o Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS.
Desta forma o Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos – CPEA,
mantenedora do Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná – UNICS,
contando com o relevante e abnegado papel do Bispo Diocesano, do Bispo Emérito e a
aprovação da Santa Sé abriu mão da condição de Institucional Católica, por uma causa
maior.
Com os olhos voltados para a população mais carente, e principalmente diante
da importância de um Instituto Federal em Palmas, não só como propulsor ao
desenvolvimento socioeconômico de Palmas e da Região, mas, também, pela
socialização do acesso ao ensino superior gratuito, tomou diante do atual contexto, a
decisão que julgou mais viável e justa, deixando um profundo agradecimento a todos
que tornaram esta causa possível.
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O PROCESSO DE FEDERALIZAÇÃO DO CAMPUS PALMAS

A história de Palmas iniciou-se há quase três séculos, na década de 1720. Em
1855, a cidade foi elevada à categoria de Freguesia. Em 1877, tornou-se a “Vila do
Senhor Bom Jesus dos Campos de Palmas” e, algum tempo depois, município
autônomo.
Palmas era habitada por índios e, inicialmente, ocorreu a miscigenação com
seus imigrantes, os portugueses colonizadores e os negros escravos. Após 1880,
houve também a chegada de alemães, italianos, poloneses, espanhóis e síriolibaneses, além da contínua entrada de portugueses.
Localizada na região dos Campos do Centro-Sul do Estado, faz parte do
chamado Paraná tradicional de economia pecuarista. Entre as outras atividades
econômicas da região estão a agricultura, a indústria, a fruticultura, a silvicultura, a
cunicultura, a apicultura, a sericultura, a extração vegetal, além do setor terciário de
comércio e serviços.
Entre 2000 e 2004, Palmas foi um dos municípios com maior crescimento
econômico no estado. Para isso, contribuíram a pecuária e a fruticultura da maçã,
considerada pela Europa a melhor do mundo, sendo a maçã de Palmas, a segunda
melhor do Brasil.
A cidade conta com algumas atrações turísticas e culturais, entre as quais
destacam-se o artesanato, o Rodeio Interestadual, os Centros de Tradição Gaúcha, a
ExpoPalmas, as Cavalhadas, além das comidas típicas e de diversos outros eventos.
Outra atração de destaque em Palmas são suas fazendas históricas, que preservam as
características do passado tropeiro. Algumas delas existem há mais de um século,
guardando a arquitetura e utensílios da época.
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Palmas foi, durante muito tempo, o mais importante polo de Ensino Superior do
sudoeste do estado. Ainda hoje concentra boa parte das vagas disponíveis para a
região.
Palmas é, socialmente, uma das mais desiguais cidades do Paraná. Entre 1991
e 2000, o Índice Gini do município disparou de 0,610 para 0,660. De fato, Palmas é o
15° município mais desigual do Sul do Brasil e o 9°, neste quesito, no estado do
Paraná. No ano 2000, a porção da renda concentrada nas mãos dos 10% mais ricos da
população era de 56,5% da renda total, contra apenas 7,3% dos 40% mais pobres.
É nesse contexto que se instaura o Campus Palmas do IFPR, cuja origem
advém da transformação do Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná –
UNICS, de Palmas, em março de 2010, quando essa instituição passava por grandes
dificuldades financeiras. Para não prejudicar os(as) alunos(as) bem como toda a região,
o então Governador do estado do Paraná, Roberto Requião, determinou a
desapropriação do imóvel e, imediatamente, fez convênio com o Ministério da
Educação, para que lá fosse criada uma instituição federal de ensino, que ofertasse
educação superior de qualidade e gratuita para toda a região.
O Instituto Federal do Paraná – IFPR – Campus Palmas nasceu, portanto, da
desapropriação dos bens imóveis e laboratoriais do Centro Universitário Católico do
Sudoeste do Paraná – UNICS, instituição de natureza privada, mantida pelo Centro
Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos – CPEA.

A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO UNICS

Registros históricos mostram que no ano de 1968 aconteceu a instalação e
autorização de funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI, pelo
Decreto Federal 63583/68 – com quatro cursos: Filosofia, História, Pedagogia e Letras.
Em 1972, em Assembleia Geral Extraordinária, o Diretor-Presidente do CPEA
propôs a criação da Universidade do Sudoeste do Paraná, com sede em Palmas,
propugnando pela implantação de uma Universidade que unificasse e expandisse o
Ensino Superior na região, projeto que acabou não se concretizando.
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Entre 1979 e 1980 foram criadas e autorizadas as Faculdades Reunidas de
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas de Palmas – FACEPAL,
instaladas com apoio do Poder Público Municipal – Lei Municipal nº 654/79 – Decreto
Federal 84784/80 – sob a Administração do CPEA e com os cursos iniciais:
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas – depois com Licenciatura
em Educação Física e, em 1985, Administração Rural e Licenciatura em Ciências –
Habilitações: Matemática, Biologia e Química.
Em 1987, a administração do CPEA/Faculdades de Palmas voltou-se para a
expansão das instalações físicas, com aquisição de uma área de 30 alqueires, com
abertura dos primeiros caminhos no terreno e início da construção do Campus II na
PRT 280.
Em 1990 houve esforço para a instalação de uma Universidade Regional, a
Fundação Universidade Estadual do Vale do Iguaçu – UNIVALE, integrando as
instituições FAFI e FACEPAL de Palmas, FAFI e FACE de União da Vitória, FUNESP
de Pato Branco e FACIBEL de Francisco Beltrão, todas localizadas no Sul e Sudoeste
do Paraná.
Diante da impossibilidade colocada pelo governo em cumprir o que estava
legalmente certo e definido, as Instituições de Ensino Superior, que integraram o projeto
da UNIVALE, buscaram outros caminhos. Assim, em 1992 as Faculdades de Palmas
assinaram um convênio de Amparo Técnico e Financeiro com o Estado, destinado ao
subsídio das mensalidades e à compra de equipamentos, materiais e instrumentais.
Em outubro de 1993, sem abandonar a proposta de uma Universidade Regional,
as Faculdades de Palmas protocolaram em Brasília um novo processo, solicitando, via
reconhecimento do CFE/MEC, a implantação da Universidade Católica do Sudoeste do
Paraná, com proposição de vários cursos novos. O processo foi arquivado em razão do
fechamento do Conselho Federal de Educação, pelo Presidente da República.
No decorrer de 1998, estruturado o novo Conselho Nacional de Educação, pautado em
Políticas Nacionais redefinidas com base na Lei 9394/96, foi encaminhado um processo
solicitando a transformação da FAFI/FACEPAL em Centro Universitário. Para a
instrumentalização do processo, foi necessário solicitar a mudança de categoria de
Faculdades isoladas, para Faculdades Integradas de Palmas, o que foi aprovada em 15
de fevereiro de 2001 – Portaria MEC 285/2001.
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Em 2002, através da Portaria do MEC 2993/2002, as Faculdades Integradas de
Palmas passaram a denominar Faculdades Integradas Católicas de Palmas e, em maio
de 2004, pela Portaria Ministerial 1274/04, são transformadas em Centro Universitário
Diocesano do Sudoeste do Paraná – UNICS, com alteração posterior do nome para
Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná.
A partir de 2004, com a autonomia concedida aos Centros Universitários pela
legislação em vigor, o UNICS, instalou novos cursos, tais como Farmácia, Enfermagem,
Direito, Engenharia Civil e Agronomia.
No início de 2009, a administração do CPEA/UNICS empreendeu tratativas para
a inclusão da IES no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná,
programa novo do Governo Federal, de expansão do Ensino Superior, Técnico e
Tecnológico, lançado em dezembro de 2008. Esta iniciativa contou, desde o princípio,
com a integração de lideranças políticas locais, regionais e nacionais, pessoas
representativas de diversos movimentos, associações e outras que, deixando de lado
ideologias e agremiações partidárias, uniram-se em torno da causa da Federalização
do UNICS, por entenderem que esta conquista seria uma importante alavanca para o
desenvolvimento de Palmas e região.
Em 17 de março de 2010, aconteceu no Campus II, do Centro Universitário
Católico do Sudoeste do Paraná, o ato oficial de desapropriação dos bens imóveis e
laboratoriais do UNICS e a Instalação do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia
do Paraná – IFPR – Complexo Tecnológico D. Agostinho José Sartori.
No dia 14 de junho de 2010, a Secretaria de Educação Superior do Ministério de
Educação, através da Portaria nº 728/2010, publicada no D.O.U. Nº 112, de 15 de junho
de 2010, aprovou a incorporação dos cursos e alunos pelo IFPR, e declarou extinto o
UNICS.
Desta forma, o Centro Pastoral, Educacional e Assistencial Dom Carlos,
mantenedor do Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná, contando com o
relevante papel do Bispo Diocesano, do Bispo Emérito e a aprovação da Santa Sé,
abriu mão da condição de Institucional Católica, por uma causa maior.
Com os olhos voltados para a população mais carente e, principalmente, diante
da importância de um Instituto Federal em Palmas, não só como propulsor do
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desenvolvimento socioeconômico de Palmas e da Região, mas, também, pela
socialização do acesso ao Ensino Superior gratuito, tomou a decisão que foi julgado
mais viável e justa, diante do então contexto, deixando um profundo agradecimento a
todos que tornaram esta causa possível.

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES
Prevendo a ampla participação da sociedade em todas as suas esferas, o Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), foi elaborado no ano de 2014 apontando a
necessidade de parceria com os movimentos sociais, as entidades ou instituições
públicas e privadas representativas das classes patronal e trabalhadora. Essa relação
certamente trará ao processo educativo e formativo, significativa contribuição em
relação à compreensão dos valores sociais do trabalho e da dignidade da humana.
O referido documento entende a participação da comunidade como
essencial ao processo educacional que se munirá de condições de despertar
nas pessoas a consciência cidadã voltada para a compreensão da realidade
social em que vivem e a importância da participação no processo de
transformação desta realidade, para que se possa construir uma sociedade
mais livre, igualitária, justa, fraterna, solidária e soberana. (PDI, 2014, p. 24)

Com essa perspectiva de ampla participação social e de transformação da
realidade, a missão do IFPR se constitui em:

Promover a educação profissional e tecnológica, pública, de qualidade,
socialmente referenciada, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando à
formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores, comprometidos
com a sustentabilidade (PDI, 2014, p. 26).

Dessa missão, deriva-se a visão institucional: “Ser referência em educação
profissional,

tecnológica

e

científica,

reconhecida

pelo

compromisso

com

a

transformação social.” (PDI, 2014, p. 26)
Os valores definidos pelo Plano de Desenvolvimento Institucional são os que
seguem:
• Educação de qualidade e excelência;
• Eficiência e eficácia;
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• Ética;
• Pessoas;
• Sustentabilidade;
• Visão sistêmica;
• Qualidade de vida;
• Diversidade humana e cultural;
• Inclusão social;
• Empreendedorismo e inovação;
• Respeito às características regionais;
• Democracia e transparência. (PDI, 2014, p. 26)

A partir do compromisso social, que se evidencia na missão, na visão e nos
valores institucionais, o IFPR se propõe a ofertar uma formação sólida, com base na
ética e nos valores democráticos como princípios fundamentais à educação e à
produção de conhecimentos, permitindo uma integração efetiva entre os membros da
comunidade escolar, a sociedade e o mundo do trabalho.

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LETRAS
O Projeto Pedagógico do Curso de Letras do Campus Palmas é resultado das
experiências didático-pedagógicas desenvolvidas na Instituição, em parceria com seu
corpo docente, discente e administrativo, visto que o ato pedagógico envolve todos os
segmentos de uma organização. O objetivo deste projeto é traçar as diretrizes que
organizam o curso de Letras Português/Inglês.
O Curso de Letras propõe-se a habilitar docentes interculturalmente
competentes, capazes de refletir criticamente sobre temas e questões relativas aos
estudos linguísticos e literários, a fazer uso de novas tecnologias e a compreender sua
formação profissional como processo contínuo, autônomo e permanente.
Desse modo, este Projeto Pedagógico pretende proporcionar aos profissionais
em formação condições para que desenvolvam as competências e as habilidades
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relacionadas à área de Letras, a fim de que seja viável a sua inserção no mercado de
trabalho e que sejam estimulados a servir como agentes de transformação da realidade
social, reconstruindo-a e/ou contribuindo para a construção de uma nova realidade.
O Curso de Letras oferece a modalidade de Licenciatura, possibilitando ao seu
egresso atuar como profissional da Educação, nos níveis Fundamental e Médio, nas
disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e suas respectivas Literaturas.
A matriz curricular, além de suas disciplinas obrigatórias, oferece aos(as)
acadêmicos(as) disciplinas optativas com eixos que variam entre a Interculturalidade e
o Ensino de Línguas, Cultura e Literatura, Mídia e Linguagens, entre outras, aplicadas
ao Ensino de Línguas.
Neste Projeto Pedagógico do Curso estão expostos vários aspectos que o
caracterizam, como por exemplo: contextualização histórica, concepções políticopedagógicas e educacionais, estrutura curricular, recursos humanos e materiais e
estrutura física.

3.1 CONCEPÇÃO DO CURSO
HISTÓRICO DO CURSO
O Curso de Letras do Instituto Federal do Paraná do Campus Palmas deu
continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado pelo Centro Universitário
Diocesano do Sudoeste do Paraná, a fim de garantir a terminalidade às turmas
oriundas desta instituição, para só então ofertar novas estruturas curriculares para as
turmas iniciantes no IFPR. Sendo assim, o histórico do curso de Letras desta instituição
é extenso e muito significativo para a formação de professores de Letras no Sudoeste
do Paraná.
O Curso de Letras do UNICS iniciou suas atividades com a autorização da
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas – FAFI, pelo Decreto
Federal nº 3.583/68, ministrando a habilitação de Português/Francês e respectivas
Literaturas, reconhecida pelo Decreto Federal nº 72.452/73, de 11/07/1973, publicado
no D.O.U. de 12/07/1973.
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Pelo Decreto Federal nº 74.352, de 01/08/1974, publicado no D.O.U. de
02/08/1974, foi autorizada a habilitação de Português/Inglês e respectivas Literaturas,
cujo reconhecimento ocorreu pelo Decreto nº 83.211/79, de 28/02/1979, publicado no
D.O.U. de 01/03/1979.
Em 1979, foi autorizada pelo Decreto nº 83.472, de 21/05/1979, publicado no
D.O.U. de 22/05/1979, a habilitação de Português e Literaturas da Língua Portuguesa,
que foi reconhecida pela Portaria nº. 249/8, de 06/07/1982, publicada no D.O.U. de
08/07/1982.
Em 1998, o curso de Letras agregou a habilitação de Português/Espanhol e
respectivas Literaturas, autorizada pela Portaria nº 374, de 08/05/1998, publicada no
D.O.U. Nº 87-E, de 11/05/1998 e reconhecida pela Portaria nº. 1.282, de 17/05/2004,
publicada no D.O.U. nº. 94, de 18/05/2004.
Iniciou-se um estudo para a reestruturação do Curso de Letras a fim de atender à
legislação vigente, desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei
nº 9394/96, de 20/12/1996; à Resolução nº. 09/2002 – CNE/CES, de 11/3/2002, que
estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em
Física; e ao Parecer nº. 492/2001 - CNE/CES, que estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de Licenciatura em Letras. A partir de 2004, entrou em vigor a
nova

matriz

curricular

para

os

Cursos

de

Letras

Português/Inglês,

Letras

Português/Espanhol e Letras Português, publicada no D.O.U. nº. 210, fls. 104, em 29
de outubro de 2003. O Projeto Pedagógico do Curso de Letras do UNICS foi, então,
reformulado. A carga horária dos Cursos com habilitação em Línguas Estrangeiras seria
cumprida em 07(sete) semestres. A carga horária do Curso de Letras Português passou
a ser integralizada em um mínimo de 06(seis) semestres. Em 2004, o UNICS optou por
ofertar somente Letras Inglês e Letras Espanhol. Em 2007, ofertou apenas Letras
Inglês. Em 2017, o curso de Letras iniciou o processo de reformulação do PPC, em
atendimento à Resolução CNE/CP nº. 2/2015, que trata das Diretrizes das
Licenciaturas.
Em 2008, de acordo com a reestruturação curricular da instituição, foi
reformulada a matriz curricular do curso de Letras Português/Inglês e respectivas
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Literaturas. Em 2009, não havendo demanda suficiente, a nova grade curricular não foi
implantada.
Em 2010, com a federalização da instituição, o Centro Universitário Católico do
Sudoeste do Paraná deixou de existir e o Instituto Federal do Paraná assumiu seus
alunos, pelo processo de transferência. Em 2011, não houve ingressantes, procedeu-se
a reestruturação do curso de Letras, que resultou em uma nova proposta de matriz
curricular, elaboração de um novo projeto pedagógico, para a oferta de uma nova turma
de acadêmicos ingressantes em 2012, com 40 vagas noturnas (estágios diurnos),
licenciatura plena em Letras, com duas habilitações: Português e Inglês e suas
respectivas Literaturas.

3.2 JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO
O Instituto Federal do Paraná acredita na missão dos cursos de graduação,
especialmente nas licenciaturas, por contribuírem para a melhoria da qualidade de vida
da comunidade local e regional, bem como com o desenvolvimento da região pela
qualificação de profissionais para atuarem na Educação Básica da localidade, levando
em consideração as inovações que os novos tempos vêm exigindo.
Em princípio, o curso de Letras foi criado para suprir a necessidade de
professores de línguas, em especial a de Língua Portuguesa e a de Língua Inglesa,
ministradas no Ensino Básico. Desde o início de sua vigência, o curso de Letras do
extinto UNICS incentivou e contribuiu para a formação não só de docentes para a
atuação no Ensino Básico, mas também para o Ensino Superior que, posteriormente,
foi implantado em outros municípios da região. Também formou pesquisadores
atuantes, escritores em geral e de textos teatrais, revisores de textos jornalísticos, entre
os quais se destacam doutores, que estão à frente de outras IES, inclusive Federais.
Agora, o IFPR deseja dar continuidade a esse processo, oportunizando o
acesso da sociedade ao curso de Letras. Por se tratar de uma profissão cada vez mais
valorizada no meio educacional, pela nova visão que se passa a assumir, com a
expansão do atendimento de professores de Português, Inglês e Literatura,
principalmente na Educação Básica, há uma tendência à expansão do número de
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vagas a serem preenchidas por professores com uma formação qualificada. Em 2012,
por exemplo, o Estado do Paraná, através da (Secretaria de Estado da Educação SEED), abrirá mais de 1.300 vagas para professores da área de Letras para concurso
público. Soma-se a isto a necessidade permanente de suprir a demanda advinda da
ampliação de turmas no Ensino Fundamental e Médio em todo o Brasil.
O mercado de trabalho atual também demanda profissionais com proficiência
na Língua Portuguesa e Inglesa, absorvendo os(as) acadêmicos(as) egressos de
cursos de Letras, no setor empresarial, midiático e editorial.

3.3 OBJETIVOS
3.3.1 Objetivo Geral
O objetivo principal do Curso de Letras é formar profissionais interculturalmente
competentes, para atuarem como professores de Língua Portuguesa e/ou Inglesa e
Literaturas no magistério da Educação Básica, capazes de lidar, de forma crítica, com
as linguagens, especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, conscientes de sua
inserção na sociedade e das suas relações com o outro.
3.3.2 Objetivos Específicos


Formar profissionais conscientes de sua inserção na sociedade e nas formas de
apropriação dos conhecimentos por meio do domínio das linguagens;



Capacitar profissionais para lidar de forma crítica com as linguagens, especialmente
a verbal, nos contextos oral e escrito;



Fomentar

o

aprofundamento

teórico

e

metodológico,

oportunizando

o

desenvolvimento da capacidade analítica e da autonomia intelectual, bem como do
compromisso profissional e ético;


Propiciar o acesso ao conhecimento e domínio da utilização das novas tecnologias
da comunicação, de modo a aumentar as possibilidades de aprendizagem dos
conteúdos específicos da área de atuação do profissional de Letras;



Oportunizar a transposição didática dos conhecimentos construídos para os
diferentes níveis de ensino;
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Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino na região de abrangência do
IFPR;



Desenvolver

a

pesquisa

educacional,

a

relação

teoria

e

prática

e

a

interdisciplinaridade, como eixos articuladores do currículo e da formação do
profissional do Curso de Letras;


Articular ensino, pesquisa e extensão por meio da relação dialógica com instituições
educacionais da região, além de promover oportunidades diferenciadas para a
complementação de conhecimentos teórico-práticos;



Oportunizar ao discente criatividade na compreensão da comunicação como
fenômeno sociocultural dinâmico;



Capacitar os graduandos para uma comunicação eficiente, tanto na língua materna
como na língua estrangeira, entendida como fator de formação humana e integral;



Avaliar criticamente a realidade do Ensino Fundamental e Médio, fundamentado
numa visão histórica e cultural;



Promover na práxis docente dos egressos o discernimento da formação continuada
como compromisso da profissão em relação ao meio em que atua.

3.4 FORMAS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E MOBILIDADE ACADÊMICA
O acesso ao Curso de Letras do Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas
− será realizado por meio de três instrumentos de seleção de candidatos: através de
Processo Seletivo do IFPR, normatizado por edital próprio, regulamentado pela PróReitoria de Ensino, em conjunto com o Campus; através do Sistema de Seleção
Unificada (SiSU), o qual utiliza as notas do ENEM; pela destinação de percentual de
vagas para os professores da Educação Básica, conforme Termo de Acordo de Metas
do IFPR e SETEC, através de edital específico.
Os percentuais de vagas para cada instrumento de seleção serão definidos
anualmente pelo IFPR e aprovados na instância competente.
Para ocupação de vaga no Curso de Letras, o candidato deve ter concluído o
Ensino Médio.
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O IFPR adota o sistema de cotas para ingresso nos seus cursos: 40% das
vagas são destinadas à cota social; 20% à cota racial, 5% para candidatos(as) com
deficiência e 5% para candidatos(as) indígenas.
Havendo vagas remanescentes, a partir do 2º período do curso, poderão ser
oferecidas vagas para transferências internas e externas, mediante a publicação de
edital específico com os critérios próprios para este processo.
A mobilidade acadêmica é possibilitada pela adesão do Instituto Federal do
Paraná ao Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica, que alcança somente alunos
regularmente matriculados em cursos de graduação de Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES) brasileiras, que tenham integralizado todos os componentes
curriculares previstos para o primeiro ano ou 1º e 2º semestres letivos do curso, na
IFES de origem, e possuam, no máximo, uma reprovação por período letivo (ano ou
semestre).
Este Convênio não se aplica a pedidos de transferência de alunos entre as
IFES, que serão enquadrados em normas específicas. O aluno participante deste
Convênio terá vínculo temporário com a IFES receptora, dependendo, para isto, da
existência de disponibilidade de vaga e das possibilidades de matrícula na(s)
componente(s) curricular(es) pretendido(s).
A mobilidade acadêmica, de acordo com a Instrução Interna de Procedimentos
N° 02/2014 – IFPR/PROENS, que cria e regulamenta as normas e procedimentos para
a Mobilidade Estudantil do Instituto Federal do Paraná, permitirá ao acadêmico ampliar
seus horizontes formativos, interagindo com outras realidades e contextos, e
possibilitando o necessário distanciamento da sua própria, para melhor compreensão e
posterior tomada de decisão. Esta mobilidade acadêmica pode ser ampliada para
convênios internacionais, permitindo o intercâmbio de acadêmicos com instituições de
ensino superior de outros países.
3.4.1 Bolsas de Pesquisa, Bolsas de Extensão e Inclusão Social
A Política de Apoio Estudantil do IFPR compreende o conjunto de ações
voltadas aos estudantes e que atendam aos princípios de garantia de acesso,
permanência e conclusão do curso de acordo com os princípios da Educação Integral
(formação geral, profissional e tecnológica) em estreita articulação com os setores
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produtivos locais, econômicos e sociais e é posta em prática, através da oferta
periódica de vários Programas de Bolsas de Estudos, sendo regulamentada através da
Resolução CONSUP Nº 011 /2009 e No 53/2011.
Essa Política tem como premissa a respeitabilidade a diversidade social, étnica,
racial e inclusiva na perspectiva de uma sociedade democrática e cidadã, pautando-se
nos seguintes princípios:
I. Educação profissional e tecnológica pública e gratuita de qualidade;
II. Igualdade de oportunidade no acesso, permanência e conclusão de curso;
III. Garantia de qualidade de formação tecnológica e humanística voltada ao
fortalecimento das políticas de inclusão social;
IV. Defesa do pluralismo de ideias com reconhecimento a liberdade de expressão;
V. Eliminação de qualquer forma de preconceito ou discriminação;
São Programas de Bolsas de Estudos do IFPR: o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica do IFPR – PIBIC e PIBIC-Jr, o Programa de Bolsas de
Extensão – PIBEX, o Programa de Bolsas de Inclusão Social – PBIS e o PIAP, além do
Programa de Auxílio Complementar ao Estudante – PACE, do PIBID e Bolsas de
Monitoria, de acordo com as áreas de conhecimento.
O PIBIC está inserido no Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC),
que é voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa
de estudantes de graduação e integra todos os programas de iniciação científica de
agências de fomento.
Este programa tem como objetivos despertar vocação científica e incentivar
novos talentos potenciais entre estudantes de graduação, propiciar à Instituição um
instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para alunos de
graduação, estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-graduação,
contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, contribuir de forma
decisiva para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação,
estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades
científica, tecnológica, artística e cultural, proporcionar ao bolsista, orientado por
pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem
como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade,
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decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de
pesquisa, além de contribuir para a formação científica de recursos humanos que se
dedicarão a qualquer atividade profissional. O PIIC do IFPR é regulamentado através
da Resolução CONSUP Nº 11/11.
O PIBIC-Jr, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, é
um programa da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Inovação (PROEPI) destinado a
alunos do Ensino Técnico Integrado, Subsequente e Concomitante, que tem por
finalidade despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais nos alunos
mediante sua participação em atividade de pesquisa, orientada por pesquisador
qualificado. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino
Médio (PIBIC-EM) do CNPq é um programa dirigido aos estudantes do ensino médio e
profissional, com foco na criação de uma cultura científica e finalidade de contribuir para
a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos, despertar vocação
científica e incentivar talentos potenciais.
O Programa de Bolsas de Extensão tem por objetivos principais incentivar as
atividades de extensão com vistas a produção e divulgação do conhecimento a partir da
realidade local, contribuir com a formação do estudante em seus aspectos técnico
tecnológico e humano, promover a participação de servidores e estudantes em
atividades de integração com a sociedade, incentivar a interação entre o conhecimento
acadêmico e o popular contribuindo com políticas, públicas, assim como, colaborar com
a articulação entre ensino pesquisa e extensão.
Programa de Bolsas de Inclusão Social – PBIS, consiste em oportunizar aos
alunos,com vulnerabilidade socioeconômica, remuneração financeira como incentivo à
participação em propostas acadêmicas, que contribuam com a sua formação. Para a
participação

no

referido

programa

será

considerado,

além

da

avaliação

socioeconômica,o risco de abandono, reprovação ou dificuldades de desempenho do
estudante no curso.
O estudante poderá participar do Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão
Social através de diversas atividades vinculadas ao ensino, pesquisa, extensão ou
ainda àquelas atividades administrativo pedagógicas, tais como:

coordenações de

curso, bibliotecas, laboratórios, unidades administrativas (tanto nos Campi como nas
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Pró-Reitorias, Gabinete do Reitor e Assessorias da Reitoria) entre outros, sendo que,
em qualquer um dos projetos/propostas ou atividades em que o estudante for
selecionado será obrigatória a orientação direta de um responsável docente ou técnicoadministrativo. A regulamentação do Programa de Bolsas Acadêmicas de Inclusão
Social está expressa na Resolução CONSUP Nº 64/10.
O PIAP, Programa Institucional de Apoio à Pesquisa, tem por finalidade
fomentar projetos de pesquisa desenvolvidos no IFPR, bem como custear atividades
relacionadas aos mesmos.
Os recursos provenientes desse programa destinam-se a manutenção e melhoria
das atividades necessárias ao desenvolvimento da pesquisa proposta podendo ser
aplicados em despesas relativas ao projeto de pesquisa contemplado, tais como
aquisição de material de consumo e/ou permanente e inscrição em congressos e
eventos científicos para apresentação de seus resultados.
O Programa de Auxílio Complementar ao Estudante - PACE está regulamentado
pela Resolução da Política de Apoio Estudantil e pela Instrução Interna de
Procedimentos N° 20/PROENS, de 27/02/2012. O PACE objetiva oferecer apoio aos
estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, propiciando recurso financeiro mensal, por meio da
oferta de auxílio moradia, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, contribuindo para sua
permanência e conclusão do curso.
O Programa de Apoio a Eventos Estudantis, por sua vez, consiste em oportunizar
aos estudantes enriquecimento em sua formação profissional e humanística, através de
apoio financeiro ou logístico aos estudantes regularmente matriculados no IFPR para
participarem de eventos locais, estaduais e nacionais, de natureza acadêmica,
científica, cultural e esportiva. Este programa está regulamentado através da Resolução
65/2010 e é ofertado através de edital, com inscrições ao longo do ano letivo.
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), gerenciado
pela CAPES, consiste numa iniciativa que visa à qualificação da formação dos futuros
docentes e a melhoria da educação básica. Neste sentido o curso de Letras consta
atualmente com dois subprojetos, sendo um Subprojeto Português, com dois
coordenadores de área, três supervisores e 21 bolsistas de Iniciação à Docência, e um
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Subprojeto Inglês, com um coordenador de área, um supervisor e 7 bolsistas.
O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a Educação Básica. O programa concede bolsas a alunos de
licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por
Instituições de Educação Superior em parceria com escolas de Educação Básica da
rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no
contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da
licenciatura e de um professor da escola (CAPES, 2012).
O Programa de Apoio a Eventos Estudantis, por sua vez, consiste em
oportunizar

aos

estudantes

enriquecimento

em

sua

formação

profissional

e

humanística, através de apoio financeiro ou logístico aos estudantes regularmente
matriculados no IFPR, para participarem de eventos locais, estaduais e nacionais, de
natureza acadêmica, científica, cultural e esportiva. Este programa está regulamentado
através da Resolução 65/2010 e é ofertado através de edital, com inscrições ao longo
do ano letivo.
O Programa de Monitoria do IFPR visa à seleção, por meio de edital, de estudantes
regularmente

matriculados

que,

preferencialmente,

estejam

em

situação

de

vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo do Programa de Monitoria é promover a
permanência, a inclusão e o êxito escolar dos estudantes selecionados, por meio da
concessão de recursos financeiros (bolsas) e desenvolvimento de atividades
acadêmicas/escolares de monitoria. O Programa tem como base legal a Resolução do
IFPR Nº 04, de 29 de março de 2010, que cria o Programa de Bolsas Monitoria e o
Plano de Trabalho para Captação de Recursos.

3.4.2 Aproveitamento de Estudos Anteriores
De acordo com a Resolução CONSUP/IFPR N° 55/2011, o aproveitamento de
estudos anteriores compreende o processo de aproveitamento de componentes
curriculares ou etapas (séries, módulos, blocos) cursadas com êxito em outro curso.
Nos cursos de Graduação, o aproveitamento de ensino compreende a possibilidade de
31

aproveitamento de componentes curriculares cursados em outro curso de ensino
superior, quando solicitado pelo acadêmico.
A equivalência de estudos, para fins de aproveitamento do componente
curricular cursado, somente será concedida, respeitando o disposto no Art. 83, da ODP
55/2011:
I. quando houver correspondência entre a instituição de origem e o IFPR em
relação às ementas, ao conteúdo programático e à carga horária cursados. A carga
horária cursada não deverá ser inferior a 75% daquela indicada na disciplina do curso
do IFPR;
II. além da correspondência entre os componentes curriculares, o processo de
aproveitamento de estudos poderá envolver avaliação teórica e/ou prática acerca do
conhecimento a ser aproveitado.
O pedido de aproveitamento de estudos deve ser protocolado na Secretaria
Acadêmica do Campus, durante o prazo estabelecido no calendário acadêmico, por
meio de formulário próprio, acompanhado de histórico escolar completo e atualizado da
instituição de origem, da ementa e do programa do componente curricular, autenticados
pela Instituição de ensino credenciada pelo MEC.
É vedado o aproveitamento de estudos entre níveis de ensino diferentes.
Quando dois ou mais componentes curriculares/unidades de estudo cursadas
forem aproveitadas para uma única componente curricular/unidade de estudo de curso
do IFPR, o registro no histórico deverá constar como dispensado.
Quando houver aproveitamento de componente curricular cursado em outra
instituição de ensino, no histórico escolar constará como Dispensada – sob o código DI
e será registrada no sistema de gestão acadêmica.
O aproveitamento de estudos é da competência do Coordenador de Curso,
sendo que o mesmo poderá solicitar parecer do docente responsável pelo componente
curricular correspondente, quando necessitar de opinião especializada.
No pedido de aproveitamento de estudos o aluno deverá anexar seu histórico
escolar e ementas dos componentes curriculares cursados a aproveitar. No processo
de aproveitamento de estudos será utilizado formulário próprio, conforme modelo
disponível na secretaria acadêmica do Campus.
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No caso de ingresso como portador de diploma, o acadêmico deverá apresentar,
também, o diploma do título obtido em nível superior, em curso reconhecido pelo
Ministério da Educação. Para as solicitações de aproveitamento de estudos o
coordenador de curso deverá encaminhar à secretaria uma relação com as
equivalências dos componentes curriculares dispensados para atualização no sistema
de gestão acadêmica.

3.4.3 Certificação de Conhecimentos Anteriores
De acordo com a Resolução CONSUP/IFPR N° 55/2011, entende-se por
Certificação de Conhecimentos Anteriores a dispensa de frequência em componente
curricular do curso do IFPR em que o estudante comprove excepcional domínio de
conhecimento através da aprovação em avaliação. A avaliação será realizada sobre
responsabilidade de Comissão composta por professores da área de conhecimento
correspondente, designada pela Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus,
a qual estabelecerá os procedimentos e os critérios para a avaliação, de acordo com a
natureza do conhecimento a ser certificado.
A avaliação para Certificação de Conhecimentos Anteriores poderá ocorrer por
solicitação fundamentada do estudante, que justifique a excepcionalidade, ou por
iniciativa de professores do curso. Não se aplica a Certificação de Conhecimentos
Anteriores para o componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou
Monografia, bem como para o Estágio Supervisionado.

3.4.4 Expedição de Diplomas e Certificados
Conforme resolução 55/11, capítulo XIV, artigo 114 o estudante que frequentar
todos

os

módulos/unidades

curriculares

previstos

no

curso,

tendo

obtido

aproveitamento em todos eles, frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%)
das horas-aula e Trabalho de Conclusão de Curso ou relatório de Estágio aprovado,
quando o curso exigir, antes do prazo para jubilamento, receberá o diploma de
concluinte do curso, que será obtido junto à Secretaria Acadêmica de seu Campus,
após ter realizado a colação de grau na data agendada pela Instituição.
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Concluído o curso, o acadêmico terá outorgado pelo Magnífico Reitor ou seu
representante o grau de Licenciado em Letras, podendo, a partir de então, exercer a
profissão. A comprovação de titularidade se dará através de diploma, expedido após a
cerimônia de colação de grau, mediante o preenchimento de todos os requisitos
acadêmicos previstos para esse fim. Os trâmites legais para a expedição de diplomas e
certificados ficam a encargo da Secretaria Acadêmica que atuará com base nos
preceitos de seu regulamento.
Os diplomas relativos a cursos de graduação conferirão os títulos especificados
em cada currículo. O diploma conterá, no anverso, o título geral correspondente ao
curso, especificando-se no verso, as habilitações. As novas habilitações, adicionais ao
título já concedido, serão igualmente consignadas no verso, dispensando-se a
expedição de novo diploma.
O ato coletivo de colação de grau dos concluintes de curso de graduação será
realizado em sessão solene, em dia, hora e local previamente designados pelo reitor.
Os acadêmicos concluintes que não colarem grau na cerimônia de formatura poderão
fazê-lo, em dia e hora designados pelo reitor, na presença de, pelo menos, dois
professores, em sessão solene realizada em gabinete.
A mesma resolução trata do Art. 115 que o estudante concluinte de curso poderá
requerer, após a sua Formatura, declaração de Conclusão de Curso junto à Secretaria
Acadêmica de seu Campus.

3.5 PERFIL DO EGRESSO
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, conscientes de sua inserção na sociedade e das relações com
o outro. Independentemente da modalidade escolhida, o profissional em Letras deve ter
domínio do uso da Língua Portuguesa e da Língua Estrangeira, objeto de seus estudos,
em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além de ter
consciência das variedades linguísticas e culturais.
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O egresso deve ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer
uso de novas tecnologias e de compreender sua formação profissional como processo
contínuo, autônomo 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.
Tendo em vista a multiplicidade de papéis que o graduado em Letras exerce ou
pode vir a exercer no quadro da sociedade brasileira, em geral, e nas diversas
aplicações profissionais de seus conhecimentos, entende-se que este deverá como
docente: ser pesquisador; ter autonomia de pensamento e exercer sua autoria; ter
habilidade de enfrentar

qualquer

desafio profissional, sabendo reconstruir o

conhecimento; aprender a aprender; manejar criativamente a lógica, o raciocínio, a
argumentação, a dedução e indução; ser capaz de estabelecer relação entre teoria e
prática; buscar competência através da formação permanente; ser capaz de trabalhar
em equipe; exercer a capacidade de avaliar e avaliar-se; ter projeto próprio, sempre
renovado; ser empreendedor, ser ético; ser um profissional com capacidade
transformadora, com possibilidade de avaliar e questionar a realidade social,
favorecendo mudanças; ser conhecedor da realidade regional, nacional e internacional,
capaz de contribuir para a formação de uma nova consciência política afinada com a
sociedade globalizada e utilizar os conhecimentos da tecnologia como ferramenta
facilitadora e modernizadora de sua atividade profissional.
Além das características gerais do perfil de profissional egresso da Educação
Superior, ao perfil do graduado em Letras deve-se incluir:
a) Domínio teórico e descritivo dos componentes fonológico, morfossintático, léxico
e semântico da Língua Portuguesa e Estrangeira;
b) Domínio de diferentes noções de gramática e (re)conhecimento das variedades
linguísticas existentes, bem como dos vários níveis e registros de linguagem;
c) Domínio de repertório de termos especializados, através dos quais se pode
discutir a fundamentação do conhecimento da Língua e da Literatura;
d) Domínio dos conceitos e teorias da Literatura;
e) Capacidade de operar, como professor, pesquisador e consultor, com as
diferentes manifestações linguísticas possíveis, sendo usuário, enquanto
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profissional, da norma padrão;
f) Utilização dos recursos da informática no trabalho com as linguagens e os
gêneros do discurso;
g) Domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos de ensino e
aprendizagem na Educação Básica;
h) Domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos
conhecimentos para os diferentes níveis de ensino;
i) Domínio dos conhecimentos didático-pedagógicos básicos sobre a inclusão de
alunos portadores de necessidades educacionais especiais e sobre as diversas
etapas do desenvolvimento de crianças, jovens e adultos.
Além disso, um profissional da área da Educação, neste momento histórico,
precisa ter visão interdisciplinar, sabendo utilizar a tecnologia disponível e, acima de
tudo, ser um provocador, um problematizador, com vistas a desencadear o processo de
construção de conhecimentos no contexto em que atua, sem descuidar-se da dimensão
sociológica e formativa, tendo como fulcro os valores humanos necessários à
construção de uma sociedade ética, justa, solidária e democrática, cujas relações de
poder são permeadas pelos recursos discursivos.

3.5.1 Áreas de Atuação do egresso
O profissional egresso do Curso de Letras Português/Inglês poderá atuar no
mercado de trabalho como:
 Docente em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e respectivas literaturas, em
instituições educacionais de Educação Básica;
 Educador-pesquisador, voltado para a pesquisa educacional, para a investigação
da realidade que o cerca, atuando, de forma crítica e inovadora, nos espaços de
educação formal e não-formal;


Crítico literário, tradutor, intérprete, revisor de textos, roteirista, secretário,
assessor cultural.
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3.5.2 Acompanhamento de Egressos
Uma das propostas de acompanhamento de egressos do Curso de Letras do
Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, está vinculada aos trabalhos que serão
desenvolvidos por grupos de pesquisa e extensão, coordenados pelos docentes do
Curso de Letras e áreas afins, cujo objetivo principal é aproximar os egressos e
instituição,

possibilitando-lhes

socializar

com

a

comunidade

acadêmica,

e

principalmente com os acadêmicos em formação, suas experiências profissionais
sistematizadas naquilo que Gauthier (2006) chama de “saberes da ação pedagógica”.
Além desta, outras ações têm o propósito de acompanhar os egressos em sua
vida profissional, como a criação de comunidades nas redes sociais, que possibilita o
intercâmbio de conhecimentos e a construção coletiva desde eventos até ações de
formação continuada. Da mesma forma, institucionalmente, através do banco de dados
centralizado na secretaria acadêmica, por seu sistema de registro e controle, que
poderá ser alimentado de informações advindas dos demais processos.
3.5.3 Registro Profissional
Não se aplica ao curso.
3.6 PERFIL DO CURSO
O Curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês ofertado pelo IFPR atende
alunos oriundos da comunidade local e da região do sudoeste do Paraná, além de
alunos de outros estados que têm a possibilidade de estudar no IFPR selecionados por
meio do SISU ou Processo Seletivo. Propõe-se a formar professores com capacidade
de reflexão crítica, sobre os temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos
e literários, refletindo sobre o papel da linguagem no panorama social em que está
construída. Diante disso, o profissional será incentivado e habilitado a não apenas
saber sobre a língua, mas a usá-la em situações reais de comunicação e negociação
de sentidos.
O profissional de Letras deve ser capaz de refletir e compreender sua formação
profissional como processo contínuo, autônomo e permanente. Dessa forma, a
participação e envolvimento do acadêmico em congressos, eventos, simpósios
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relacionados à sua área de formação ou a áreas afins são de suma relevância para o
seu desenvolvimento e crescimento pessoal, intelectual e profissional.
Para formar profissionais conforme o perfil traçado anteriormente, o curso
noturno de graduação em Letras (Licenciatura), ofertado pelo IFPR Campus Palmas,
alia conhecimentos teóricos às suas práticas educacionais. Também, considera-se
importante que o acadêmico seja preparado para retornar seu olhar para sua própria
prática em sala de aula, de maneira a estar apto a rever seus procedimentos,
otimizando seu trabalho. Para isso, o curso de Licenciatura em Letras tem em seu
currículo disciplinas teóricas, disciplinas práticas e disciplinas de investigação científica,
para iniciar o aluno à pesquisa, como forma de revisão constante de sua ação
profissional.
O Marco Legal da proposta do Curso de Letras Português/Inglês do
IFPR/Campus Palmas iniciou-se em 2012, com sua primeira turma, na modalidade de
ingresso das IES públicas federais, por pertencer ao IFPR.
O Instituto Federal do Paraná foi criado em dezembro de 2008, por meio da Lei
11.892, que transformou a Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná (ETUFPR) em Instituto Federal do Paraná. Engloba 25 (vinte e cinco) Campus espalhados
pelo Paraná, entre os quais está o de Palmas.
O Campus Palmas oferta, além do Curso de Letras Português/Inglês, os
seguintes cursos superiores: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem,
Engenharia Agronômica, Engenharia Civil (em extinção), Farmácia, Sistemas de
Informação, Artes Visuais (Licenciatura), Ciências Biológicas (Licenciatura), Educação
Física (Licenciatura), Pedagogia (Licenciatura) e Química (Licenciatura). A partir de
2013, foi ofertado o curso de Técnico em Serviços Jurídicos Integrado ao Ensino Médio,
o primeiro dessa natureza no Brasil, e, de 2014, o Curso Técnico em alimentos
Integrado ao Ensino Médio.
Os cursos de graduação eram ofertados pelo UNICS, federalizado em 2010,
cujos alunos foram assumidos pelo IFPR, pelo processo de transferência. O Curso de
Letras do antigo UNICS vinha sendo ofertado desde o início das atividades da antiga
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Palmas. Esta foi autorizada pelo Decreto
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Federal nº 63583/68, ministrando a habilitação de Português/Francês e respectivas
Literaturas, reconhecida pelo Decreto Federal nº. 72.452/73, de 11/07/1973, publicado
no D.O.U. de 12/07/1973.
Pelo Decreto 74.352, de 01.08.1974, publicado no D.O.U. de 02/08/1974, foi
autorizada

a

habilitação

de

Português/Inglês

e

respectivas

Literaturas,

cujo

reconhecimento ocorreu pelo Decreto 83.211/79, de 28.02.1979, publicado no D.O.U.
de 01/03/1979.
Em 1979, foi autorizada pelo Decreto 83.472, de 21.05.1979, publicado no
D.O.U. de 22/05/1979, a habilitação de Português e Literaturas da Língua Portuguesa,
que foi reconhecida pela Portaria 249/8, de 06.07.1982, publicada no D.O.U. de
08/07/1982.
Em 1998, o Curso de Letras agregou a habilitação de Português/Espanhol e
respectivas Literaturas, autorizada pela Portaria 374, de 08.05.1998, publicada no
D.O.U. nº. 87-E 11/05/1998 e reconhecida pela Portaria 1.282 de 17/05/2004, publicada
no D.O.U. nº. 94, de 18/05/2004.
A legislação da LDB de 1996, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Letras (2001) e as Resoluções de 2002 para o Curso de Letras e Formação Básica
de Professores exigiram a reestruturação do Curso de Letras. A partir de 2004, entrou
em vigor a nova matriz curricular para os Cursos de Letras Português/Inglês, Letras
Português/Espanhol e Letras Português (D.O.U. nº 210, fls. 104, de 29/10/2003). A
carga horária dos cursos com habilitação em Línguas Estrangeiras passou a ser
cumprida em 07(sete) semestres. A carga horária do Curso de Letras Português passou
a ser de 06(seis) semestres. Em 2004, o UNICS optou por ofertar somente Letras/Inglês
e Letras/Espanhol. Em 2007, ofertou apenas Letras/Inglês.
Em 2008, reformulou-se a matriz curricular do curso, passando a Letras
Português/Inglês e respectivas Literaturas. Em 2009, não havendo demanda suficiente,
a nova grade curricular não foi implantada.
Em 2010, ocorreu a federalização do UNICS (Portaria MEC/SETEC nº. 728/2010,
de 14/06/2010). Em 2010 e em 2011, foram atendidos apenas os alunos
remanescentes do antigo UNICS.
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Em 2011, foi reestruturado o PPC do Curso de Letras, cuja nova matriz curricular
passou a ser ofertada a partir de 2012, quando foram disponibilizadas 40 (quarenta)
vagas (turno noturno, com estágios diurnos) a ingressantes, na modalidade Licenciatura
em Letras, habilitações Português e Inglês e respectivas Literaturas.
Este novo PPC atende ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais
(Resolução CNE/CES nº 18, de 13/03/2002) e Pareceres (Parecer CNE/CES nº 492, de
03/04/2001 e 1363, de 12/12/2001). Também foi considerada a legislação referente à
formação, em nível superior, de professores para atuarem na Educação Básica
(Decreto nº 3.276, de 06/12/1999), bem como a inclusão da disciplina obrigatória de
LIBRAS (Decreto nº 5626, de 22/12/2005), entendendo que o profissional de Letras
deve estar preparado para essa realidade. A presente reformulação atende as
orientações prescritas na Resolução 02/2015.
A matriz curricular está estruturada em componentes curriculares, distribuídas
em oito semestres letivos, cuja integralização deverá ocorrer num mínimo de oito e num
máximo de dezesseis semestres.
A partir dos princípios norteadores da presente proposta, entende-se a
construção de qualquer projeto depende de uma participação efetiva entre todos os
elementos envolvidos, neste caso, docentes, discentes e membros da equipe
administrativa do IFPR, influenciados por uma missão, crenças e valores próprios do
IFPR. Registra-se que este projeto representa um conjunto de propostas que
expressam a necessidade de agir em uma sociedade, fruto de avanços na
comunicação e tecnologia, que conferiu ao tempo e ao espaço novas dimensões,
tornando o conhecimento cada vez mais frágil e provisório.
Nossa sociedade se move muito rápido, está em um contexto complexo e
imprevisível, o equilíbrio estável é questionável e precisamos ser criativos, aceitar
novos desafios e desenvolver novas direções para aproveitar a multiplicidade de
escolhas, oferecidas pelo avanço da ciência e da tecnologia. Dentro desse contexto, o
Curso de Letras do IFPR tem como um de seus desafios preparar professores para
atuarem no mundo do trabalho como princípio educativo, alinhado às políticas de
ensino, conforme item do PDI, onde se defende uma concepção de educação
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como o desenvolvimento de uma formação escolar ou acadêmica que
não “seja para o mercado de trabalho ou para a vida”, mas sim, uma
“formação pelo trabalho e na vida”, visando ao exercício da cidadania e
à ascensão cultural do sujeito. O impulso à constituição de uma
sociedade menos desigual e mais humanizada consiste em um dos
objetivos do IFPR.(PDI,2015, p. 29)

Os princípios que norteiam a proposta das Diretrizes Curriculares permitiram uma
flexibilidade para a organização do Curso de Letras. Os professores do Curso de Letras
refletiram sobre o projeto pedagógico existente, o perfil do egresso, as atividades e
experiências, regras, valores vividos durante a trajetória do curso e, como resultado,
surge uma proposta de trabalho, traduzida neste projeto. Nele, prioriza-se a qualidade
da formação plena do(a) aluno(a) em termos científico-culturais, profissionais e de
cidadania, bem como uma adequação à legislação vigente.
A partir da LDB de 1996, Lei n°. 9.394/96, os currículos mínimos foram extintos
e surgiram as diretrizes. Estas deram uma nova flexibilização e autonomia às IES para
composição da carga horária e definição dos currículos. As diretrizes estimulam uma
prática de estudo que visa à autonomia do profissional e fortalece uma articulação entre
teoria e prática. A aprovação das Diretrizes Curriculares para o Curso de Letras ocorreu
em 03 de abril de 2001, estabelecendo que os Cursos de Letras devem ter estruturas
mais flexíveis, para que o currículo deixe de ter o foco nas disciplinas e passe a ser
entendido como todo e qualquer conjunto de atividades acadêmicas que integrem um
curso; que o professor, além de ser o responsável pelo conteúdo, seja também o
orientador do(a) aluno(a).
Dessa forma, o Curso de Letras do IFPR deve ter estruturas flexíveis que criem
a oportunidade para o desenvolvimento de habilidades necessárias para se atingir a
competência

profissional,

priorizando

a

abordagem

pedagógica

centrada

no

desenvolvimento da autonomia do(a) aluno(a), através de uma articulação constante
entre ensino, pesquisa e extensão.
Entende-se por habilidades do profissional em Línguas, não só o domínio dos
conteúdos elencados nas ementas de cada disciplina do curso, mas também a
consciência dos diferentes contextos culturais e interculturais e sua influência no
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funcionamento da linguagem, bem como o domínio das abordagens para o ensino de
competências linguísticas, dos métodos e das técnicas pedagógicas que favoreçam a
construção de conhecimentos para os diferentes níveis de ensino.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Letras
(2001), concebe-se a Universidade não apenas como produtora e detentora do
conhecimento e do saber, mas, sobretudo, como instância voltada para atender às
necessidades educativas e tecnológicas da sociedade, constituindo-se em um espaço
de cultura e de imaginação criativa, capaz de intervir na sociedade, transformando-a em
termos éticos. Essa concepção do papel da universidade será garantida pela
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
A permanente relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão é uma das
características essenciais do Ensino Superior e deve se constituir um compromisso das
instituições que se propõem a formar profissionais para toda e qualquer área do
conhecimento.
Todo e qualquer curso de formação superior, assim como o processo
educacional em sua totalidade, deve servir para compreender e transformar a realidade
e não para perpetuar condições engessadas, muitas vezes desfavoráveis à evolução
sociocultural.
A centralidade do ensino é decorrente justamente do fato dele acontecer em um
contexto determinado. Para se ter claro o que ensinar é preciso compreender este
contexto, em suas demandas e possibilidades, o que só é possível mediante a
pesquisa, aproximando-se do mundo real no qual se deverá atuar.
A formação no Ensino Superior determina-se pela compreensão de que a
pesquisa é um processo permanente de investigação:
1) Prática: pois se caracteriza pela experiência prática do sujeito que se
relaciona permanentemente com o objeto pesquisado;
2) Histórica: pois resulta do trabalho constante feito pelos homens através dos
tempos;
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3) Social: pois incorpora a complexa trama das relações dos homens com seus
pares, na luta incessante pela busca do conhecimento.
A pesquisa, enquanto processo metodológico de formação no Curso de
Letras, supõe objetivar um trabalho rigoroso de estudo e diagnóstico da realidade do
campo de atuação dos professores de Português/Inglês e Literaturas, mais
especificamente nas regiões Sul e Sudoeste Paranaense e Oeste Catarinense. Para
tanto, as disciplinas curriculares desenvolverão, de forma interdisciplinar, a partir de
Seminários Interdisciplinares, projetos de pesquisa que contemplarão os conteúdos
trabalhados, para que, numa investigação prática, histórica e social, o licenciado
incorpore um domínio de competências técnico-instrumentais, com base numa postura
crítico-reflexiva, capaz de intervir coerente e consistentemente no contexto históricocultural em que está inserido.
Entretanto, o ensino e a pesquisa, se não se refletirem em transformação
social, com vistas a melhorar as condições concretas de existência, acabam por
esvaziar-se, não sendo reconhecidas e valorizadas. Isto é possível através de
atividades de extensão, nos quais os muros que separam a instituição do contexto
social mais amplo deixam de existir, as relações de troca tornam-se mais fortes.
Para tanto, as atividades de ensino e pesquisa, desenvolvidas pelo Curso de
Letras do Instituto Federal do Paraná Campus Palmas devem ser socializadas à
comunidade regional, através das atividades de extensão. A produção científica e o
desenvolvimento de metodologias de ensino inovadoras, por exemplo, dependem muito
das possibilidades que se apresentam para, através do permanente tensionamento
teórico-prático proporcionado pelas atividades e práticas extensionistas, para além dos
estágios curriculares, aperfeiçoá-las e corrigi-las.
Na mesma linha, a proposta pedagógica deve considerar o movimento teóricoprático como elemento articulador das áreas de conhecimento e, nesse entendimento, o
encaminhamento metodológico é resultado dessa concepção. Portanto, a relação
teoria-prática é princípio fundante da formação de Licenciados em Letras e, nesse
sentido, articula um trabalho metodológico teórico e prático que possibilita o
aprendizado qualificado por parte dos(as) acadêmicos(as).
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O trabalho docente, na dimensão teórico-prática, oportuniza a realização de
atividades em que o(a) educando(a) identifica seu meio social e cultural, as
transformações ocasionadas pelo trabalho do homem, suas consequências e as
determinações históricas que ocasionaram as transformações. Essa reflexão e ação, de
nível teórico e prático, possibilita que o/a aluno(a) situe-se num determinado tempo e
espaço social, tomando consciência da linguagem nas dimensões cognitiva, afetiva,
ética, estética e, principalmente, social.

3.6.1 Relação entre Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação
A articulação entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação deverá estar
presente em todos os componentes curriculares, em todos os momentos formativos, ou
seja, na condução do processo pedagógico de ensino e de aprendizagem dos
estudantes. Neste sentido, a PROENS oferece oportunidades de interação as ações
através dos programas LIFE e PIBID, os quais podem subsidiar a pesquisa e a
inovação no ensino.
O princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa, extensão
e inovação é fundamental no fazer acadêmico. Esta relação quando bem articulada,
conduz a mudanças significativas nos processos de ensino e de aprendizagem,
fundamentando didática e pedagogicamente a formação profissional, e discentes e
docentes constituem-se, efetivamente, em sujeitos do ato de aprender, de ensinar e de
formar profissionais e cidadãos.
O Estatuto do IFPR institui o seu currículo como fundamentado em bases
filosóficas, epistemológicas, metodológicas, socioculturais e legais, expressas no seu
projeto político institucional. Sendo norteado pelos princípios da estética, da
sensibilidade, da política da igualdade, da ética, da identidade, da interdisciplinaridade,
da contextualização, da flexibilidade e da educação como processo de formação na
vida e para a vida, a partir de uma concepção de sociedade, trabalho, cultura,
educação, tecnologia e ser humano.
As ações de extensão e de interação com a sociedade constituem um processo
educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável,
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para viabilizar uma relação transformadora entre o Instituto Federal e a sociedade. As
atividades de extensão e de interação com a sociedade têm como objetivo apoiar o
desenvolvimento social e cultural, através da oferta de cursos e realização de
atividades específicas.
A pesquisa/Iniciação Científica no IFPR é um processo de produção de
conhecimento que atende as demandas dos arranjos produtivos, social e cultural do
território em que o Campus está inserido, e o interesse institucional. Deve ancorar-se
em dois princípios: o princípio científico, que se consolida na construção da ciência; e o
princípio educativo, que diz respeito à atitude de questionamento diante da realidade.
As ações de pesquisa constituem um processo educativo para a investigação e o
empreendedorismo, visando à inovação e à solução de problemas científicos e
tecnológicos, envolvendo todos os níveis e modalidades de ensino, com vistas ao
desenvolvimento social. As atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos
humanos para a investigação, a produção, o empreendedorismo e a difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos, sendo desenvolvidas em articulação com o
ensino e a extensão, ao longo de toda a formação profissional.
As ações de inovação, pesquisa e extensão deverão buscar a indissociabilidade
entre ensino-pesquisa-extensão-inovação, articulando-se entre si e tendo os alunos
como protagonistas destas ações e processos, que poderão ocorrer, entre outras
formas, por meio de projetos no âmbito da PROEPI (PIBIC, PIBEX, IFTECH E PIBIN) e
no âmbito externo (Fundação Araucária de Apoio à Pesquisa e CNPQ).
A pesquisa, a extensão e a inovação, em interação com o ensino, através dos
diferentes componentes curriculares, em especial as Instrumentações para o Ensino de
Línguas, os Seminários Interdisciplinares de Práticas de Ensino e os Estágios
Curriculares Supervisionados, com a instituição formadora e com a sociedade,
possibilitam operacionalizar a relação entre teoria e prática, a democratização do saber
acadêmico e o retorno desse saber à instituição de ensino, testado e reelaborado. Este
processo

é

facilitado

pelos

programas

de

Bolsas

disponibilizados

pelo

IFPR/PROENS/PROEPI como PIBIC, PIBIN, IFTECH, PIBIT, PBIS e PIBEX. Portanto,
pensar e concretizar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a
inovação constitui-se na afirmação de um paradigma de instituição formadora que deve
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produzir conhecimentos e, efetivamente, torná-los acessíveis à formação dos novos
profissionais e aos mais variados segmentos da sociedade.
3.6.2 Metodologia e Estratégias Pedagógicas
Para que a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão seja
possível, faz-se necessário ampliar o conceito de currículo. Assim, o Currículo do Curso
de Letras é compreendido como produção que se realiza através da relação entre
pessoas. Deve ser constituído tanto pelo conjunto de conhecimentos, competências e
habilidades, como pelos objetivos que busca alcançar.
Na formação do graduando em Letras, devem-se considerar os valores morais,
éticos e pedagógicos como estruturadores da organização curricular.
Os valores morais e éticos objetivam a política da igualdade, a ética da
identidade, considerando que todo trabalho se encaminha, no sentido da solidariedade
e da sensibilidade para compreender que o homem transforma o mundo com sua
participação, reconhecendo, ainda, o belo como a representação das subjetividades
humanas. Nessa compreensão, pretende-se suscitar o desejo, no graduando, de
realizar suas ações com sucesso.
Além destes, destacam-se os valores pedagógicos que podem considerar os
seguintes aspectos: identidade, diversidade e autonomia; interdisciplinaridade e
contextualização.
Nas organizações curriculares, observando esses princípios, cada componente
curricular deve contemplar as diversidades e a heterogeneidade para se chegar a uma
unidade. Deve-se pensar de forma conjunta o currículo, a estrutura e os métodos
utilizados no curso. No seu conjunto, o currículo precisa conter os conteúdos
necessários ao desenvolvimento das competências exigidas para o exercício
profissional.
Quanto aos conteúdos, as Diretrizes Curriculares (DCN LETRAS – Res.01 –
CNE/CP1, de 18/02/2002) enfatizam que 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, e enfatizam que no caso das licenciaturas
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deverão ser inclusos os conteúdos definidos para a Educação Básica, as didáticas
próprias de cada conteúdo e as pesquisas que as embasam.
Dentro deste contexto, os profissionais em Letras devem ter o domínio do uso
das línguas que sejam objetos de seus estudos, em termos de estrutura, funcionamento
e manifestações culturais. Precisam ser 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
como o outro.
Desses profissionais esperam-se múltiplas competências e habilidades para
atuarem como professores, pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes,
revisores de textos, roteiristas, entre outras atividades. Vale lembrar que o caráter
articulatório entre habilidades e competências no Curso de Letras pressupõe o
desenvolvimento de atividades de caráter prático durante o período de integralização do
curso. Dentre as competências e habilidades mencionadas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais, algumas são enfatizadas neste Projeto Pedagógico para o Curso de Letras Licenciatura.


Domínio dos conteúdos básicos que são objetos dos processos de ensino e
aprendizagem no Ensino Fundamental e Médio;



Domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição
conhecimentos para os diferentes níveis de ensino;



A capacidade de resolver problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e
comunicar-se dentro da multidisciplinaridade dos diversos saberes que compõe a
formação universitária em Letras.
O corpo docente do Curso de licenciatura em Letras do IFPR é formado por

especialistas, mestres e doutores, ou seja, profissionais compromissados com o ensino,
a pesquisa, extensão e inovação em nível de graduação ou de pós-graduação.
A metodologia do Curso de Letras do IFPR Campus Palmas contempla o teor do
Art.12, § 1º, 2º e 3º, da Res. CNE/CP 01, de 18/02/2002, quanto à formação de
professores em nível superior, que alude à prática pedagógica durante o período de
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formação. Na matriz curricular, de acordo com a Res. 01/2002 já citada, a prática não
poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do
restante do curso, mas deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a
formação do professor. Isso deverá ocorrer no interior das áreas ou das disciplinas que
constituírem os componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas
pedagógicas; enfim, todas deverão ter a sua dimensão prática.
Na reformulação da matriz curricular do Curso de Letras do IFPR Campus
Palmas isso foi contemplado. Assim, cada componente curricular tem prevista na sua
carga horária a dimensão prática. Para articular essas práticas, a metodologia de
trabalho pedagógico define-se pelos princípios da interdisciplinaridade, tendo como
componente articulador do I ao VIII períodos o Seminário Interdisciplinar De Práticas De
Ensino, assim como o Estágio Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e suas
respectivas literaturas, e o Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e suas
respectivas literaturas, do II ao VII período.
As aulas dos componentes terão momentos integradores para o planejamento
conjunto de atividades e a preparação dos eventos, que serão desenvolvidos como
atividades de pesquisa e de extensão, possibilitando que as práticas se realizem de
forma contextualizada. Ao final de cada semestre/período, há um seminário de
socialização dos resultados com a consequente avaliação do percurso.
A metodologia de ensino do Curso de Letras constitui-se de estratégias
pedagógicas

de

intervenção

que

possibilitam

a

apresentação,

discussão

e

aprofundamento dos conteúdos ministrados, bem como a aplicação destes por meio da
prática pedagógica, com a finalidade de alcançar os objetivos a que o curso se propõe.
Sendo o ensino um processo sistemático e intencional para garantir o
conhecimento, serão exploradas as diferentes formas de apresentação dos conteúdos,
utilizando técnicas de apresentação, como: aulas expositivas, trabalhos práticos e
discursivos em grupo e individuais, visitas técnicas, seminários, estudos dirigidos e
debates, mostra de cursos, atividades integradoras. As aulas são instrumentalizadas
pelo quadro de giz, transparências, data-show (projetor multimídia), TV/vídeo, uso do
laboratório de línguas, de informática, livros, periódicos, dentre outros.
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3.6.3 Educação Inclusiva
A preocupação com a inclusão se reflete no curso sob dois aspectos: 1) na
matriz curricular, na qual encontramos componentes curriculares específicos que
instrumentalizam o futuro professor para atuar de forma inclusiva; e 2) pelas ações
institucionais com vistas à inclusão da comunidade, adequando acessos, equipamentos
e instalações para o uso por pessoas com deficiências.
Por sua vez, o curso incluiu na Matriz Curricular os componentes curriculares
Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
em cumprimento ao Decreto Nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que dispõe, no
Capítulo II, da inclusão da Libras como disciplina curricular, Art. 3º, que “A Libras deve
ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de
professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior”.
A instituição busca promover a inclusão constantemente mostrando-se
preocupada ao cumprir com o expresso no Decreto no. 5.296, de 02 de dezembro de
2004, que regulamenta a Lei Nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade
de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências, e a Lei Nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências, conforme segue:
Conforme o artigo 6º o atendimento prioritário compreende tratamento
diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5º.
§ 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:
I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;
II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e
à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT;
III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado
por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no
trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas,
prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento;
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IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência
visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas;
V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;
VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5º;
VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de
acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais
dispostos no caput do art. 5º, bem como nas demais edificações de uso público e
naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do
animal; e
IX - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas
no art. 5 º.
2º Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art.
5º, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em
andamento, observado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3 da Lei Nº
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).
3º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de
atendimento à saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à
avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender.
4º Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5º devem
possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e
por pessoas portadoras de deficiência auditiva.
Art. 7º O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal
direta e indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá
às disposições deste Decreto, além do que estabelece o Decreto n 3.507, de 13 de
junho de 2000.
Parágrafo único. Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito
de suas competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do
atendimento prioritário referido neste Decreto.
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Além das normas para promoção da acessibilidade, o IFPR conta com o
programa da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), que
criou o NAPNE, Núcleo de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais, vinculado à
Pró-Reitoria de Ensino (PROENS), com o objetivo de fomentar a implantação e
consolidação de políticas inclusivas no Instituto, por meio da garantia do acesso,
permanência e êxito do estudante com necessidades educacionais específicas IFPR,
nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.
É importante, também, destacar que o Campus Palmas, do IFPR, possui uma
Seção Pedagógica na qual está inserida o NAPNE (Núcleo de apoio a pessoa com
necessidades especiais), composto por servidores de diversas áreas: psicólogos,
pedagogos, psicopedagogos, intérpretes, assistente social e TAEs.
Em

2014,

o

Campus

recebeu,

dentro

do

projeto

LOBORATÓRIO

INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (LIFE), fomentado pela
CAPES, mesas para cadeirantes, dispostas para o trabalho desenvolvido pelos cursos,
em conformidade com a Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

3.6.4 Integração com a Pós-Graduação
O Curso de Letras do Instituto Federal do Paraná Campus de Palmas estruturou
seu projeto de pós-graduação Lato Sensu, em fase de aprovação pela PROENS,
projeto este que atende às demandas específicas postas pelos profissionais da área em
sua região de abrangência.
Nesse sentido, partindo da perspectiva política e educacional dos Institutos
Federais,

vislumbramos

algumas

novas

possibilidades

para

os

egressos,

especialmente, dos cursos de Letras, Pedagogia e Artes que almejam conquistar
espaço e condições de uma Pós-graduação Lato sensu. O colegiado de Letras do
IFPR, campus Palmas, em parceria com docentes de outros colegiados decidiu, então,
elaborar este projeto a partir de alguns eixos de interesse: dar mais visibilidade ao
campus e aos colegiados envolvidos; oferecer a possibilidade de estudo aos egressos
dos cursos que formam o público-alvo de nossa proposta; criar a oportunidade de os
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discentes aprofundarem seus estudos iniciados na graduação e obterem resultados
concretos em sua atividade enquanto profissionais da Educação; desenvolver a cultura
da pós-graduação no Campus Palmas, com vistas à criação de outros cursos, inclusive
em nível de Mestrado e Doutorado; aliar as pesquisas dos docentes dos colegiados
envolvidos com o componentes curriculares a serem ofertadas.
O potencial de inovação da proposta da Especialização “LINGUAGENS
HÍBRIDAS E EDUCAÇÃO” poderá, tendo em vista os objetivos acima arrolados, ser
observada no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão dos docentes do
campus Palmas, mas, acima de tudo, no impacto social que, a médio e longo prazo,
será causado. Uma vez em contato com o aprofundamento teórico oferecido pelo curso
concatenado às práticas docentes, o aluno do curso terá condições de transferir para o
espaço em que atua profissionalmente não só conteúdo renovado, mas, também,
condições de repensar problemas típicos da educação contemporânea e que são
totalmente alicerçados pela linguagem.
Por fim, a proposta do curso é alicerçada nas seguintes linhas de pesquisa:
Linguagens e Educação (estudo do entendimento a respeito do que é linguagem e suas
diversas formas de manifestação; levando-se em conta, principalmente a presença,
circulação e atuação delas no ambiente escolar); Linguagens e Arte (estudo do
relacionamento entre as diversas formas de manifestações das linguagens dentro da
arte, levando-se em conta, principalmente, o funcionamento disso na realidade escolar);
Linguagens e Tecnologia (a partir do entendimento do que seja linguagem, propõe-se
pensar a existência e o funcionamento das tecnologias, levando-se em conta,
principalmente, a realidade escolar); Linguagens, Filosofia e Sociedade (estudo das
intersecções possíveis entre linguagem, filosofia e sociedade, de maneira a se pensar a
realidade e a transformação sociais; levando-se em conta, principalmente, o
funcionamento disso no ambiente escolar).

3.6.5 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
No mundo contemporâneo, compreende-se que a “aula não se resume apenas à
preleção em sala [...]” (CNE, 2006, p. 17), haja vista que o papel do professor enquanto
mediador do processo de ensino e aprendizagem é de incentivar o aluno a ser gestor
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de seu próprio conhecimento, resultando em grau mais ampliado de desenvolvimento
de sua autonomia por meio de pesquisas, produções de diferentes naturezas e
interações, em tempos e espaços diversos. Essa perspectiva é impulsionada pelo
paradigma emergente possibilitado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) o qual fez surgir novas linguagens e novos espaços que favorecem os processos
de ensino e aprendizagem sistematizados e não sistematizados.
As TIC são compreendidas no âmbito do curso, como recursos dinamizadores da
aprendizagem significativa, pois favorecem a consolidação de habilidades e
competências inerentes ao novo modo de produção do conhecimento, construção de
novos “mapas culturais”, do novo mundo do trabalho, novos valores e referenciais,
configurando múltiplos padrões de sociabilidade e de subjetividades, permeadas pela
imprevisibilidade,

não

significando,

contudo,

isenção

de

intencionalidade

e

sistematicidade. Softwares como Google Earth, Moodle, Compendium, Cmap Tools,
Google Docs, além das Redes Sociais, páginas de edição pessoal na internet, como
blogs e portais, além de aplicativos e objetos virtuais de aprendizagem (OVA),
disponíveis para fins educacionais, que ampliam a capacidade de aprender e de
socializar,

são

recursos

necessários

ao

letramento

digital

dos

cidadãos

contemporâneos.
O curso de Letras, como já possui reconhecimento, que viabiliza o
desenvolvimento

de

novas

habilidades

e

competências

na

atual

Sociedade

Tecnológica, com a utilização do processo de hibridação do curso, com a flexibilização
do currículo em 20% da carga horária total do curso, a partir da Portaria do Ministério da
Educação nº 4.059/2004, na modalidade EaD, utilizando as TIC, conforme disciplinado
na Instituição.
As ações realizadas das TICs são viabilizadas com a disponibilização do WiFi e
no espaço de Laboratório de Informática e do LIFE – Laboratório Interdisciplinar de
Formanção de Educadores, a partir das instalações e equipamentos que compõem a
estrutura do IFPR, favorecendo as condições necessárias de acesso pelo aluno, a
todos os recursos e atividades planejadas. Além dos laboratórios, a Biblioteca é
informatizada, dispondo de computadores para consulta dos usuários que podem
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acessar o catálogo informatizado (base de dados) e o conteúdo digital disponível,
periódicos digitais, e-books e livros digitais.
De acordo com as metas institucionais do IFPR, entende-se que a política para a
informática e tecnologia deve perceber as mudanças e tendências do mundo do
trabalho e promover o uso inovador e criativo dos recursos tecnológicos para auxiliar os
processos educacionais.

3.7 AVALIAÇÃO
O IFPR Campus Palmas acredita na avaliação escolar como mecanismo para
que a educação seja sinônimo de transformação social. Uma avaliação transformadora
necessita ser emancipatória e, neste sentido, relacionada ao tipo de homem e
sociedade que a instituição se propõe a formar.
A avaliação da aprendizagem no IFPR Campus Palmas observa a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9394/96, e a Resolução nº 50 de 14 de
julho de 2017 do Instituto Federal do Paraná, tendo, em ambos os documentos, seus
fundamentos legais.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) afirma que a
avaliação do rendimento escolar do aluno deve ser contínua e cumulativa,
predominando os aspectos qualitativos e prevalecendo o desempenho do aluno ao
longo do período sobre eventuais provas finais.
A avaliação da aprendizagem envolve os seguintes processos de avaliação:
I. Diagnóstica: detecta o nível geral de conhecimentos dos alunos, suas dificuldades e
as medidas necessárias para supri-las;
II. Formativa: é interna ao processo, contínua, interativa e centrada no aluno através de
um diagnóstico individualizado; reavalia todas as etapas do processo ensinoaprendizagem, acompanhando a aquisição do domínio das conteúdos e competências;
III. Somativa: avalia os objetos e competências pretendidos; apresenta os resultados de
aprendizagens e rendimento dos alunos e seus dados subsidiam o replanejamento do
ensino para a próxima etapa.
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Assim, os meios para a operacionalização da avaliação serão: seminários,
trabalhos individuais e em grupos, testes escritos e/ou orais, demonstração de técnicas
em laboratórios, exercícios, dramatizações, apresentação de trabalhos de iniciação
científica, artigos científicos, portfólios, resenhas, autoavaliação, participações em
projetos, visitas técnicas, atividades em ambiente virtual de aprendizagem (AVA),
participação em atividades de mobilidade nacional e internacional, Trabalhos

de

Conclusão Curso, entre outros. Serão utilizados pelo docente, ao menos, 2 (dois)
instrumentos avaliativos diferentes ao longo de cada bimestre para emissão dos
resultados parciais e finais.
Também serão avaliadas e consideradas dimensões humanas como a ética, a
iniciativa, a valorização do ser humano, a assiduidade, a participação, a relação
interpessoal e a solidariedade. O docente deverá observar as especificidades de seu
componente curricular e estabelecer critérios para cada instrumento avaliativo,
entendendo-os como o que se espera que os estudantes tenham aprendido durante os
processos de ensino-aprendizagem.
Após a realização de cada instrumento avaliativo e ao final das etapas de
avaliação, deverá ser realizada a avaliação do processo avaliativo, momento de
discussão e apreciação coletiva entre docentes e estudantes da turma, considerando as
metodologias e instrumentos utilizados e aperfeiçoando-os para o próximo período.
A

avaliação

do

ensino-aprendizagem

dos

estudantes

com

deficiência,

Transtornos Globais do Desenvolvimento, Transtornos do Espectro Autista, Altas
Habilidades ou Superdotação, transtornos psiquiátricos, distúrbios e dificuldades de
aprendizagem, preferencialmente, comprovadas por meio de laudos ou pareceres da
respectiva área, deverá ser organizada pelos docentes juntamente aos profissionais da
Seção Pedagógica e de Assuntos Estudantis, do Núcleo de Apoio às Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas, NAPNE, e registrada no Plano de Trabalho do
Estudante.
A recuperação de estudos como parte do processo ensino-aprendizagem deverá
ser oferecida aos estudantes que apresentam dificuldade ou baixo rendimento escolar.
Compreende a recuperação contínua, desenvolvida ao longo das aulas e a recuperação
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paralela realizada por meio de aulas e instrumentos definidos pelo professor, sendo ou
não presencial.
A frequência para aprovação deverá ser igual ou superior a setenta e cinco por
cento (75%) ao final do período letivo. Será considerado reprovado o aluno que não
obtiver frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%).
O Conselho de Classe, como órgão colegiado e instância avaliativa, será
normatizado por Portaria própria e de acordo com a Resolução nº 50/17 do Instituto
Federal do Paraná.

3.7.1 Avaliação da Aprendizagem

Para fins de avaliação da aprendizagem nos Cursos Superiores os resultados
obtidos no processo serão expressos por conceitos, sendo:
I – conceito A – quando a aprendizagem do estudante for PLENA e atingir os
objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;
II – conceito B – quando a aprendizagem do estudante for PARCIALMENTE
PLENA e atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;
III – conceito C – quando a aprendizagem do estudante for SUFICIENTE e atingir
os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;
IV – conceito D – quando a aprendizagem do estudante for INSUFICIENTE e não
atingir os objetivos, conforme critérios propostos no plano de ensino;
Os conceitos deverão ter emissão parcial após cada bimestre, conforme
organização curricular, e emissão final após o término dos componentes curriculares,
de acordo com o calendário do Campus.
A aprovação dos estudantes ocorrerá considerando os seguintes critérios:
I – obtenção de conceito A, B ou C no componente e frequência igual ou superior
a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do período letivo;
Os estudantes reprovados por frequência e/ou conceito deverão cursar
novamente os componentes curriculares com obrigatoriedade de frequência.
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3.7.2 Plano de Avaliação Institucional
O Plano de Avaliação Institucional do Instituto Federal do Paraná atende às
orientações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
instituído pela Lei 10861/2004, e tem por objetivo a promoção da qualidade de ensino
nesse nível de educação.
A Lei 10861/2004 prevê três dimensões para a avaliação institucional, quais
sejam, a Autoavaliação Institucional, a Avaliação Externa in loco, e o Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes (ENADE).
O Art. 3º da Lei 10861/2004 estabelece como objetivo da avaliação das
instituições de ensino superior “identificar o seu perfil e o significado de sua atuação,
por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as
diferentes dimensões institucionais”. Como dimensões para essa avaliação, o mesmo
artigo, em seus incisos, indica dez aspectos:
I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais
modalidades;
III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que
se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural;
IV – a comunicação com a sociedade;
V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho;
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação
com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade
universitária nos processos decisórios;
VII – infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação;
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e
eficácia da autoavaliação institucional;
IX – políticas de atendimento aos estudantes;
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X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. (LEI
10861/2004)

Para o acompanhamento, discussão e execução da Avaliação Institucional, a
Lei 10861/2004 prevê a criação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que,
conforme o Relatório de Autoavaliação do IFPR (2010, p. 17), tem como atribuições
“coordenar e articular o processo de Avaliação Institucional, bem como disponibilizar o
resultado final à comunidade acadêmica.”
A CPA do IFPR é composta por docentes, técnicos administrativos, discentes e
representantes da comunidade paranaense. Por ser uma instituição multicampi, a CPA
contém representantes dos diversos campus da instituição que, em seus trabalhos,
pretendem levantar, anualmente, as potencialidades, as fragilidades e as ações
estratégicas para a melhoria da qualidade do Ensino Superior no IFPR, levando em
consideração as dimensões previstas na legislação para esse nível de ensino.
Para tanto, todos os envolvidos no processo educativo são consultados, através
de instrumentos avaliativos específicos para docentes, discentes e técnicos
administrativos. Após a coleta desses dados e sua análise, a CPA os sistematiza e
divulga o relatório, disponível a toda a comunidade acadêmica.

3.7.3 Avaliação do Curso
A avaliação do curso é pautada nos princípios avaliativos apontados
anteriormente, sendo realizada de forma constante, nas reuniões de colegiado,
reuniões com representantes de turma e com os responsáveis pelos diversos projetos
existentes no curso. Esta dinâmica permite documentar os pontos positivos e negativos,
as possibilidades e os limites, os avanços e as dificuldades, subsidiando a tomada de
posição e a redefinição de rotas a seguir.
Para que esta dinâmica seja possível, os conceitos de avaliação incorporados
neste PPC devem estar presentes de forma permanente, com vistas a possibilitar que
sejam atingidos plenamente os objetivos do Curso.
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Os documentos originados destas avaliações compreendem as atas das
reuniões dos diversos colegiados e grupos existentes, bem como nos relatórios dos
processos avaliativos institucionais.
3.7.4 Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso
Os processos avaliativos do curso devem subsidiar as decisões no que se
refere ao Projeto Pedagógico de Curso e as suas necessárias alterações e ajustes para
dar conta dos objetivos propostos e até mesmo para a retomada da discussão e
redefinição destes, via Núcleo Docente Estruturante (NDE), composto por docentes do
curso de Letras e Pedagogo, e Comissão de Ajuste Curricular (CAJ), composta por
todos os docentes do colegiado, que participam contínua e sistematicamente das
discussões e reformulações do curso.
O Núcleo Docente Estruturante – NDE − no âmbito do Curso de Letras tem
função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza
acadêmica. O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica no curso, sendo
corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto
Pedagógico do curso. Os docentes que compõem o NDE de Letras do IFPR Campus
Palmas são responsáveis pela organização didático-pedagógica do curso, além da
elaboração e aprovação dos documentos oficiais do curso, como o Projeto Pedagógico
do Curso e a grade curricular, entre outros.
A consideração dos diversos processos avaliativos deverá desencadear
alterações sempre que necessário, respeitando-se os trâmites e exigências legais e
institucionais, bem como informando, permanentemente, a comunidade acadêmica das
transformações efetuadas.

3.7.5 Representação Gráfica do Processo Formativo
Baseado no Art. 12 das Diretrizes Nacionais para a Formação Inicial em Nível
Superior nos cursos de Licenciatura – Resolução CNE/CP nº 02/2015, o Anexo II da
Resolução CONSUP/IFPR nº 19/2017, determina que:
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Art. 26: A organização curricular dos cursos deverá se constituir por Núcleos. O
Núcleo indica um modo diferente de organização das unidades curriculares,
sugerindo espécie de focos agregadores dessas unidades. Essa concepção de
currículo tem a relação teoria-prática como fundamento da ação docente.
Art. 27: Os Núcleos organizadores são: Formação Geral, Aprofundamento e
Integração.

O Art. 27 desta Resolução indica que o Núcleo de Formação Geral, tratado aqui
como Núcleo I, “será constituído por estudos de formação geral, das áreas específicas
e interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias e das
diversas realidades educacionais”. Já o Núcleo de Aprofundamentos e Diversificação
de Estudos da Área de Atuação Profissional, denominado aqui de Núcleo II, “inclui os
conteúdos específicos e pedagógicos priorizados pelo projeto pedagógico das
instituições, em sintonia com os sistemas de ensino. Já o Núcleo de Estudos
Integradores para Enriquecimento Curricular, conhecido aqui como Núcleo III, segundo
a Resolução, “representa a inovação da Formação de Professores, concentra os
debates mais voltados para o exercício da docência na área do curso, no qual devem
participar tanto os professores de componentes pedagógicos, quanto de específicos.”
Os

três

núcleos,

em

uma

proposta

interdisciplinar,

coexistem

e

se

retroalimentam, perpassando todo o processo formativo do curso. Para a visualização
da organização dos Núcleos no curso de Letras, apresenta-se o seguinte diagrama:
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Como se observa, os núcleos integradores intersecionam-se, compondo a
totalidade do processo formativo no decorrer do curso. Assim, os diversos componentes
curriculares que compõe a matriz curricular do curso de Letras constituem os Núcleos,
mas não se limitam a eles. Podem pertencer a um, dois ou três Núcleos ao mesmo
tempo, demonstrando o conhecimento pedagógico em sua totalidade, sendo que cada
componente pedagógico foi pensado pelo para prover as necessidades de formação de
professores, ora com ênfase na Formação Geral, ora no Aprofundamento e ora na
Diversificação dos Estudos.
Assim, a proposta de Matriz Curricular, com os componentes curriculares
distribuídos nos núcleos, pode ser visualizada na representação abaixo, observando-se
a legenda:
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Tabela I. GRADE CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS – LICENCIATURA
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3.8 ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular, em atendimento aos preceitos legais vigentes, às
demandas sociais postas e às discussões no âmbito do Colegiado de Curso e do
Núcleo Docente Estruturante, apresenta-se da seguinte forma:

CARGA HORÁRIA
ESTRUTURA CURRICULAR

HORA RELÓGIO

COMPONTENTES CURRICULARES
PRÁTICAS COMO COMPONENTES
CURRICULARES

HORA AULA

2480

2978

400

480

404

485

200

240

3484

4183

264

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE
PRÁTICAS DE ENSINO
ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E LITERATURAS
ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
INGLESA E LITERATURAS

136
202

202

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

TOTAL

A integralização desta carga horária está prevista para no mínimo oito
semestres e no máximo doze semestres letivos, sendo o regime escolar por
componente curricular, possibilitando matrículas em diferentes períodos do curso,
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refletindo mais um dos aspectos relacionados à flexibilização do processo formativo
oferecido pelo curso.

3.8.1 Matriz Curricular
O caminho para a construção da matriz curricular aponta a necessidade de
retomar a unidade e a universalidade do mundo objetivo, social, cultural, político e
estético. Neste sentido, a matriz curricular assume um caráter de síntese das
práticas sociais, em que os conteúdos da área de Letras são trabalhados como
resultantes das manifestações da cultura e da linguagem, historicamente
acumulados e socialmente transmitidos.
A estrutura curricular do Curso de Letras do IFPR Campus Palmas foi
elaborada de acordo com a legislação vigente, os princípios básicos descritos na
Missão e na Visão do PDI do IFPR, o perfil do egresso e os objetivos propostos.
Assim, o currículo do Curso de Letras do IFPR Campus Palmas está
organizado em três núcleos:
I. Núcleo de Formação Geral (Disciplinas obrigatórias e optativas);
II. Núcleo de Aprofundamento (Disciplinas Pedagógicas obrigatórias, Práticas
Específicas e Estágio Supervisionado);
III. Núcleo de Integração (Atividades Acadêmicas Complementares).
Os núcleos citados acima se subdividem nas seguintes categorias:
 Formação Científico-pedagógica;
 Formação Específica em Estudos da Linguagem;
 Conhecimento sobre Licenciatura.
A distribuição dos componentes curriculares é feita em oito períodos
semestrais de aulas presenciais, com a possibilidade de se trabalhar os 20% da
carga horária total do componente curricular na modalidade a distância, quando
previstos nos planos de ensino, por meio da organização e desenvolvimento de
atividades extraclasse, como planos de leitura, produção textual, sistematização de
seminários temáticos e estudos dirigidos e/ou eventos culturais, baseando-se no
disposto no Art. 80 da Lei 9.394 de 1996, na Portaria no 2.253, de 2001, e na
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Portaria N. 1.134/2016, utilizando os recursos das tecnologias digitais, estimulando
os acadêmicos a construírem conhecimentos, pela articulação dialógica entre
ensino, pesquisa, extensão e inovação.
Para viabilizar o uso da modalidade EAD nos componentes curriculares,
conforme destacado acima, o curso utiliza as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDICs), sendo os professores de cada componente responsáveis
pela organização e acompanhamento do desenvolvimento das atividades propostas,
de acordo com as ferramentas tecnológicas à disposição dos acadêmicos, como os
Laboratórios de Informática, o Centro de Línguas, o NEPLLI (Núcleo de Ensino e
Pesquisa em Língua e Literaturas) e o LIFE (Laboratório Interdisciplinar de
Formação de Educadores), além dos espaços de estudo e pesquisa disponíveis na
biblioteca do campus.
Além disso, a estrutura curricular apresenta os componentes de SEMINÁRIO
INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE ENSINO I - VIII, em todos os períodos do
curso. As atividades dos Seminários permitem que se efetive a articulação dos
componentes curriculares dos respectivos períodos - visando integrar também a
pesquisa e a extensão -, a fim de se estabelecer relações entre a teoria e a prática
vivenciadas pelos professores no âmbito escolar, culminando numa síntese teórica
elaborada pelo(a) aluno(a) e que será socializada em um evento semestral.
A partir do terceiro período, o papel de articulação entre os estudos das
disciplinas cursadas, somadas às disciplinas em andamento, através do princípio da
interdisciplinaridade,

será

cumprido

pela

disciplina

de

Estágio

Curricular

Supervisionado.
As disciplinas optativas contribuem para a flexibilidade do curso, permitindo
que as turmas realizem estudos em diferentes aspectos da formação para o
desenvolvimento da competência linguística, de acordo com as especificidades de
cada turma.
Salientamos que a partir de fevereiro de 2012 entrou em vigor um novo
Instrumento de Avaliação dos Cursos Superiores, que faz parte das ações do
SINAES. Este documento introduziu entre os dispositivos legais que os cursos
superiores devem atender: Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
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Africana (Resolução CNE/CP N° 01, de 17 de junho de 2004) e Políticas de
Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281, de
25 de junho de 2002), os quais estão contemplados no PPC do Curso de Letras e
trabalhados pelo Colegiado do Curso dentro dos Seminários de Educação e
Linguagem em forma de ações, projetos, palestras, bem como constam nas
ementas de componentes curriculares obrigatórios e optativos que guardam com
estes afinidades, abordando-os como temas transversais.
Além desse instrumento legal, que trouxe as exigências sobre as temáticas
citadas, um novo instrumento está vigente desde agosto de 2015, com o
componente curricular obrigatório, “Educação em Direitos Humanos”, o qual foi
inserido no PPC de Letras, atualizado em 2015, de acordo com a resolução CNE/CP
Nº 01/2012, “como forma de orientar a formação inicial e continuada de todos os
profissionais de educação”. Além desse componente curricular, incluiu-se também o
tema “Educação para Segurança de Trânsito”, como conteúdo obrigatório, conforme
Art. 74 e 75 da Lei Nº 9.503/97.
PERIODIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR

CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

PCC

CH
RELÓGIO

CH
AULA

LÍNGUA PORTUGUESA I

4

60

7

67

80

LÍNGUA INGLESA I

4

60

7

67

80

TEXTUALIDADES

3

43

7

50

60

OPERADORES DE LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO

2

30

3

33

40

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO

2

30

3

33

40

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

4

60

7

67

80

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO I: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA FORMAÇÃO
DOCENTE

1

--

17

17

20

20

283

51

334

400

PRIMEIRO PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR

CARGA HORÁRIA TOTAL

67

CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

PCC

CH
RELÓGIO

CH
AULA

LINGUA PORTUGUESA II

2

30

3

33

40

LÍNGUA INGLESA II

4

60

7

67

80

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA
PORTUGUESA

2

30

3

33

40

TEORIA DA LITERATURA

4

60

7

67

80

LINGUÍSTICA I

2

30

3

33

40

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

4

60

7

67

80

OPTATIVA I

2

30

3

33

40

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO II: DOCÊNCIA, TRAJETÓRIA, VALORIZAÇÃO E
INOVAÇÃO

1

--

17

17

20

CARGA HORÁRIA TOTAL

21

300

51

351

420

COMPONENTE CURRICULAR

CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

PCC

CH
RELÓGIO

CH
AULA

LÍNGUA PORTUGUESA III

4

60

7

67

80

LÍNGUA INGLESA III

4

60

7

67

80

METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
E LITERATURAS

2

30

3

33

40

SOCIOLINGUÍSTICA

2

30

3

33

40

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

4

60

7

67

80

LITERATURA BRASILEIRA I

4

60

7

67

80

1

--

17

17

20

2

33

-

33

40

2

33

-

33

40

TERCEIRO PERÍODO

SEGUNDO PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO III: PESQUISA E ENSINO EM LÍNGUA E
LITERATURA
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL I
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL I
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QUARTO PERÍODO
QUINTO PERÍODO

CARGA HORÁRIA TOTAL

25

366

51

417

500

COMPONENTE CURRICULAR

CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

PCC

CH
RELÓGIO

CH
AULA

LÍNGUA PORTUGUESA IV

4

60

7

67

80

LÍNGUA INGLESA IV

4

60

7

67

80

LINGUÍSTICA II

2

30

3

33

40

METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E
LITERATURAS

2

30

3

33

40

LITERATURA BRASILEIRA II

4

60

7

67

80

DIDÁTICA

4

60

7

67

80

1

--

17

17

20

2

35

-

35

42

2

35

-

35

42

CARGA HORÁRIA TOTAL

25

370

51

421

504

COMPONENTE CURRICULAR

CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

PCC

CH
RELÓGIO

CH
AULA

LÍNGUA PORTUGUESA V

4

60

7

67

80

LÍNGUA INGLESA V

4

60

7

67

80

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA INGLESA I

2

30

3

33

40

LÍNGUÍSTICA III

2

30

3

33

40

LITERATURA BRASILEIRA III

4

60

7

67

80

2

30

3

33

40

2

30

3

33

40

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO IV: PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO INSTITUTOESCOLA NO ENSINO FUNDAMENTAL
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL II
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL II

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E LEGISLAÇÃO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA
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SÉTIMO
PERÍODO

SEXTO PERÍODO

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO V: OFICINAS DE LEITURA
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL III
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL III

1

-

17

17

20

2

33

-

33

40

2

33

-

33

40

CARGA HORÁRIA TOTAL

25

366

50

416

500

COMPONENTE CURRICULAR

CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

PCC

CH
RELÓGIO

CH
AULA

LÍNGUA PORTUGUESA VI

4

60

7

67

80

LÍNGUA INGLESA VI

4

60

7

67

80

CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA I

2

30

3

33

40

LITERATURA BRASILEIRA IV

4

60

7

67

80

LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA I

2

30

3

33

40

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I

2

30

3

33

40

OPTATIVA II

2

30

3

33

40

1

-

17

17

20

2

33

-

33

40

2

33

-

33

40

CARGA HORÁRIA TOTAL

25

366

50

416

500

COMPONENTE CURRICULAR

CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

PCC

CH
RELÓGIO

CH
AULA

LÍNGUA PORTUGUESA VII

2

26

7

33

40

LÍNGUA INGLESA VII

2

26

7

33

40

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO VI: METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS
DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
MÉDIO I
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
MÉDIO I
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LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA INGLESA
II

2

30

3

33

40

LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA II

2

30

3

33

40

CURRÍCULO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

4

60

7

67

80

AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM

2

30

3

33

40

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

1

13

3

16

19

1

-

17

17

20

2

35

-

35

42

2

35

-

35

42

CARGA HORÁRIA TOTAL

20

285

50

335

403

COMPONENTE CURRICULAR

CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA

PCC

CH
RELÓGIO

CH
AULA

LÍNGUA PORTUGUESA VIII

2

26

7

33

40

LÍNGUA INGLESA VIII

2

26

7

33

40

CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA II

2

30

3

33

40

LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA III

2

30

3

33

40

EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

2

30

3

33

40

LIBRAS

2

30

3

33

40

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE

2

30

3

33

40

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III

1

16

-

16

19

1

-

17

17

20

2

33

-

33

40

OITAVO PERÍODO

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO VII: PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO INSTITUTOESCOLA NO ENSINO MÉDIO
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
MÉDIO II
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
MÉDIO II

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO VIII: EDUCAÇÃO, ENSINO,
INTERCULTURALIDADE E DIVERSIDADE
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
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MÉDIO III
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO
MÉDIO III
CARGA HORÁRIA TOTAL

2

33

-

33

40

20

284

46

330

399

PRÉ-REQUISITOS DOS COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA INGLESA
Os componentes de Língua Inglesa I e II são pré-requisitos para o componente de
Língua Inglesa III e os subsequentes, pois se subentende que os conhecimentos
linguísticos e culturais são construídos gradativa e sucessivamente.
Da mesma forma, os componentes de Língua Inglesa III e IV são pré-requisitos para o
componente de Língua Inglesa V e os subsequentes; por fim, os componentes de
Língua Inglesa V e VI são pré-requisitos para os componentes de Língua Inglesa VII e
VIII.

TABELA DE CONVERSÃO
HORA RELÓGIO

X 60 MIN

÷ 50 MIN

HORA AULA

16 HORAS

960min

19h2min

19

17 HORAS

1020min

20h4min

20

33 HORAS

1980min

39h6min

40

35 HORAS

2100min

42h

42

50 HORAS

3000min

60h

60

67 HORAS

4020min

80h4min

80
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TABELA DE CARGA HORÁRIA
PERÍODO

HORA RELÓGIO

HORA AULA

PRIMEIRO

317

380

SEGUNDO

334

400

TERCEIRO

334

400

QUARTO

334

400

QUINTO

333

400

SEXTO

333

400

SÉTIMO

248

299

OITAVO

247

299

TOTAL

2480

2978 (*)

(*) A carga horária refere-se exclusivamente aos Componentes Curriculares,
resultante do desconto da carga horária de Práticas Como Componente Curricular
(PCC), Seminários, Estágios e Atividades Acadêmicas Complementares (AAC),
conforme é possível visualizar na tabela de Periodização da Matriz Curricular.

Observação: na tabela de Periodização da Matriz Curricular, há uma pequena
diferença

na

conversão

de

hora-relógio

para

hora-aula

arredondamentos realizados nos componentes curriculares.
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em

função

dos

3.8.2 Componentes Optativos
Uma das formas de proporcionar uma flexibilização à Matriz Curricular reside
na oferta de componentes curriculares optativos, distribuídos nos dois últimos anos
do curso. Ainda, as opções devem respeitar o conjunto de componentes curriculares
ofertados e a disponibilidade dos docentes na oferta das disciplinas optativas ao
longo do curso. É facultado, a título de complementação de estudos ou
enriquecimento curricular, matricular-se em outros componentes curriculares
optativos, desde que haja vaga e não afete a sequência de integralização da matriz.
Os

componentes

curriculares

optativos

podem

ser

alterados,

complementados, ampliados a qualquer momento, desde que não haja prejuízo aos
acadêmicos já matriculados e sempre atendendo às demandas e argumentos que o
justifiquem.
À medida que novos docentes se incorporam ao quadro, outras propostas de
componentes curriculares optativos podem ser apresentadas, discutidas e
aprovadas, cumprindo-se os trâmites normais para esta modificação, principalmente
junto ao Colegiado de Curso e ao Núcleo Docente Estruturante.

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS
ANÁLISE DO DISCURSO
CULTURA E LITERATURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS
LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE LÍNGUAS
LITERATURA DE AUTORIA FEMININA
LITERATURA E OUTRAS ARTES
LITERATURA, FILOSOFIA E PSICANÁLISE
MANIFESTAÇÕES LITERÁRIAS NO PARANÁ E SUAS FONTES
MÍDIA E LINGUAGENS
NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS AO ENSINO DE LÍNGUAS
TÓPICOS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL BRASILEIRA
TRADUÇÃO: RECURSOS E ESTRATÉGIAS
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CRÉDITOS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CH
RELÓGIO
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

CH
AULA
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

3.9 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS
O Ementário e Bibliografias são apresentados a seguir, destacando que, em
virtude da dinâmica que cerca o desenvolvimento científico e acadêmico da área,
poderão ser revistos, mediante submissão ao Núcleo Docente Estruturante e ao
Colegiado de Curso e informados aos Conselhos Superiores, como forma de
assegurar a qualidade social do curso. Com relação aos componentes optativos, o
quadro pode ser ampliado de acordo com as demandas verificadas no decorrer do
processo, no sentido de garantir ao discente uma formação contextualizada. Os
procedimentos dos componentes estarão, também, circunstanciados pelas práticas
como componentes

curriculares

previstas no curso, além

da modalidade

semipresencial através de atividades de pesquisa, totalizando até 20% da carga
horária previstas em cada componente curricular.

1º PERÍODO
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA I - ING06101
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 1º
EMENTA: Teorias de mudança linguística. As transformações do latim e a formação do
português. Estudo analítico das Gramáticas: Gerativa, Normativa, de Usos, Descritiva e
Histórica. Estudo descritivo e explicativo da língua portuguesa a partir de uma
abordagem lexical e sintática. Definição de léxico e classes de palavras: NGB e
discussões a respeito dos modos de classificação. Leitura, interpretação e produção
textual com ênfase na intelecção do conceito e uso do tópico frasal e noções de
paragrafação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARDOSO, Wilton; CUNHA, Celso. Estilística e gramática histórica: português
através de textos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português
contemporâneo. 3. ed., rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 2
ed. São Paulo: Ática, 1997.
______. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2005.
KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2003.
SPINA, Segismundo. História da língua portuguesa. São Paulo: Ática, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática: Opressão? Liberdade?. 2. ed. São
Paulo: Ática, 1986.
GERALDI, João Wanderley (Org.). O texto na sala de aula. 5. ed. São Paulo: Ática,
2011.
CADORE, Luís Agostinho. Curso prático de português: literatura - gramática redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Dicionário de linguística e gramática: referente à
língua portuguesa. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 1992.
MUSSALIM, Fernanda (Org.); BENTES, Anna Christina (Org.). Introdução à
linguística: domínios e fronteiras. 10ª. edição revista e ampliada. São Paulo: Cortez
Editora, 2012. v. 1.
Componente Curricular: LÍNGUA INGLESA I – ING06102
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 1º
EMENTA: Introdução da estrutura básica da língua inglesa necessária à compreensão
de textos escritos, bem como à comunicação oral e escrita. Vocabulário básico.
Gramática em nível elementar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File:
Elementary Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File:
Elementary Workbook. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
LONGMAN Dictionary of contemporary English. 5.ed. Essex: Longman, 2009.
MURPHY, Raymond; SMALZER, William R. Basic grammar in use: reference and
practice for students of English. 2ed. Cambridge: Cambridge University, 2002.
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange Third Edition:
student's book 1. 3ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 5ed. New
York: Pearson Education, 2007.
CELCE-MURCIA, Marianne; Brinton, Donnam; Snow, Ann M. Teaching English as a
Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, 2014.
LIMA, Diógenes Cândido de (Org.). Ensino e aprendizagem de língua inglesa:
conversas com especialistas. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2009.
NUNAN, David. Second Language Teaching and Learning. Heinle Cengage
Learning, 1999.
PALLU, Patricia Helena Rubens. Língua inglesa e a dificuldade de aprendizagem da
pessoa adulta. Curitiba, PR: Pós-escrito, 2008.
Componente Curricular: TEXTUALIDADES - ING06103
Carga Horária (horas): 50
Período letivo: 1º
EMENTA: Introdução aos estudos da textualidade. Definição de texto em suas
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diversas materialidades verbais e não verbais. Perspectivas teóricas e epistemológicas
de abordagem, análise e estudo das textualidades e dos gêneros textuais, bem como
suas implicações na produção textual e na leitura. Possíveis relações com o ensino e
o trabalho com as textualidades em ambientes escolares diversos e seus respectivos
sujeitos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BATISTA, Ronaldo de Oliveira. O texto e seus conceitos. São Paulo: Parábola, 2016.
FIORIN, José Luiz. Introdução à Linguística. Volumes I e II. São Paulo: Contexto,
2003.
JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1976.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez,
2011.
VAL, Maria da Graça da Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins
Fontes,1993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BENTES, A; MUSSALIN, F. C. Introdução à lingüística. Domínios e fronteiras. 3
vols. São Paulo: Cortez, 2004.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Oficina de texto. 3.ed. Petrópolis:
Vozes, 2004.
MARCUSCHI, LUIZ ANTÔNIO. Linguística do texto: o que é e como se faz?. São
Paulo: Parábola, 2012.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 2
ed. São Paulo: Ática, 1997.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e
redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2005.

Componente Curricular: OPERADORES DE LEITURA DO TEXTO LITERÁRIO ING06104
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 1º
EMENTA: Estudo das características fundamentais da obra literária, aplicado às
práticas de leitura e análise dos elementos estruturais dos textos literários.
Características do texto literário diferenciadoras do texto não literário. Enunciado e
enunciação na literatura. Operadores de leitura dos gêneros literários.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
AGUIAR E SILVA, V. M. Teoria da Literatura. Coimbra: Almedina, 1982.
BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. Questões de literatura e de estética: a teoria do
romance. 5 ed. São Paulo: Hucitec, 2002.
BONNICI, T., ZOLIN, L. O. (org.). Teoria literária: abordagens históricas e
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tendências contemporâneas. 3. ed. Maringá: Eduem, 2009.
COUTINHO, Afrânio. Notas de teoria literária. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1978.
EAGLETON, T. Teoria da literatura: uma introdução. 3. ed. rev. ampl. São Paulo:
Martins Fontes, 1997.
SOARES, A. Gêneros Literários. São Paulo: Ática, 1989.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CANDIDO, Antonio. Na sala de aula: caderno de análise literária. São Paulo: Ática,
2002. 96p.
COELHO, Nelly Novaes. Literatura e linguagem: a obra literária e a expressão
linguística. 5 ed., reformulada. Petrópolis: Vozes, 1994.
COMPAGNON, Antoine. O Demônio da Teoria. Literatura e Senso Comum. UFMG:
Belo Horizonte, 2001.
ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das
Letras,1994.
ROSENFELD, Anatol. A Teoria dos Gêneros. In: O Teatro Épico. São Paulo:
Perspectiva, 1986.

Componente Curricular: METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO ING06105
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 1º
EMENTA: Ciência e conhecimento científico. Métodos científicos e tipos de pesquisa.
Diretrizes metodológicas para a leitura, compreensão e documentação de textos e
elaboração de seminários, artigo científico, resumo, resenha, fichamento e monografia.
Valores e ética na pesquisa científica. Processos normas (ABNT) e técnicas de
elaboração do trabalho científico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRADE, Maria Margarida, João Alcino de Andrade (colab.). Introdução à
metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed.
São Paulo: Atlas, 2010.
D'ONOFRIO, Salvatore. Metodologia do trabalho intelectual. São Paulo: Atlas, 2000.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 12
ed. São Paulo: Cortez, 2010.
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT comentadas para trabalhos
científicos. 2 ed., rev. e ampl. Curitiba: Juruá, 2003.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOOTH, W.C.; COLOMB, G.G.; WILLIAMS, J.M. A arte da pesquisa. 3ª ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2005.
HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na universidade. São Paulo:
Parábola, 2010.
MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação técnica: elaboração de
relatórios técnico-científicos e técnica de normalização textual: teses,
dissertações, monografias, relatórios técnico-científicos, TCC. 2 ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do
conhecimento. 7ª ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.

Componente Curricular: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO - ING06106
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 1º
EMENTA: A educação no período pré-filosófico ou mitológico grego. Contexto histórico
e social da origem da Filosofia e da educação. A atitude filosófica como
questionamento das evidências do cotidiano e as características do pensamento
filosófico. Tópicos de História da Filosofia: principais conceitos, temas (ética, moral,
religião, política, epistemologia, lógica, estética, metafísica, educação, entre outros) e
autores (Idades: Antiga, Média, Moderna e Contemporânea). As grandes concepções
de educação e ética presentes na tradição filosófica. A educação enquanto objeto da
reflexão filosófica: os fins e valores da educação. Noções de Filosofia da Linguagem: a
linguagem e a verdade como tema filosófico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHAUÍ, M. de S. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2011.
MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
MARCONDES, D. Textos básicos de linguagem: de Platão a Foucault. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2010.
SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. Campinas/SP:
Autores Associados, 2009.
SEVERINO, A. J. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São Paulo: FTD,
1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FERRY, L. Aprender a Viver: filosofia para novos tempos. Rio de Janeiro: Objetiva,
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2010.
GHIRALDELLI JÚNIOR, P. Filosofia e história da educação brasileira. Barueri:
Manole, 2003.
REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia: filosofia pagã antiga. São Paulo:
Paulus, 2003. v. 1-7.
SGANZERIA A.; FALABRETTI , E. S.;BOCCA, F. V. Ética em movimento. São Paulo:
Paulus, 2009.
TELES, A. X. Introdução ao estudo de filosofia. São Paulo: Ática, 2001.

Componente Curricular: SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO I: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA FORMAÇÃO DOCENTE – ING06107
Carga Horária (horas): 17
Período letivo: 1º
EMENTA: Articulação e síntese dos componentes curriculares do período, na
perspectiva de um trabalho pedagógico interdisciplinar. Elaboração e coordenação de
projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. A profissão docente como desafio
na contemporaneidade. Ser professor em tempos de mudanças: identidades e
perspectivas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. 24ª ed. Campinas: Papirus,
2011.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
15ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
GADOTTI, Moacir. Boniteza de um sonho: ensinar e aprender com sentido. Novo
Hamburgo: Feevale, 2003.
IMBERNON, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para mudança
e a incerteza. 9a. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
KLEIN, Rejane; GODOY, Miriam Adalgisa Bedim (org). Amplitude e olhares na
formação de professores. Curitiba:RCV, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BIANCHI, Roberto Carlos. Relação universidade-escola: o PIBID como instrumento
de intervenção sobre o real da formação de professores. 2016. 104f. Dissertação
(Mestrado) - (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco - PR, 2016
TARDIF, M. Os professores diante do saber: esboço de uma problemática do
saber docente. In. Maurice Tardif. Saberes docentes e formação profissional.
Petrópolis: 2002.
TARDIF, M. LESSARD, C. O ofício de professor, história, perspectivas e desafios
internacionais. Petrópolis: vozes, 2008.
IMBERNON, Francisco. Formação continuada de professores. Porto Alegre, 2010.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A aventura de formar professores. 2. ed. Campinas:
Papirus, 2012.
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2º PERÍODO
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA II - ING06201
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 2º
EMENTA: Introdução aos princípios gerais da Fonética Articulatória. Transcrição
fonética. Relação entre fonética e fonologia. Introdução às premissas da descrição e
análise fonológica. Processos fonológicos básicos. Leitura, interpretação e produção
textual com ênfase na intelecção do conceito e uso da ortografia e acentuação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
JAKOBSON, Roman; CÂMARA, Joaquim Mattoso. Fonema e fonologia: ensaios. Rio
de Janeiro: Acadêmica, 1967
NUNES, José Joaquim. Compêndio de gramática histórica portuguesa: (fonética e
morfologia). 8 ed. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1975.
SILVA, Thais Cristofaro.. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia
de exercícios. São Paulo: Contexto, 2007.
SILVEIRA, Regina Célia Pagliuchi da. Estudos de fonética do idioma
português. São Paulo: Cortez, 1982.
SILVEIRA, Regina Célia Pagliuchi da. Estudos de fonologia portuguesa. São Paulo:
Cortez, 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português
contemporâneo. 3. ed., rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
CADORE, Luís Agostinho. Curso prático de português: literatura - gramática redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Dicionário de lingüística e gramática: referente à
lingua portuguesa. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 1992.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 45. ed. Petrópolis:
Vozes, 2013.
MUSSALIM, Fernanda (Org.); BENTES, Anna Christina (Org.) . Introdução à
linguística: domínios e fronteiras. 10ª ed. revista e ampliada. São Paulo: Cortez
Editora, 2012. v. 1.
Componente Curricular: LÍNGUA INGLESA II – ING06202
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 2º
EMENTA: Desenvolvimento de conhecimentos básicos de fonética e fonologia da
língua inglesa. Estruturas morfossintáticas da língua inglesa em nível básico.
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Desenvolvimento sistemático da compreensão e produção oral. Recepção e produção
de textos escritos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File:
Elementary Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File:
Elementary Workbook. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
LONGMAN Dictionary of Contemporary English. 5.ed. Essex: Longman, 2009.
MURPHY, Raymond; SMALZER, William R. Basic grammar in use: reference and
practice for students of English. 2ed. Cambridge: Cambridge University, 2002.
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange Third Edition:
student's book 1. 3ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 5ed. New
York: Pearson Education, 2007.
CELCE-MURCIA, Marianne; Brinton, Donnam; Snow, Ann M. Teaching English as a
Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, 2014.
LIMA, Diógenes Cândido de (Org.). Ensino e aprendizagem de língua inglesa:
conversas com especialistas. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2009.
NUNAN, David. Second Language Teaching and Learning, Heinle Cengage
Learning. 1999.
PALLU, Patricia Helena Rubens. Língua inglesa e a dificuldade de aprendizagem da
pessoa adulta. Curitiba, PR: Pós-escrito, 2008.

Componente Curricular: LEITURA
PORTUGUESA II - ING06201

E

PRODUÇÃO

TEXTUAL

EM

LÍNGUA

Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 2º
EMENTA: Texto: definição, oralidade e escrita. Os fatores da textualidade. Coerência,
coesão e os meios linguísticos. Os gêneros textuais e os discursivos. Análise,
interpretação e produção de diferentes textualidades.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO, Ciley. Interpretação de
textos: construindo competências e habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009.
COSTA VAL, Maria das Graças. Redação e Textualidade. 2ª ed. São Paulo, Martins
Fontes, 1999.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 5ª
ed. São Paulo, Ática, 2006.
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de
produção textual. 2ª. ed. São Paulo: Contexto: 2011.
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KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do
texto. 3ª ed. São Paulo: Contexto: 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
COSTA, Sérgio Roberto. Dicionário de gêneros textuais. 2ª. ed. ver. Ampl. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2009.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever,
aprendendo a pensar. 27ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
FAVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. São Paulo, Ática, 11ª ed. 2006.
LEDUR, Paulo Flávio. Guia prático da nova ortografia: as mudanças do Acordo
Ortográfico. 3ª ed. Porto Alegre: AGE, 2009.
TEXEIRA, Nílson Teixeira de. Gramática da Língua Portuguesa para concursos. 9ª
ed. ver. E atual. São Paulo: Saraiva, 2009.

Componente Curricular: TEORIA DA LITERATURA - ING06204
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 2º
EMENTA: Natureza do fenômeno literário. Conceitos de Literatura e historiografia
literária. Tópicos teóricos e críticos na leitura do texto literário. Correntes críticoteóricas aplicadas à leitura do texto literário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. Questões de literatura e de estética: a teoria do
romance. 5 ed. São Paulo: Hucitec, 2002.
BONNICI, T., ZOLIN, L. O. (org.). Teoria literária: abordagens históricas e
tendências contemporâneas. 3. ed. Maringá: Eduem, 2009.
COUTINHO, Afrânio. Notas de teoria literária. 2ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1978.
CULLER, Jonathan. Teoria literária: uma introdução. São Paulo: Beca, 1999.
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. 3 ed. São Paulo: Martins,
1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São
Paulo: Companhia das Letras, 1996.
CANDIDO, Antonio. Textos de intervenção. São Paulo: Editora 34, 2002.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 13.
ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2014.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo
Horizonte: UFMG, 2001.
ECO, Umberto. Os limites da interpretação. São Paulo: Perspectiva, 1990.
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Componente Curricular: LINGUISTICA I – ING06205
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 2º
EMENTA: A linguística como ciência: objeto e método. História das ideias linguísticas,
principais correntes e autores: Saussure: a linguística como ciência. As ideias de
Chomsky. Funcionalismo na linguística. Perspectivas sócio-históricas da linguagem. A
linguagem humana: verbal e não verbal. Perspectiva diacrônica da linguagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BENTES, A; MUSSALIN, F. C. Introdução à linguística. Domínios e fronteiras. 3
vols. São Paulo: Cortez, 2004.
CHOMSKY, Noam; LOBATO, Lúcia Maria Pinheiro. Linguagem e mente:
pensamentos atuais sobre antigos problemas. Brasília: UNB, 1998.
FÁVERO, Leonor Lopes; KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Linguística Textual:
introdução. 5ed. São Paulo: Cortez, 2000.
FIORIN, J. L. (Org.) Linguística? Que é isso? São Paulo: Contexto, 2015.
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de linguística Geral. 28. ed. São Paulo: Vozes, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FARACO, C. A. Linguística histórica: uma introdução ao estudo da história das
línguas. Ed. revisada e atual. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.
FIORIN, J. L. (Org.) Introdução à linguística: I. Objetos teóricos. São Paulo:
Contexto, 2011.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Introdução à Linguística Textual. São Paulo:
Martins Fontes, 2009.
ORLANDI, E. História das ideias linguísticas: construção do saber metalinguístico e
constituição da língua nacional. Campinas: Pontes, Unemat Editora, 2001.
WEEDWOOD, Barbara. História concisa da linguística. 5ed. SÃO PAULO:
Parábola, 2002.
Componente Curricular: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO – ING06206
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 2º
EMENTA: Educação, cultura e sociedade. Sociologia e educação nos autores
clássicos e contemporâneos. Educação, poder, desigualdade e mudança social. A
importância da Sociologia da Educação no processo formativo do educador.
Sociologia da Educação no Brasil. Sociologia e educação das relações étnico-raciais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BOURDIEU, P; PASSERON, J. A reprodução: elementos para uma teoria do
sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.
FERNANDES, F. Revolução Burguesa no Brasil: ensaio de interpretação
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sociológica. 5 ed. São Paulo: Globo, 2006.
LOMBARDI, J. C. (Org.). Globalização, pós modernidade e educação: história,
filosofia e temas transversais. Campinas: Autores associados, 2009.
QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M. Um toque de clássicos:
Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
RODRIGUES, A. T. Sociologia da educação. 6 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BOURDIEU, P. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
BUFFA, E. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? 14 ed. São Paulo:
Cortez, 2010.
DURKHEIM, E. Educação e sociologia. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1982.
PRADO Jr., C. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Brasiliense:
Publifolha, 2000.
WEBER, M. Os letrados chineses. In: WEBER, M. Ensaios de Sociologia. Rio de
Janeiro: Guanabara-Koogan, 1982.

Componente Curricular: SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO II: DOCÊNCIA, TRAJETÓRIA, VALORIZAÇÃO E INOVAÇÃO – ING06207
Carga Horária (horas): 16
Período letivo: 2º
EMENTA: Articulação e síntese dos componentes curriculares do período, na
perspectiva de um trabalho pedagógico interdisciplinar. Elaboração e coordenação de
projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Construção da identidade docente:
formação, trajetória, valorização profissional e social.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. 24. ed. Campinas: Papirus,
2011.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do
oprimido. 17ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 54ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz &
Terra, 2013.
IMBERNON, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para
mudança e a incerteza. 9a. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
KLEIN, Rejane; GODOY, Miriam Adalgisa Bedim (org). Amplitude e olhares na
formação de professores. Curitiba:RCV, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BIANCHI, Roberto Carlos. Relação universidade-escola: o PIBID como
instrumento de intervenção sobre o real da formação de professores. 2016. 104f.
Dissertação (Mestrado) - (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
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Regional) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco - PR, 2016
ENS, Romilda Teodora; BEHRENS, Marilda Aparecida (org.). Formação do
professor: profissionalidade, pesquisa e cultura escolar. Curitiba: Champagnat,
2010.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 15ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
TARDIF, M. LESSARD, C. O ofício de professor, história, perspectivas e desafios
internacionais. Petrópolis: vozes, 2008.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A aventura de formar professores. 2ª ed.
Campinas: Papirus, 2012.

3º PERÍODO
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA III - ING06301
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 3º
EMENTA: As palavras e sua estrutura. Morfemas: conceito, tipologia e análise
morfológica. Composição e derivação. Flexão e categorias gramaticais. Leitura,
interpretação e produção textual com ênfase na intelecção do conceito e uso da
pontuação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FERREIRA, Maria Apparecida S. de Camargo. Estrutura e formação de
palavras: Teoria e prática. São Paulo: Atual, 1988.
KURY, Adriano da Gama. Ortografia, pontuação, crase. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1999.
MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfo-sintática do português: aplicação
do estruturalismo lingüístico. São Paulo: Pioneira, 1973.
NUNES, José Joaquim. Compêndio de gramática histórica portuguesa: (fonética e
morfologia). 8 ed. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1975.
TERSARIOL, Alpheu. Flexão e classificação das palavras. 5. ed., ampl., rev. e atual.
São Paulo: Lisa, 1967.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática: Opressão? Liberdade?. 2. ed. São Paulo:
Ática, 1986.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Dicionário de linguística e gramática: referente à
lingua portuguesa. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 1992.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 45. ed. Petrópolis:
Vozes, 2013.
CADORE, Luís Agostinho. Curso prático de português: literatura - gramática redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999.
LEITE, Cília C. Pereira. Uso de vírgula. 4 ed. rev. Petrópolis: Vozes, 1982.
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LUFT, Celso Pedro. A vírgula: considerações sobre o seu ensino e o seu emprego. 2.
ed. São Paulo: Ática, 1998.
Componente Curricular: LÍNGUA INGLESA III – ING06302
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 3º
EMENTA: Produção oral e escrita de textos. Enriquecimento de vocabulário. Leitura e
interpretação de textos variados de nível pré-intermediário. Estratégias de leitura.
Gramática em nível pré-intermediário. Aprofundamento da produção e compreensão
oral da língua inglesa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file: Preintermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File: Preintermediate Workbook. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
LONGMAN Dictionary of contemporary English. 5.ed. Essex: Longman, 2009.
MURPHY, Raymond; ALTMAN, Roann. Grammar in use: reference and practice for
intermediate students of English. 12 ed. New York: Cambridge University Press, 1999.
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange third edition:
student's book 2. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 5.ed. New
York: Pearson Education, 2007.
CELCE-MURCIA, Marianne; Brinton, Donnam; Snow, Ann M. Teaching English as a
Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, 2014.
LIMA, Diógenes Cândido de (Org.). Ensino e aprendizagem de língua inglesa:
conversas com especialistas. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2009.
NUNAN, David. Second Language Teaching and Learning. Heinle Cengage Learning,
1999.
PALLU, Patricia Helena Rubens. Língua inglesa e a dificuldade de aprendizagem da
pessoa adulta. Curitiba, PR: Pós-escrito, 2008.
Componente Curricular:
METODOLOGIA
PORTUGUESA E LITERATURAS – ING06303
Carga Horária (horas): 33

DO

ENSINO

Período letivo: 3º

87

DE

LÍNGUA

EMENTA: Reflexões acerca da práxis no que se refere ao trabalho com a linguagem.
Leitura e análise das propostas pedagógicas dos PCN (Parâmetros Curriculares
Nacionais) e das DCE (Diretrizes Curriculares Estaduais) para o ensino de Línguas e
Literaturas, bem como suas abordagens didático-metodológicas. Conteúdos e práticas
relevantes para a Educação Básica, assimilando os conteúdos transversais e as novas
diretrizes da Educação; Elaboração de Planos de trabalho.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BELTRAN, José Luiz. O ensino de português: intenção e realidade. São Paulo:
Moraes, 1989.
BRASIL (1998) Parâmetros Curriculares Nacionais: 3º e 4º ciclos do Ensino
Fundamental: Língua Portuguesa. Brasília/DF: MEC/SEF.
BRASIL. Ministério da educação e cultura. Orientações Curriculares para o Ensino
Médio. V. 1. Linguagens Códigos e suas Tecnologias. Brasília. MEC/SEB, 2006.
CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: ______. Vários escritos. 3.a ed. rev. e
ampl. São Paulo: Duas Cidades, 1995. p. 235-263.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte:
Autêntica, c1998. 124p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BORDINI, Maria da Glória; AGUIAR, Vera Teixeira de. Literatura: a formação do leitor
alternativas metodológicas . Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988. 173 p.
COELHO, Nelly Novaes. Literatura e linguagem: a obra literária e a expressão
linguística. 5 ed., reformulada. Petrópolis: Vozes, 1994.
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história e
histórias. 4. ed. São Paulo: Ática, 1988.
MACHADO, Anna Rachel. O diário de leituras: uma introdução de um novo
instrumento na escola. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
SIGNORINI, Inês (Org.). Investigando a relação oral/escrito e as teorias do
letramento. Campinas: Mercado de Letras, 2001.
Componente Curricular: SOCIOLINGUÍSTICA – ING06304
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 3º
EMENTA: O campo da Sociolinguística: história e conceituação. As principais correntes
de estudos sociolinguísticos. O modelo sociolinguístico quantitativo e qualitativo:
pressupostos básicos e procedimentos metodológicos. Tópicos de variação e mudança:
(i) estudos dialetológicos; (ii) estudos sócio-históricos; (iii) estudos gramaticais. A
heterogeneidade e a mudança linguística como fenômenos socioculturais. O
preconceito linguístico: língua falada /versus/ gramática normativa; mudança linguística
/versus/ escola.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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ALKMIM, T. Sociolinguística. In: MUSSALIM, F. e BENTES, A. C. (orgs.) Introdução à
linguística. São Paulo: Cortez, v. 1, 2001.
BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico. RJ: Loyola, 2013.
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Manual de sociolinguística. São Paulo: Contexto,
2014.
MOLLICA, Maria Cecília (Org.), Maria Luiza Braga (Org.). Introdução à
sociolinguística: o tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2012.
TARALLO, F. A pesquisa sociolinguística. São Paulo: Ática, 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BAGNO, Marcos. A língua de Eulália: novela sociolinguística. 6ed. São Paulo:
Contexto, 2013.
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna. A sociolinguística
na sala de aula. 6. Ed. São Paulo: Parábola, 2009.
COELHO, Izete Lehmkuhl (org.) et al. Para conhecer sociolinguística. São Paulo:
Contexto, 2015.
GNERRE, Maurizzio. Linguagem, Escrita e Poder. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes,
1998.
SILVA, Fábio Lopes da; e MOURA, Heronides M. de Melo (Org.). O direito à fala: a
questão do preconceito linguístico. Florianópolis: Insular, 2002

Componente Curricular: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO - ING06305
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 3º
EMENTA: A psicologia como ciência e suas relações com a educação. Teorias
Psicanalítica e Comportamental e suas implicações para a prática pedagógica.
Desenvolvimento e aprendizagem na teoria de Jean Piaget. Implicações pedagógicas
da abordagem psicogenética. Desenvolvimento e aprendizagem de Lev S. Vygotsky.
Implicações pedagógicas da abordagem histórico-cultural. Henri Wallon e a afetividade.
Dificuldades de Aprendizagem. Proteção dos direitos da pessoa com transtorno do
espectro autista.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PALANGANA, I. C. Desenvolvimento e Aprendizagem em Piaget e Vigotsky: a
relevância do social. São Paulo: 1994.
PIAGET, J. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1967.
VIGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente: O desenvolvimento dos processos
superiores. 6.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
VIGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, Desenvolvimento e
Aprendizagem. 6ª ed. São Paulo: Ícone, 1998.
WALLON, H. As origens do pensamento na criança. São Paulo: Manole, 1989.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DUARTE, N. Educação Escolar, Teoria do Cotidiano e Escola de Vigotski. 3.ed.
Campinas: Autores Associados, 2001.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro: Imago, 2002.
SKINNER, B. F. Ciência e Comportamento Humano. 11.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2003.
SMITH, Corinne; STRICK, Lisa; BATISTA, Dayse. Dificuldades de aprendizagem de
A a Z: um guia completo para pais e educadores. Porto Alegre: Artmed, 2001.
VIGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem: texto integral,
traduzido do russo pensamento e linguagem. 2. ed. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2009.

Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA I - ING06306
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 3º
EMENTA: Contexto sociocultural e histórico da produção literária realizada no Brasil,
entre os séculos XVI e XVIII. Estudo dos autores e das manifestações literárias do
período colonial brasileiro a partir de uma perspectiva dialógica entre a tradição e a
modernidade. Análise de questões relevantes para a compreensão da formação da
identidade nacional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. 43ª ed. São Paulo: Cultrix,
2006.
CANDIDO, Antonio & CASTELLO, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira.
Das Origens Ao Realismo. História e Antologia. 10ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2001.
CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: momento decisivos. 6ª ed.
Belo Horizonte: Itatiaia, 2000. Volumes 1 e 2.
RONCARI, Luiz. Literatura brasileira. São Paulo: Edunesp, 1991.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AMORA, Antonio Soares. História da Literatura Brasileira. 8ª Edição. São Paulo:
Saraiva, 1974.
CANDIDO, Antonio. Iniciação à literatura brasileira. 5.ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre
Azul, 2007.
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. São Paulo: Global, 2003. 7 v.
MOISÉS, Massaud. História da Literatura Brasileira - I - Origens, Barroco,
Arcadismo. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1983.
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MOISÉS, Massaud. A criação literária: prosa. São Paulo: Cultrix, 1983.

Componente Curricular: SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO III: PESQUISA E ENSINO EM LÍNGUA E LITERATURA – ING06307
Carga Horária (horas): 17
Período letivo: 3º
EMENTA: Articulação e síntese dos componentes curriculares do período, na
perspectiva de um trabalho pedagógico interdisciplinar. Elaboração e coordenação de
projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Análise de materiais didáticos e
paradidáticos. Produção de atividades didático-pedagógicas: criatividade e interação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
AGUIAR, Vera Teixeira de. (Coord). Era uma vez ... na escola: formando
educadores para formar leitores. Belo Horizonte: formato, 2001.
ANTUNES, Irandé. Aula de Português; encontro e interação. 1. ed. São Paulo:
Parábola Editorial, 2003.
KAUFMAN, Ana Maria; RODRIGUEZ, Mara Helena. Escola, leitura e produção de
texto. Porto Alegra: Artmed, 1995.
MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clássicos e universais desde cedo.
Rio de Janeiro: objetiva. 2002.
ZILBERMAN, Regina (Org.) Leitura em crise na escola: as alternativas do
professor. 4. Ed. Porto Alegre. 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
Brasil. Ministério da educação e cultura. Orientações Curriculares para o Ensino
Médio. V. 1. Linguagens Códigos e suas Tecnologias. Brasília. MEC/SEB, 2006.
CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos Companhia das Letras, 2007.
CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: ______. Vários escritos. 3.a ed. rev. e
ampl. São Paulo: Duas Cidades, 1995. p. 235-263.
KAUFMAN, Ana Maria; RODRÍGUEZ, Maria Helena. Escola, leitura e produção de
texto. Porto Alegre: Artmed, 1994.
PASSARELLI, Lilian Ghiurro. Ensino e correção na produção de textos escolares.
São Paulo: Cortez, 2012.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I –
ING06308
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 3º
EMENTA: Observação do funcionamento de uma instituição escolar, bem como
conhecimento e caracterização de seus espaços constituintes: espaço físicopedagógico, administrativo e histórico. Leitura e análise de documentos que regem a
instituição de ensino tais como: Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica
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Curricular e Regimento Escolar. Observação do trabalho pedagógico e das
abordagens de ensino de língua portuguesa, e suas implicações no processo
educativo. Coparticipação na prática pedagógica do Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
GOMES, Maria Lucia de Castro. Metodologia do ensino de Língua Portuguesa.
Curitiba: Ipbex, 2007.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
SUASSUNA Lívia. Ensino de Língua Portuguesa: Uma abordagem pragmática.
Campinas: Papirus, 1995.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
Língua Portuguesa / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 144p, 1997.
LOPES, Antonia Osima. Repensando a Didática. 29 ed. Campinas: Papirus, 2005.
NEVES, Maria Helena Moura. Que gramática estudar na escola? 4ª ed. São Paulo:
Contexto, 2011.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para Educação Básica. Curitiba:
SEED, 2006.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I –
ING06309
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 3º
EMENTA: Observação do funcionamento de uma instituição escolar, bem como
conhecimento e caracterização de seus espaços constituintes: espaço físicopedagógico, administrativo e histórico. Leitura e análise de documentos que regem a
instituição de ensino tais como: Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica
Curricular e Regimento Escolar. Observação do trabalho pedagógico e das
abordagens de ensino de língua inglesa, e suas implicações no processo educativo.
Coparticipação na prática pedagógica do Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
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BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 2. ed.
Englowood Cliffs: Prentice Hall.
COLLIE, Joanne. Literature in the Language Classroom. Resource book of ideas
and activities. Cambridge 14th Ed. Cambridge. UK, 1998.
NUNAN, D. Language teaching methodology: a textbook for teachers. NY:
Prentice Hall, 1991.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira / Secretaria de
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
MOITA, Lopes L. P. Oficina de Linguística Aplicada. Campinas: Mercado das Letras,
1990.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna para Educação Básica.
Curitiba: SEED, 2006.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

4º PERÍODO
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA IV - ING06401
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 4º
EMENTA: Análise sintática do período simples do português a partir da perspectiva da
Gramática Normativa. Discussão sobre formas tradicionais de análise e sobre
contribuições dos estudos linguísticos formais e funcionais. Leitura, interpretação e
produção textual com ênfase na intelecção do conceito e uso da crase e os demais
casos de regência nominal e verbal.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BACCEGA, Maria Aparecida. Artigo & Crase. São Paulo: Ática, 1989.
LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência verbal. 6. ed. São Paulo: Ática,
1998
LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência nominal. 5. ed. São Paulo: Ática,
2010
MUSSALIM, Fernanda (Org.) ; BENTES, Anna Christina (Org.) . Introdução à
linguística: domínios e fronteiras – volume 1 (edição revista e ampliada). 10. ed.
São Paulo: Cortez Editora, 2012. v. 1.
SAUTCHUK, Inez; Prática de Morfossintaxe: Como e por que aprender análise
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(morfo)sintática. 2ª Edição. Barueri, SP: Manole, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática: Opressão? Liberdade?. 2. ed. São Paulo:
Ática, 1986.
CADORE, Luís Agostinho. Curso prático de português: literatura - gramática redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Dicionário de lingüística e gramática: referente à
lingua portuguesa. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 1992.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 45. ed. Petrópolis:
Vozes, 2013.
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português
contemporâneo. 3. ed., rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

Componente Curricular: LÍNGUA INGLESA IV – ING06402
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 4º
EMENTA: Técnicas de composição escrita, produção e compreensão de textos. Estudo
do uso da língua inglesa em situações concretas para o Ensino Fundamental e Médio.
Prática sistemática da produção oral. Gramática em nível pré-intermediário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file: Preintermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File: Preintermediate Workbook. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
LONGMAN Dictionary of contemporary English. 5ed. Essex: Longman, 2009.
MURPHY, Raymond; ALTMAN, Roann. Grammar in use: reference and practice for
intermediate students of english. 12 ed. New York: Cambridge University Press, 1999.
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange third edition:
student's book 2. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 5ed. New
York: Pearson Education, 2007.
CELCE-MURCIA, Marianne; Brinton, Donnam; Snow, Ann M. Teaching English as a
Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, 2014.
LIMA, Diógenes Cândido de (Org.). Ensino e aprendizagem de língua inglesa:
conversas com especialistas. São Paulo, SP: Parábola Editorial, 2009.
NUNAN, David. Second Language Teaching and Learning. Heinle Cengage Learning,
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1999.
PALLU, Patricia Helena Rubens. Língua inglesa e a dificuldade de aprendizagem da
pessoa adulta. Curitiba, PR: Pós-escrito, 2008.

Componente Curricular: LINGUÍSTICA II - ING06403
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 4º
EMENTA: Introdução à Psicolinguística: definição, objeto, aspectos e perspectivas
epistemológicas da aquisição de linguagem. A produção discursiva como integrante da
aquisição da linguagem. A percepção da importância do sujeito e do entendimento
sobre este nas relações entre linguagem e pensamento. Implicações históricas, sociais
e ideológicas no processo de aquisição de linguagem. A aquisição da língua materna e
das línguas estrangeiras. Relações entre aquisição de linguagem e as metodologias de
ensino de língua nos diferentes ambientes e condições escolares.
BIBLIOGRAFIABÁSICA:
CABRAL, Leonor Scliar. Introdução à psicolinguística. São Paulo: Ática, 1991.
DEL RÉ, Alessandra (org.). Aquisição da linguagem: uma abordagem psicolinguística.
Contexto, 2015.
MUSSALIN, Fernanda e BENTES, Anna Christina (org.). Introdução à linguística –
domínios e fronteiras – volume 2. São Paulo: Cortez, 2012.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2015.
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR:
BRAGGIO, Silvia Lucia Bigonjal. Leitura e alfabetização. Porto Alegre: Artmed, 2005.
CARROLL, Jhon B. Psicologia da linguagem. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.
DEL RÉ, Alessandra, PAULA, Luciane de e Mendonça, Marina Célia (org.). Explorando
o discurso da criança. São Paulo: Contexto, 2014a.
DEL RÉ, Alessandra, PAULA, Luciane de e Mendonça, Marina Célia (org.). A
linguagem da criança: um olhar bakhtiniano. São Paulo: Contexto, 2014.
FIORIN, José Luiz. Introdução à Linguística II: Princípios de Análise. São Paulo:
Contexto, 2003.

Componente Curricular: METODOLOGIA DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA E
LITERATURAS – ING06404
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 4º
EMENTA: Formação didático-pedagógica de professores de Língua Inglesa no
contexto educacional brasileiro. Métodos e técnicas para o ensino da Língua Inglesa e
literaturas. Preparação e aplicação de atividades didáticas de acordo com as
metodologias e abordagens estudadas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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COLLIE, Joanne. Literature in the language classroom: a resource book of ideas
and activities. Cambridge handbooks for language teachers. Series editor. Cambridge
University press, UK, 2001.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. New York: Oxford
University Press, 1993.
MARTINEZ, Pierre. Didática de Línguas Estrangeiras. São Paulo: Parábola Editorial,
2009.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALMEIDA FILHO, José Carlos P. de. Dimensões comunicativas no ensino de
línguas. 7 ed. Campinas: Pontes, 2013.
ALMEIDA FILHO, José Carlos P. de. O professor de língua estrangeira em
formação. 3 ed. Campinas: Pontes, 2009.
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 2 ed.
Englowood Cliffs: Prentice Hall, Inc. 1987.
LARSEN-FREEMAN, Diane; ANDERSON, Marti. Techniques & principles in
language teaching. Oxford: Oxford University Press, 1986.
RIVERS, Wilga Marie. A metodologia do ensino de línguas estrangeiras. São Paulo:
Pioneira, 1975.
Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA II – ING06405
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 4º
EMENTA: Contexto sociocultural e histórico da produção literária realizada no Brasil, no
século XIX. Estudo dos autores e das produções literárias do Romantismo, Realismo,
Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo. Análise de questões relevantes para a
compreensão da identidade nacional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. 43ª ed. São Paulo: Cultrix,
2006.
CANDIDO, Antonio & CASTELLO, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira.
Das Origens Ao Realismo. História e Antologia. 10ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2001.
CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos. 6ª ed.
Belo Horizonte: Itatiaia, 2000. Volumes 1 e 2.
RONCARI, Luiz. Literatura brasileira. São Paulo: Edunesp, 1991.
MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. 24.ed. São Paulo:
Cultrix, 2004.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AMORA, Antonio Soares. História da Literatura Brasileira. 8ª Edição. São Paulo:
Saraiva, 1974.
CANDIDO, Antonio. Iniciação à literatura brasileira. 5.ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre
Azul, 2007.
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. São Paulo: Global, 2003. 7 v.
MOISÉS, Massaud. A criação literária: prosa. São Paulo: Cultrix, 1983.
PROENÇA FILHO, Domício. Estilos de época na literatura. São Paulo: Ática, 2001.

Componente Curricular: DIDÁTICA - ING06406
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 4º
EMENTA: Aspectos históricos e conceituais da didática. A didática como campo de
conhecimento da educação. Concepções de Educação. A didática e as tendências
pedagógicas na educação brasileira. Didática e formação do professor. Organização do
trabalho pedagógico e plano de trabalho docente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALVES, Gilberto Luiz. O trabalho didático na escola moderna: formas históricas.
Campinas: Autores Associados, 2005.
CANDAU, Vera M. (org.) A didática em questão. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes,
1991.
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Campinas,
SP: Autores Associados, 2002.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1992.
VEIGA, Ilma P. et al. Repensando a didática. 16 ed. Campinas, SP: Papirus, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à prática educativa.
23 Edição. São Paulo: Editora Terra e Paz. 2015.
GHIRALDELLI Jr., Paulo. O que é pedagogia. 4. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2007.
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social
dos conteúdos. 14. ed. São Paulo: Loyola, 1996.
VEIGA, Ilma P. (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 6. ed. Campinas, SP:
Papirus, 2001.
WACHOWICZ, Lílian Anna. O método dialético na didática. Campinas, S.P: Papirus,
1995.

Componente Curricular: SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO IV: PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO INSTITUTO-ESCOLA NO ENSINO
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FUNDAMENTAL - ING06407
Carga Horária (horas): 16
Período letivo: 4º
EMENTA: Articulação e síntese dos componentes curriculares do período, na
perspectiva de um trabalho pedagógico interdisciplinar. Elaboração e coordenação de
projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Integração Instituto-Escola.
Socialização de práticas pedagógicas no Ensino Fundamental: identificação e
intervenção no processo de ensino e de aprendizagem. Educação do campo e
educação de jovens e adultos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALARCÃO, I. Escola reflexiva e nova racionalidade. Porto Alegre: ARTMED Editora,
2001.
CLOT, Y. Trabalho e poder de agir. Trad. Guilherme Teixeira e Marlene Vianna. Belo
Horizonte: Fabrefactum, 2010.
_______. A função psicológica do trabalho. Trad. Adail Sobral. Petrópolis, RJ:
Vozes, 1999/2006.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 11ª Edição, Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1987.
GATTI, B. A.; BARRETO, E. S. S. Professores do Brasil: impasses e desafios.
Brasília: UNESCO. 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
RICHARDS, Jack C. Beyond Training: Perspectives on Language Teaching
Education. Cambridge University Press. 1998. Teacher beliefs and decision making
(part II).
HARMER, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. 4th. ed. Longman,
2001.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 8ª edição. Petrópolis, RJ.
Vozes, 2007.
TREVISAN, A. L. Filosofia da Educação e formação de professores no velho
dilema entre teoria e prática. Educar em Revista, n. 42, p. 195-212, out./dez. 2011.
Disponível em: . Acesso em: 18 ago. 2012.
VASCONCELLOS, C. S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político
pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 11. ed. São Paulo: Libertad Editora, 2009.
Chapter 6 – Describing teachers.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II ING06408
Carga Horária (horas): 35

Período letivo: 4º
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EMENTA: Análise do processo de ensino e da aprendizagem da Língua Portuguesa e
suas Literaturas em uma perspectiva teórico-prática. Planejamento e aplicação de
estratégias de ensino em consonância com as características da realidade escolar.
Regência como intervenção no processo educativo do Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
SUASSUNA Lívia. Ensino de Língua Portuguesa: Uma abordagem pragmática.
Campinas: Papirus, 1995.
ZABALZA, Miguel A. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e
desenvolvimento profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
Língua Portuguesa / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 144p, 1997.
KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: Aspectos Cognitivos da Leitura. 9 ed. São Paulo:
Pontes, 2004.
MARTINS, Jorge Santos. Situações práticas de ensino e aprendizagem
significativa. Campinas: Autores Associados, 2009.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para Educação Básica. Curitiba:
SEED, 2006.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3 ed. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2012.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II ING06409
Carga Horária (horas): 35
Período letivo: 4º
EMENTA: Análise do processo de ensino e da aprendizagem da Língua Inglesa e suas
Literaturas em uma perspectiva teórico-prática. Planejamento e aplicação de
estratégias de ensino em consonância com as características da realidade escolar.
Regência como intervenção no processo educativo do Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 2. ed.
Englowood Cliffs: Prentice Hall.
NUNAN, D. Language teaching methodology: a textbook for teachers. NY: Prentice
Hall, 1991.
Nunan, David. Designing tasks for the Communicative classroom. Cambridge
Language Teaching Library. Cambridge University Press. UK, 1999.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira / Secretaria de
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
Curriculares de Língua Estrangeira Moderna para Educação Básica. Curitiba:
SEED, 2006.
LEE, W. R. Language Teaching Games and Contests. Oxford University Press.,
1997.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

5º PERÍODO
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA V - ING06501
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 5º
EMENTA: Análise sintática do período composto por coordenação (termos integrantes
e assessórios) a partir da perspectiva da Gramática Normativa. Relações entre
estrutura sintática e interpretação semântica. Leitura, interpretação e produção textual
com ênfase na intelecção do conceito e uso da concordância nominal e verbal.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BACCEGA, Maria Aparecida. Concordância verbal. 3. ed. São Paulo: Ática, 1994.
BECHARA, Evanildo. Lições de português pela análise sintática. 10.ed. Rio de
Janeiro: Grifo, 1976.
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português
contemporâneo. 3. ed., rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
CADORE, Luís Agostinho. Curso prático de português: literatura - gramática redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999.
LUKIANCHUKI, Cláudia. Concordância verbal e nominal. São Paulo: Atual, 1988.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática: Opressão? Liberdade?. 2. ed. São Paulo:
Ática, 1986.
LEITE, Cília C. Pereira. Termos da oração. 6 ed. Petropolis: Vozes, 1977.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Dicionário de lingüística e gramática: referente à
língua portuguesa. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 1992.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 45. ed. Petrópolis:
Vozes, 2013.
SAUTCHUK, Inez; Prática de Morfossintaxe: Como e por que aprender análise
(morfo)sintática. 2ª Edição. Barueri, SP: Manole, 2010.

Componente Curricular: LÍNGUA INGLESA V - ING06502
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 5º
Ementa: Aprimoramento de estratégias de leitura, de vocabulário e de gramática em
nível intermediário, visando à compreensão geral e detalhada de diferentes tipos de
textos na língua inglesa. Prática intensiva de compreensão e produção oral.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HEWINGS, Martin; HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study
reference and practice book for advanced learners of English. 2nd ed. New York,
NY: Cambridge University Press, 2005.
HORNBY, Albert Sidney. Oxford, Advanced Learner's dictionary: of current
English. 6 ed. New York: Oxford University Press, 1995.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file:
Intermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File:
Intermediate Workbook. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
VALDES, Joyce Merrill; Culture Bound: Bridging the Cultural Gap in Language
Teaching. New York: Cambridge University Press, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BAKER, Ann. Ship or sheep?: an intermediate pronunciation course. 3 ed.
London: Cambridge University Press, 2006.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills: a practical guide to reading
comprehension exercises. New York: Cambridge University Press, 1981.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. New York: Oxford
University Press, 1993.
MARTINEZ, Pierre,1948 – Didática de Línguas Estrangeiras, São Paulo: Parábola
Editorial, 2009.
RICHARDS, Jack C.; FARRELL, Thomas S. C. Practice teaching: a reflective
approach. New York: Cambridge University Press, 2011.
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Componente Curricular: LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA
INGLESA I - ING06503
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 5º
Ementa: Compreensão e produção de textos escritos (formais e informais) em
complemento ao componente curricular Língua Inglesa: intermediário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HEWINGS, Martin; HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study
reference and practice book for advanced learners of English. 2nd ed. New York,
NY: Cambridge University Press, 2005.
HORNBY, Albert Sidney. Oxford, Advanced Learner's dictionary: of current
English. 6 ed. New York: Oxford University Press, 1995.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file:
Intermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File:
Intermediate Workbook. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
VALDES, Joyce Merrill; Culture Bound: Bridging the Cultural Gap in Language
Teaching. New York: Cambridge University Press, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAKER, Ann. Ship or sheep?: an intermediate pronunciation course. 3 ed.
London: Cambridge University Press, 2006.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills: a practical guide to reading
comprehension exercises. New York: Cambridge University Press, 1981.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. New York: Oxford
University Press, 1993.
MARTINEZ, Pierre. Didática de Línguas Estrangeiras. São Paulo: Parábola Editorial,
2009.
RICHARDS, Jack C.; FARRELL, Thomas S. C. Practice teaching: a reflective
approach. New York: Cambridge University Press, 2011.

Componente Curricular: LINGUÍSTICA III - ING06504
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 5º
Ementa: Introdução à Semântica: definição, objeto, aspectos e perspectivas
epistemológicas. Perspectiva diacrônica dos estudos em Semântica. Produção e
leitura de textualidades à luz das perspectivas teóricas da Semântica. Possíveis
relações dos estudos em Semântica com o ensino de língua nos diferentes ambientes
escolares e seus respectivos sujeitos.
BIBLIOGRAFIABÁSICA:
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BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1988.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2005.
MUSSALIN, Fernanda e BENTES, Anna Christina (org.). Introdução à linguística –
perspectivas epistemológicas – volume 3. São Paulo: Cortez, 2012.
PÊCHEUX, Michel. Semântica e Discurso: Uma crítica à afirmação do óbvio. 3 ed.
Campinas: UNICAMP, 1997.
SAUSSURE, F. de. Curso de Linguística Geral. Tradução Antônio Chelini, José
Paulo Paes, Isidoro Blikstein. 25.ed. São Paulo: Cultrix, 1999.

BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR:
CANÇADO, M. Manual de Semântica. Noções básicas e exercícios. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2008, 2ed revisada.
ILARI, Rodolfo. Introdução à Semântica: Brincando com a Gramática. São Paulo:
Contexto, 2001.
ILARI, R. e GERALDI, W. Semântica. 5 ed. São Paulo: Ática, 1992.
FIORIN, José Luiz. Introdução à Linguística I: Objetos teóricos. São Paulo:
Contexto, 2003.
FIORIN, José Luiz. Introdução à Linguística II: Princípios de Análise. São Paulo:
Contexto, 2003.
Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA III – ING06505
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 5º
EMENTA: Contexto sociocultural e histórico da produção literária realizada no Brasil na
primeira metade do século XX e suas confluências com as vanguardas europeias.
Estudo dos autores e das produções literárias do Pré-modernismo e do Modernismo.
Releituras e ressignificações da identidade nacional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ÁVILA, Affonso (org.). O Modernismo. São Paulo: Perspectiva, 1975.
BOSI, Alfredo. A literatura brasileira: o pré-modernismo. 2.ed. São Paulo: Cultrix,
1967. v.5.
LIMA, Luiz Costa. Lira e Antilira. Mário, Drummond, Cabral. Rio de Janeiro: Cia.
Brasileira, 1968.
ROSENFELD, A. Reflexões sobre o romance moderno. In:_____. Texto/contexto.
5.ed. São Paulo: Perspectiva, 1996.
TELLES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro.
Petrópolis: Vozes, 1972.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CANDIDO, Antonio; Castello, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira 103

Modernismo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945. In:______. Literatura e
sociedade: estudos de teoria e história literária. 13. ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre
Azul, 2014.
LAFETÁ, João Luís. 1930: A Crítica e o Modernismo. São Paulo: Duas Cidades,
1977.
MARTINS, Wilson. A literatura brasileira: O modernismo. São Paulo Cultrix, 1977.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na
Primeira República. 2ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

Componente Curricular: POLÍTICAS
EDUCAÇÃO BÁSICA - ING06506

EDUCACIONAIS

E

LEGISLAÇÃO

DA

Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 5º
EMENTA: Cidadania e direitos no Estado Moderno: contextos do direito à educação.
Cidadania e direitos no Brasil: especificidades da consolidação da educação como
direito. Aspectos históricos da legislação, da estrutura e da organização da educação
brasileira. Financiamento da educação no Brasil. Bases legais e organização da
educação escolar no Brasil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 2. ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
GRUPPI, L. Tudo começou com Maquiavel:as concepções de Estado em Marx,
Engels, Lênin e Gramsci. 16 ed. Poto Alegre: L&PM, 2001.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
220 p. (Biblioteca de ciências sociais).
SAVIANI, D. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas-SP:
Autores Associados, 1997.
SHIROMA, E. O. MORAES, M. C. M.; EVANGELISTA, O. Política Educacional. 4 ed.
Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL. Lei de Diretrizes e bases da educação nacional nº 9394/96.
_________. Plano Nacional de Educação – Lei nº 13005/14.
FÁVERO, O. (Org.). A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. CampinasSP: Autores Associados, 1996.
LOMBARDI, J. C.; JACOMELI, M. R. M.; SILVA, T.M.T. (Orgs.). O público e o privado
na história da educação brasileira: concepções e práticas educativas. Campinas:
Autores Associados; HISTEDBR;UNISAL, 2005. P. 177-185.
SAVIANI, D. Da nova LDB ao FUNDEB. 2 ed. Campinas/SP: Autores Associados,
2008.
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Componente Curricular: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - ING06507

DA

Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 5º
EMENTA: Aspectos históricos da pessoa com necessidades educativas especiais e da
educação especial. Normatização das Políticas de Atendimento aos educandos das
Instituições de Ensino Regular e Especial. O avanço da Inclusão Educacional em
diferentes contextos nacionais. Bases teóricas e as consequências metodológicas da
educação especial nas últimas décadas. A educação inclusiva e a ação educativa:
suportes necessários e estratégias de intervenção. A formação de professores para a
Educação Especial: interfaces da formação docente para Educação Inclusiva e
Educação Inclusiva.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BIANCHETTI, Lucídio; CORREIA, José Aleberto. In/exclusão no trabalho na
educação: aspectos mitológicos, históricos e conceituais. Campinas: Papirus,
2011. 187p. (Papirus educação).
BIANCHETTI, Lucídio; FREIRE, Ida Mara. Um olhar sobre a diferença. Papirus
Editora, 2007.
CARMO, A. A. do. Deficiência física a sociedade brasileira cria, recupera e
discrimina. Brasília: MEC, 1994.
CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os pingos nos 'is'. 5.ed. Porto
Alegre: Mediação, 2007. 176 p
PADILHA, Anna Maria Lunardi. Práticas pedagógicas na educação especial: a
capacidade de significar o mundo e a inserção cultural do deficiente mental. 4. ed.
São Paulo: Autores Associados; São Paulo: FAPESP, 2007. xix, 194 p. (Educação
contemporânea).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL. MEC/Secretaria de Educação Especial. Marcos político-legais da educação
especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasília, 2010.
MAGALHÃES, R. C. B. P. Educação inclusiva: escolarização, política e formação
docente. Brasília: Liber Livro, 2011.
MITTLER, P. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.
ROZEK, Marlene; VIEGAS, Luciane Torezan. Educação inclusiva: políticas,
pesquisa e formação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012.
SOUZA. Olga Solange Herval (Org.). Itinerários da Inclusão Escolar - Múltiplos
Olhares, Saberes e Práticas. Canoas: Ulbra, 2008, v. p. 23-32

Componente Curricular: SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO V: OFICINAS DE LEITURA - ING06508
Carga Horária (horas): 17
Período letivo: 5º
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Articulação e síntese dos componentes curriculares do período, na perspectiva de um
trabalho pedagógico interdisciplinar. Elaboração e coordenação de projetos de ensino,
pesquisa, extensão e inovação. O incentivo à formação do leitor. Estratégias e práticas
de leitura na escola.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina Galvão G.
Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad: J. Guinsburg. São Paulo, Perspectiva,
1987.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Autores Associados/Cortez,
1982.
ISER, Wofgang et alii. A literatura e o leitor: textos de Estética da Recepção. Trad:
Luiz Costa Lima. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.
KLEIMAN, Angela. Oficina de leitura: teoria e prática. Campinas,
Pontes,UNICAMP,1993.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
KLEIMAN, Angela. Texto e Leitor. Aspectos Cognitivos da Leitura. Campinas: Pontes,
1982.
KLEIMAN, Angela. Leitura, ensino e pesquisa.
ORLANDI. Eni et alii. As leituras e os leitores. Org: Eni Orlandi. Campinas, Pontes ,
1998.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Porto Alegre: ARTMED/GRUPOA, 1999.
ZILBERMAN, Regina. Estética da Recepção e história da literatura, São Paulo, Ática,
1989. (Série Fundamentos, 41).

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO FUNDAMENTAL III ING06509
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 5º
EMENTA: Análise reflexivo-crítica sobre o processo de ensino e aprendizagem em
Língua Portuguesa e suas Literaturas e as implicações dentro do Currículo do Ensino
Fundamental. Organização e aplicação de Projetos na área de Língua Portuguesa e
suas Literaturas para o Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos projetos: etapas, papeis e atores. 4 ed.
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São Paulo: Érica, 2008.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
SUASSUNA Lívia. Ensino de Língua Portuguesa: Uma abordagem pragmática.
Campinas: Papirus, 1995.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
Língua Portuguesa / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 144p, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.
MARTINS, Jorge Santos. Situações práticas de ensino e aprendizagem
significativa. Campinas: Autores Associados, 2009.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para Educação Básica. Curitiba:
SEED, 2006.
PIMENTA, Selma Garrido. (Org.). O Estágio na Formação de Professores: unidade
teoria e prática. São Paulo: Cortez, 1994.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO FUNDAMENTAL III ING06510
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 5º
EMENTA: Análise reflexivo-crítica sobre o processo de ensino e aprendizagem em
Língua Portuguesa e suas Literaturas e as implicações dentro do Currículo do Ensino
Fundamental. Organização e aplicação de Projetos na área de Língua Inglesa e suas
Literaturas para o Ensino Fundamental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 2. ed.
Englowood Cliffs: Prentice Hall.
Hess, NATALIE. Teaching large multilevel classes. Cambridge handbooks for
language teachers. Series editor. Cambridge University press,. UK, 20001.
NUNAN, D. Language teaching methodology: a textbook for teachers. NY: Prentice
Hall, 1991.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira / Secretaria de
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
MOITA, Lopes L. P. Oficina de Linguística Aplicada. Campinas: Mercado das Letras,
1990.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna para Educação Básica.
Curitiba: SEED, 2006.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

6º PERÍODO
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA VI - ING06601
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 6º
EMENTA: Análise sintática do período composto por subordinação (termos integrantes
e assessórios) a partir da perspectiva da Gramática Normativa. Leitura, interpretação e
produção textual com ênfase na intelecção do conceito e uso das figuras de linguagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BECHARA, Evanildo. Lições de português pela análise sintática. 10.ed. Rio de
Janeiro: Grifo, 1976.
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português
contemporâneo. 3. ed., rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
GUIMARÃES, Hélio de Seixas; LESSA, Ana Cecília. Figuras de linguagem. São
Paulo: Atual, 1988.
SAUTCHUK, Inez; Prática de Morfossintaxe: Como e por que aprender análise
(morfo)sintática. 2ª Edição. Barueri, SP: Manole, 2010.
ZANDWAIS, Ana. Estratégias de leitura: como decodificar sentidos não literais na
linguagem verbal. Porto Alegre: Sagra, 1990.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática: Opressão? Liberdade?. 2. ed. São Paulo:
Ática, 1986.
LEITE, Cília C. Pereira. Termos da oração. 6 ed. Petropolis: Vozes, 1977.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Dicionário de lingüística e gramática: referente à
lingua portuguesa. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 1992.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 45. ed. Petrópolis:
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Vozes, 2013.
SAUTCHUK, Inez; Prática de Morfossintaxe: Como e por que aprender análise
(morfo)sintática. 2ª Edição. Barueri, SP: Manole, 2010.
Componente Curricular: LÍNGUA INGLESA VI – ING06602
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 6º
EMENTA: Fonética, fonologia e estruturas morfossintáticas da língua inglesa em nível
intermediário a avançado. Práticas de ensino voltadas à interculturalidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HEWINGS, Martin; HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study
reference and practice book for advanced learners of English. 2nd ed. New York:
Cambridge University Press, 2005.
HORNBY, Albert Sidney. Oxford, Advanced Learner's dictionary: of current
English. 6. ed. New York: Oxford University Press, 1995.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File:
Intermediate Workbook. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file:
Intermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
VALDES, Joyce Merrill. Culture Bound: Bridging the Cultural Gap in Language
Teaching. New York: Cambridge University Press, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BAKER, Ann. Ship or sheep?: an intermediate pronunciation course. 3 ed. London:
Cambridge University Press, 2006.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills: a practical guide to reading
comprehension exercises. New York: Cambridge University Press, 1981.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. New York: Oxford
University Press, 1993.
MARTINEZ, Pierre. Didática de Línguas Estrangeiras, São Paulo: Parábola Editorial,
2009.
RICHARDS, Jack C.; FARRELL, Thomas S. C. Practice teaching: a reflective
approach. New York: Cambridge University Press, 2011.

Componente Curricular: CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA I - ING06603
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 6º
EMENTA: Prática intensiva de expressão oral em nível intermediário: debates,
discussões formais e informais, complementando o trabalho da disciplina de Língua
Inglesa: Intermediário I e II.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
109

HEWINGS, Martin; HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study
reference and practice book for advanced learners of English. 2nd ed. New York,
NY: Cambridge University Press, 2005.
HORNBY, Albert Sidney. Oxford, Advanced Learner's dictionary: of current
English. 6 ed. New York: Oxford University Press, 1995.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file: Upperintermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange third edition:
student's book 3. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
SWAN, M.; WALTER, C. How English works. New York: Oxford, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAKER, Ann. Ship or sheep?: an intermediate pronunciation course. 3 ed. London:
Cambridge University Press, 2006.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills: A pratical guide to reading
comprehension exercises. New York: Cambridge University Press, 1981.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. New York: Oxford
University Press, 1993.
MARTINEZ, Pierre. Didática de Línguas Estrangeiras. São Paulo: Parábola Editorial,
2009.
RICHARDS, Jack C.; FARRELL, Thomas S. C. Practice teaching: a reflective
approach. New York: Cambridge University Press, 2011.
Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA IV – ING06604
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 6º
EMENTA: Contexto sociocultural e histórico da produção literária realizada no Brasil, da
segunda metade do século XX à contemporaneidade. Estudo dos autores e das
produções literárias da Literatura Contemporânea. Reescritura, hibridismo e as
tecnologias da comunicação na produção e recepção do texto literário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GUINSBURG, Jaime; BARBOSA, A. M. (Org.). O Pós-Modernismo. São Paulo:
Perspectiva, 2005.
PELLEGRINI, Tânia. A imagem e a letra. Aspectos da ficção brasileira
contemporânea. Campinas, Mercado de Letras, 1999.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas. São Paulo: Cia. das Letras, 2003.
PROENÇA FILHO, Domício. Pós-Modernismo e Literatura. 2. ed. São Paulo: Ática,
1995.
SUBIRATS, Eduardo. Da vanguarda ao pós-moderno. São Paulo: Nobel, 1984.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
110

FRANCHETTI, P. Pós-tudo: a poesia brasileira depois de João Cabral. In:______.
Estudos de literatura brasileira e portuguesa. Cotia, SP: Ateliê, 2007. p.253-289.
HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Rio de
Janeiro: Imago, 1991.
SCHOLLHAMMER, Karl Erik. Ficção brasileira contemporânea. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2009.
ZILBERMAN, Regina. Do Mito ao Romance: tipologia da ficção brasileira
contemporânea. Porto Alegre: UCS, 1977.
ZILBERMAN, Regina. Fim dos livros, fim dos leitores? vol 3. São Paulo: Senac,
2000.
Componente Curricular: LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA I – ING06605
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 6º
EMENTA: Leitura e análise de períodos literários, autores e obras expressivas das
Literaturas de Língua Inglesa. Contexto sócio-histórico e de produção das obras
literárias. Análise da produção literária da Grã-Bretânha do período anglo-saxão até o
período que compreende a produção literária shakespeariana.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HIGH, Peter B. An Outline of English Literature. London: Longman, 1995.
RIEDINGER, Edward Anthony. A Brief View of British Literature. Rio: CCLS
Publishing House, 1990.
MELLO, Barboza & MONAT. William Shakespeare: edição do IV Centenário. Rio de
Janeiro: Leitura. Olympio,1964.
SHAKESPEARE, William. Os sonetos completos. Tradução Vasco Graça Moura.
Lendmark, Portugal, 2002.
TOLKIEN. J.R.R. Beowulf: A Translation and Commentary. Paperback , 2015

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AUERBACH, E. Ensaios de Literatura Ocidental. Tradução de Samuel Titan Jr. ET ali.
Ed. 34, São Paulo, 2007.
COLLIE, Joanne. Literature in the Language Classroom. Resource book of ideas and
activities. Cambridge 14th Ed. Cambridge. UK, 1998.
EVANS, Ifor. História da Literatura Inglesa. Lisboa: Edições 70, 1976.
PRIESTLEY, J. B. & Spear Josephine. Adventures in English Literature. New York:
Harcourt, Brace & World.
CARTER, R & McRAE, J. Guide to English Literature. London: The Pinguin, 1996.

Componente Curricular: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - ING06606
Carga Horária (horas): 33

Período letivo: 6º
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EMENTA: Apresentação de linhas e tópicos de pesquisa. Discussão de propostas
teóricas, metodológicas e científicas. Elaboração de projeto de pesquisa para o
Trabalho de Conclusão de Curso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. 6ª ed., São Paulo: Atlas, 2005.
MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3ª ed. revista e
atualizada, São Paulo, Saraiva, 2008.
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica. A prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2000.
SEVERINO, Antonio. Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed. revista de
acordo com a ABNT e ampliada, São Paulo: Cortez, 2002.
TOMASI, Carolina & MEDEIROS, João Bosco. Comunicação científica. Normas
técnicas para redação científica. São Paulo: Atlas, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BOOTH, W.C.; COLOMB, G.G.; WILLIAMS, J.M. A arte da pesquisa. 3ª ed. S. Paulo:
Martins Fontes, 2005.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 12.
Ed. S. Paulo: Cortez, 2010.
HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na universidade. S. Paulo:
Parábola, 2010.
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT comentadas para trabalhos
científicos. 2. Ed., rev. e ampl. Curitiba: Juruá, 2003.
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do
conhecimento. 7. Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

Componente Curricular: SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO VI: METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - ING06607
Carga Horária (horas): 17
Período letivo: 6º
EMENTA: Articulação e síntese dos componentes curriculares do período, na
perspectiva de um trabalho pedagógico interdisciplinar. Elaboração e coordenação de
projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Práticas pedagógicas mediadas por
tecnologias digitais de informação e comunicação: o aluno da/na era digital;
metodologias ativas e a personalização do ensino; softwares e aplicativos
educacionais; e Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 2. ed.
Englowood Cliffs: Prentice Hall.
COLLIE, Joanne. Literature in the Language Classroom. Resource book of ideas and
activities. Cambridge 14th Ed. Cambridge. UK, 1998.
NUNAN, D. Language teaching methodology: a textbook for teachers. NY: Prentice
Hall, 1991.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira / Secretaria de
Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
MOITA, Lopes L. P. Oficina de Linguística Aplicada. Campinas: Mercado das Letras,
1990.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna para Educação Básica.
Curitiba: SEED, 2006.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO MÉDIO I - ING06608
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 6º
EMENTA: Observação do funcionamento de uma instituição escolar, bem como
conhecimento e caracterização de seus espaços constituintes: espaço físicopedagógico, administrativo e histórico. Leitura e análise de documentos que regem a
instituição de ensino tais como: Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica
Curricular e Regimento Escolar. Observação do trabalho pedagógico, das abordagens
de ensino de língua portuguesa e suas implicações no processo educativo.
Coparticipação na prática pedagógica do Ensino Médio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
GOMES, Maria Lucia de Castro. Metodologia do ensino de Língua Portuguesa.
Curitiba: Ipbex, 2007.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
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supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
SUASSUNA Lívia. Ensino de Língua Portuguesa: Uma abordagem pragmática.
Campinas: Papirus, 1995.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL, Secretaria de Educação Média e tecnológica. PCN + Ensino Médio:
Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002.
LOPES, Antônia Osima. Repensando a Didática. 29 ed. Campinas: Papirus, 2005.
NEVES, Maria Helena Moura. Que gramática estudar na escola? 4ª ed. São Paulo:
Contexto, 2011.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para Educação Básica. Curitiba:
SEED, 2006.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO MÉDIO I - ING06609

DE

Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 6º
EMENTA: Observação do funcionamento de uma instituição escolar, bem como
conhecimento e caracterização de seus espaços constituintes: espaço físicopedagógico, administrativo e histórico. Leitura e análise de documentos que regem a
instituição de ensino tais como: Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica
Curricular e Regimento Escolar. Observação do trabalho pedagógico, das abordagens
de ensino de língua inglesa e suas implicações no processo educativo. Coparticipação
na prática pedagógica do Ensino Médio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 2. ed.
Englowood Cliffs: Prentice Hall.
NUNAN, D. Language teaching methodology: a textbook for teachers. NY: Prentice
Hall, 1991.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
WIDDOWSON, H. G. Aspects of language teaching. Oxford, 3rd Ed. 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BRASIL, Secretaria de Educação Média e tecnológica. PCN + Ensino Médio:
Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002.
MOITA, Lopes L. P. Oficina de Linguística Aplicada. Campinas: Mercado das Letras,
1990.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna para Educação Básica.
Curitiba: SEED, 2006.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

7º PERÍODO
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA VII - ING06701
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 7º
EMENTA: A estilística fônica, morfológica, sintática e semântica. Análise estilística.
Leitura, interpretação e produção textual com ênfase na intelecção do conceito e uso
da homonímia e paronímia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CADORE, Luís Agostinho. Curso prático de português: literatura - gramática redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 1999.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 45. ed. Petrópolis:
Vozes, 2013.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Contribuição à estilística portuguesa. 3. ed. Rio de
Janeiro: Editora do Livro Técnico, 1977.
CARDOSO, Wilton; CUNHA, Celso. Estilística e gramática histórica: português
através de textos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.
MUSSALIM, Fernanda (Org.) ; BENTES, Anna Christina (Org.) . Introdução à
linguística: domínios e fronteiras – volume 1 (edição revista e ampliada). 10. ed.
São Paulo: Cortez Editora, 2012. v. 1.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática: Opressão? Liberdade?. 2. ed. São
Paulo: Ática, 1986.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Dicionário de linguística e gramática: referente à
língua portuguesa. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 1992.
CÂMARA, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 45. ed. Petrópolis:
Vozes, 2013.
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CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português
contemporâneo. 3. ed., rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Oficina de texto. 3.ed. Petrópolis:
Vozes, 2004.
Componente Curricular: LÍNGUA INGLESA VII – ING06702
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 7º
EMENTA: Prática intensiva de expressão oral em nível avançado: debates,
discussões formais e informais, dando continuidade ao trabalho da disciplina de
Língua Inglesa: Intermediário II. Compreensão e produção de textos em nível
avançado formais e ficcionais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HEWINGS, Martin; HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study
reference and practice book for advanced learners of English. 2nd ed. New York,
NY: Cambridge University Press, 2005.
HORNBY, Albert Sidney. Oxford, Advanced Learner's dictionary: of current
English. 6ed. New York: Oxford University Press, 1995.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file: Upperintermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File: Upperintermediate Workbook. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange third
edition: student's book 3. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BAKER, Ann. Ship or sheep?: an intermediate pronunciation course. 3 ed.
London: Cambridge University Press, 2006.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills: a practical guide to reading
comprehension exercises. New York: Cambridge University Press, 1981.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. New York: Oxford
University Press, 1993.
MARTINEZ, Pierre. Didática de Línguas Estrangeiras. São Paulo: Parábola
Editorial, 2009.
RICHARDS, Jack C.; FARRELL, Thomas S. C. Practice teaching: a reflective
approach. New York: Cambridge University Press, 2011.

Componente Curricular: LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA INGLESA
II - ING06703

Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 7º
Ementa: Compreensão e produção de textos formais e ficcionais em complemento ao
trabalho do componente curricular Língua Inglesa: Intermediário.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HEWINGS, Martin; HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study
reference and practice book for advanced learners of English. 2nd ed. New York,
NY: Cambridge University Press, 2005.
HORNBY, Albert Sidney. Oxford, Advanced Learner's dictionary: of current
English. 6 ed. New York: Oxford University Press, 1995.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file: Upperintermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange third
edition: student's book 3. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
SWAN, M.; WALTER, C. How English works. New York: Oxford, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAKER, Ann. Ship or sheep?: an intermediate pronunciation course. 3 ed.
London: Cambridge University Press, 2006.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills: A practical guide to reading
comprehension exercises. New York: Cambridge University Press, 1981.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. New York: Oxford
University Press, 1993.
MARTINEZ, Pierre. Didática de Línguas Estrangeiras. São Paulo: Parábola
Editorial, 2009.
RICHARDS, Jack C.; FARRELL, Thomas S. C. Practice teaching: a reflective
approach. New York: Cambridge University Press, 2011.
Componente Curricular: Literaturas de Língua Inglesa II – ING06704
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 7º
EMENTA: Leitura e análise de períodos literários, autores e obras expressivas das
Literaturas de Língua Inglesa. Contexto sócio-histórico e de produção das obras
literárias. Análise da produção literária do século XVI à primeira metade do século XX.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
APPELBAUM, Stanley. English Romantic Poetry - An Anthology. Dover
Publications-Id.
COLLIE, Joanne. Literature in the Language Classroom. Resource book of ideas
and activities. Cambridge 14th Ed. Cambridge. UK, 1998.
EVANS, Ifor. História da Literatura Inglesa. Lisboa: Edições 70, 1976.
HIGH, Peter B. An Outline of American Literature. London: Longman, 1995
WATT, Ian. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding.
University of California Press, 2001.
117

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
RIEDINGER, Edward Anthony. A Brief View of American Literature. Rio: CCLS
Publishing House, 1990.AUSTEN. Jane. Persuasion. Oxford University Press, 2004.
FULLER E. & KINNER, B. Jo. Adventures in American Literature. New York:
Harcourt Brace Jovanovich, 1986.
SHELLEY,
Mary.
Frankenstein.
Paperback, Penguin
Classics.
Penguin
Books.2003.WOLFE, Doner. American Literature: New Dimensions in Literature.
New York: McCormick – Mathers Publishing, 1996.

Componente Curricular: CURRÍCULO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ING06705
Carga Horária (horas): 67
Período letivo: 6º
EMENTA: Currículo: história e conceitos. Teorias do Desenvolvimento Curricular.
Currículo, Epistemologia e Cultura. Currículo Hegemônico. Avaliação Curricular.
Paradigmas Contemporâneos e Currículo. Teorias da Administração/organização da
Educação. Processo Sócio Histórico de Atribuições e Competências dos Sistemas e
Órgãos Educacionais. Princípios Fundamentais da Administração Pública. Gestão
Participativa e Democrática. Políticas Educacionais, Currículo e Gestão. Órgãos
Colegiados da Escola. Teorias e Práticas das Instituições Escolares: o trabalho da
gestão. Gestão Educacional e o Projeto Político Pedagógico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
APPLE, Michael. Educando a Direita. Cortez/IPF, 2004
GOODSON, Igor. Currículo: Teoria e História. Petrópolis, Vozes, 1995.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. São
Paulo: Heccus Editora, 2013.
MOREIRA, A. F (Org.). Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 2007.
PARO, Vitor Henrique. Administração Escolar: Introdução Crítica. 3. São Paulo:
Cortez, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
APPLE, Michael. A educação democrática numa era conservadora. Petrópolis:
Vozes, 1997.
______ . Ideologia e currículo. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
APPLE, Michael W. Educação e Poder. Porto Alegre: Artmed, 1989.
ARROYO, Miguel. Currículo, território em disputa. Petrópolis: vozes, 2007.
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Formação continuada e gestão da
educação. São Paulo: Cortez, 2003. São Paulo: Cortez, 2005.
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Componente Curricular: AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM - ING06706
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 7º
EMENTA: A história da avaliação educacional e a pedagogia do exame. Avaliação
nas diferentes tendências pedagógicas. Avaliação na perspectiva da Pedagogia
Histórico-Crítica. Políticas e legislação sobre avaliação e recuperação da
aprendizagem. Instrumentos avaliativos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Campinas,
SP: Autores Associados, 2002.
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da Aprendizagem: componente do ato pedagógico.
São Paulo: Cortez, 2011
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da Aprendizagem: estudos e proposições. 22.ed..
São Paulo: Cortez, 2011
SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória: desafio à teoria e a prática de
avaliação e reformulação de currículo. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação: concepção dialética-libertadora do
processo de avaliação escolar. 18.ed. São Paulo: Libertad, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação para uma sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. 4. ed. São Paulo:
Cortez, 2009.
DEMO, Pedro. Avaliação qualitativa. 7.ed., rev. São Paulo: Cortez, 2002.
ESTEBAN, M.T. (org.). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio
de Janeiro: DP&A, 1999.
HOFFMANN, J. Pontos e Contra Pontos: do pensar ao agir em avaliação. Porto
Alegre: Mediação, 1998.
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 8. ed.
Campinas: Autores Associados, 2003.

Componente Curricular: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
ING06707

-

Carga Horária (horas): 16
Período letivo: 6º
EMENTA: Operacionalização da pesquisa. Redação da monografia. Orientação e
sistematização de conhecimentos. Objetivação, coerência e consistência teórica e
aprofundamento do tema abordado.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. 6ª ed., São Paulo: Atlas, 2005.
MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3ª ed. revista e
atualizada, São Paulo, Saraiva, 2008.
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica. A prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2000.
SEVERINO, Antonio. Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed. revista
de acordo com a ABNT e ampliada, São Paulo: Cortez, 2002.
TOMASI, Carolina & MEDEIROS, João Bosco. Comunicação científica. Normas
técnicas para redação científica. São Paulo: Atlas, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BOOTH, W.C.; COLOMB, G.G.; WILLIAMS, J.M. A arte da pesquisa. 3ª ed. S. Paulo:
Martins Fontes, 2005.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional.
12. Ed. S. Paulo: Cortez, 2010.
HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na universidade. S. Paulo:
Parábola, 2010.
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT comentadas para trabalhos
científicos. 2. Ed., rev. e ampl. Curitiba: Juruá, 2003.
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do
conhecimento. 7. Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.
Componente Curricular: SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO VII: PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO INSTITUTO-ESCOLA NO ENSINO
MÉDIO - ING06708
Carga Horária (horas): 17
Período letivo: 7º
Articulação e síntese dos componentes curriculares do período, na perspectiva de um
trabalho pedagógico interdisciplinar. Elaboração e coordenação de projetos de ensino,
pesquisa, extensão e inovação. Integração Instituto-Escola. Socialização de práticas
pedagógicas no Ensino Médio: identificação e intervenção no processo de ensino e de
aprendizagem. Educação do campo e educação de jovens e adultos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 2. ed.
Englowood Cliffs: Prentice Hall.
COLLIE, Joanne. Literature in the Language Classroom. Resource book of ideas
and activities. Cambridge 14th Ed. Cambridge. UK, 1998.
NUNAN, D. Language teaching methodology: a textbook for teachers. NY:
Prentice Hall, 1991.
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PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira / Secretaria
de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998.
MOITA, Lopes L. P. Oficina de Linguística Aplicada. Campinas: Mercado das
Letras, 1990.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna para Educação Básica.
Curitiba: SEED, 2006.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed,
2000.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO MÉDIO II - ING06709
Carga Horária (horas): 35
Período letivo: 7º
EMENTA: Análise do processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa e
suas Literaturas em uma perspectiva teórico-prática. Planejamento e aplicação de
estratégias de ensino em consonância com as características da realidade escolar.
Regência como intervenção no processo educativo do Ensino Médio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
NEVES, Maria Helena Moura. Que gramática estudar na escola? 4ª ed. São Paulo:
Contexto, 2011
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
SUASSUNA Lívia. Ensino de Língua Portuguesa: Uma abordagem pragmática.
Campinas: Papirus, 1995.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL, Secretaria de Educação Média e tecnológica. PCN + Ensino Médio:
Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
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Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002.
KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: Aspectos Cognitivos da Leitura. 9 ed. São Paulo:
Pontes, 2004.
MARTINS, Jorge Santos. Situações práticas de ensino e aprendizagem
significativa. Campinas: Autores Associados, 2009.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para Educação Básica. Curitiba:
SEED, 2006.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3 ed. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2012.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO MÉDIO II - ING06710

DE

Carga Horária (horas): 35
Período letivo: 7º
EMENTA: Análise do processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa e suas
Literaturas em uma perspectiva teórico-prática. Planejamento e aplicação de
estratégias de ensino em consonância com as características da realidade escolar.
Regência como intervenção no processo educativo do Ensino Médio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 2. ed.
Englowood Cliffs: Prentice Hall.
HITCHNSON, Tom. English for Specific Purposes: A learning centred approach.
Cambridge 17th ed. 1948.
NUNAN, D. Language teaching methodology: a textbook for teachers. NY:
Prentice Hall, 1991.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL, Secretaria de Educação Média e tecnológica. PCN + Ensino Médio:
Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002.
MOITA, Lopes L. P. Oficina de Linguística Aplicada. Campinas: Mercado das
Letras, 1990.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna para Educação Básica.
Curitiba: SEED, 2006.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed,
2000.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
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Paulo: Ática, 2002.

8º PERÍODO
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA VIII - ING06801
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 8º
Análise e Produção Crítica de Textos. Técnicas de revisão textual. Leitura,
interpretação e produção textual com ênfase na intelecção do conceito e prática de
coesão e coerência.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Oficina de texto. 3.ed. Petrópolis:
Vozes, 2004.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 2
ed. São Paulo: Ática, 1997.
______. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2005.
KOCH, Ingedore G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2003.
KOCH, Ingedore. & TRAVAGLIA, Luis Carlos. A coerência textual. São Paulo:
Contexto, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
COSTA VAL, M. G. Redação e Textualidade. 2 ed. São Paulo, Martins Fontes, 1999.
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 2
ed. São Paulo: Ática, 1997.
KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F. Prática textual: atividades de leitura e
escrita. 6.ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
THEREZO, Graciema Pires. Redação e leitura para universitários. 2ª edição. São
Paulo: Alínea, 2008.
Componente Curricular: LÍNGUA INGLESA VIII – ING06802
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 8º
Ementa: Prática intensiva de expressão oral em nível avançado: debates, discussões
formais e informais, dando continuidade ao trabalho da disciplina de Língua Inglesa:
Avançado I. Compreensão e produção de textos em nível avançado formais e
ficcionais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HEWINGS, Martin; HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study
reference and practice book for advanced learners of English. 2nd ed. New York,
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NY: Cambridge University Press, 2005.
HORNBY, Albert Sidney. Oxford, Advanced Learner's dictionary: of current
English. 6 ed. New York: Oxford University Press, 1995.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file: Upperintermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English File: Upperintermediate Workbook. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange third edition:
student's book 3. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAKER, Ann. Ship or sheep?: an intermediate pronunciation course. 3 ed.
London: Cambridge University Press, 2006.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills: A practical guide to reading
comprehension exercises. New York: Cambridge University Press, 1981.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. New York: Oxford
University Press, 1993.
MARTINEZ, Pierre,1948 – Didática de Línguas Estrangeiras, São Paulo: Parábola
Editorial, 2009.
RICHARDS, Jack C.; FARRELL, Thomas S. C. Practice teaching: a reflective
approach. New York: Cambridge University Press, 2011.

Componente Curricular: CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA II - ING06803
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 8º
EMENTA: Prática intensiva de expressão oral em nível avançado: debates, discussões
formais e informais, dando continuidade ao trabalho da disciplina de Língua Inglesa:
Avançado I e II.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HEWINGS, Martin; HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use: a self-study
reference and practice book for advanced learners of English. 2nd ed. New York,
NY: Cambridge University Press, 2005.
HORNBY, Albert Sidney. Oxford, Advanced Learner's dictionary: of current
english. 6 ed. New York: Oxford University Press, 1995.
KOENIG, Christina Lathan; OXENDEN, Clive; SELIGSON Paul. English file: Upperintermediate Student´s book. 3.ed. New York: Oxford University Press, 2012.
RICHARDS, Jack C.; HULL, Jonathan; PROCTOR, Susan. Interchange third edition:
student's book 3. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
SWAN, M.; WALTER, C. How English works. New York: Oxford, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BAKER, Ann. Ship or sheep?: an intermediate pronunciation course. 3 ed. London:
Cambridge University Press, 2006.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills: A pratical guide to reading
comprehension exercises. New York: Cambridge University Press, 1981.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. New York: Oxford
University Press, 1993.
MARTINEZ, Pierre. Didática de Línguas Estrangeiras, São Paulo: Parábola Editorial,
2009.
RICHARDS, Jack C.; FARRELL, Thomas S. C. Practice teaching: a reflective
approach. New York: Cambridge University Press, 2011.
Componente Curricular: LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA III – ING05803
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 8º
Ementa: Leitura e análise de períodos literários, autores e obras expressivas das
Literaturas de Língua Inglesa. Contexto sócio-histórico e de produção das obras
literárias. Análise da produção literária a partir da segunda metade do século XX à
contemporaneidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
COLLIE, Joanne. Literature in the Language Classroom. Resource book of ideas
and activities. Cambridge 14th Ed. Cambridge. UK, 1998.
EVANS, Ifor. História da Literatura Inglesa. Lisboa: Edições 70, 1976.
FULLER E. & KINNER, B. Jo. Adventures in American Literature. New York:
Harcourt Brace Jovanovich, 1986.
HIGH, Peter B. An Outline of American Literature. London: Longman, 1995
RIEDINGER, Edward Anthony. A Brief View of American Literature. Rio: CCLS
Publishing House, 1990.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
WOLFE, Doner. American Literature: New Dimensions in Literature. New York:
McCormick – Mathers Publishing, 1996.
WELLS, W.G. The Time Machine. Signet Classics 2002
POE, Edgar. Complete Stories and Poems of Edgar Allan Poe, 1966 BCE.
Hardcover with dust jacket, 821 pages, published by Doubleday & Company. Published
August 15th 1984 by Doubleday & Company, Inc. (first published 1849)
WILDE, OSCAR. Complete Works of Oscar Wilde., Merlin Holland (Introduction)
Mass Market Paperback, 1246 pages. Published August 4th 2003 by HarperCollins
Publishers (first published 1900)
WOOLF, Virgínia. Mrs Dalloway. Coleção LP&M Pocket, 2012.

Componente Curricular: EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE - ING06805
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 8º
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EMENTA: Abordagem histórica do desenvolvimento global e regional enquanto
processo que integra as dimensões sociais, políticas, culturais, ambientais, éticas e
econômicas, tomando-se o campo da educação fornecedor de referenciais
epistemológico, teórico e metodológico para problematizar o desenvolvimento orientado
pela sustentabilidade. Políticas de Educação Ambiental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BAUMGARTEN, Maíra. Conhecimento e sustentabilidade: políticas de ciência,
tecnologia e inovação no Brasil contemporâneo. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2008.
GONÇALVES, R. A.; VIERO, L. M. D.; ORTIZ, A. C. M. (Org.). Desafios da educação
na sociedade de consumo. Santa Maria: UNIFRA, 2007.
GUIMARÃES, M. A dimensão ambiental na educação. 5 ed.
São
Paulo:
Papirus, 2003. 104 p.
PRADO, C.G.F. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. São Paulo. Instituto Paulo
Freire, 2000.
PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi (Ed.). Educação
ambiental e sustentabilidade. 2.ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
AGENDA 21. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento – 1992. Brasília, Senado Federal.
GUEVARA, J.H. Conhecimentos, cidadania e meio ambiente. São Paulo, Petrópolis,
1998.
GADOTTI, M. Pedagogia da terra: ecopedagogia e educação sustentável. In:
Torres, C.A. org. Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el
siglo XXI. CLACSO, Buenos Aires, 2001.
LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2002
SOUZA SANTOS, Boaventura. Um discurso sobre as Ciências na transição para
uma ciência pós-moderna. Revista Estud. av. vol.2 n.2 São Paulo May/Aug. 1988, p.
46-71. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010340141988000200007#not57/ Acesso em 06 ago. 2014.

Componente Curricular: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS - ING06806
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 8º
EMENTA: Conceitos linguísticos. Linguagem do surdo, cultura e sociedade. Os estudos
sobre a linguagem e a língua de sinais. Componentes linguísticos em Libras. Domínio e
uso básico de Libras: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Prática
em Libras: vocabulário geral e especifico da área de atuação docente. Demandas
sociais e educacionais da comunidade surda.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF.
CAPOVILLA, F. C.; & RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Dicionário
enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira. São Paulo: Edusp,
2001 (Volumes 1 - 2 ).
CASTRO, A. & CARVALHO, I. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais.
Brasília (DF): SENAC, 2005.
KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: estudos lingüísticos. São Paulo. Artmed,
2003.
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Educação de surdos: a aquisição da
linguagem. PortoAlegre: Artes Médicas, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, D. W. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira.
São Paulo: EDUSP: Imprensa Oficial, 2004. Volumes 1-2.
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, D. W. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira.
São Paulo: EDUSP: Imprensa Oficial, 2005. v.3.
CAPOVILLA, F. C. & RAPHAEL, D. W. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira.
São Paulo: EDUSP: Imprensa Oficial, 2005. v.4.
FERNANDES, E. Linguagem e surdez. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.
SANTANA, A. P. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas.
Summus, 2007.

Componente Curricular: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E
DIVERSIDADE - ING06807
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 8º
EMENTA: História dos direitos humanos. Os mecanismos internacionais de proteção
dos direitos e a relação dos movimentos sociais no enfrentamento de questões
relacionadas aos direitos humanos. Direitos humanos e cidadania, pressupostos para a
democracia. Políticas educacionais face ao ideal de direitos humanos e o papel dos
profissionais da educação para a construção do trabalho coletivo. A diversidade como
constituinte da condição humana e a cultura como universo simbólico que caracteriza os
diferentes grupos humanos. A educação escolar e a diversidade. A diversidade étnicoracial com ênfase nas histórias e culturas dos povos indígenas e africanos na formação
da cultura brasileira. A Educação Escolar Indígena e Quilombola. A diversidade social e
as desigualdades econômicas, dominação e discriminação. Gênero e educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRÉ, M (org). Pedagogia das diferenças na sala de aula. 7ª edição Campinas:
Papirus, 2006.
CANDAU, V. M. (Org.). Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas.
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Petrópolis: Vozes, 2002. 284 p.
ABRAMOWICZ, A; GOMES, N L. Educação e Raça: perspectivas políticas,
pedagógicas e estéticas. Coleção: cultura negra e identidades. Autêntica, 2011.
CARVALHO. J. M. de. Cidadania no Brasil - o longo caminho. Rio de Janeiro: Cia
das Letras, 2002.
PIOVESAN, F. Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e Direitos Civis e
Políticos. - São Paulo: Rev. Sur, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DINIZ, M; VASCONCELOS, R. N. (organizadoras), Pluralidade cultural e inclusão na
formação de professoras e professores. Formato, 2004.
GADOTTI, M. Diversidade cultural e educação para todos. Rio de Janeiro: Graal,
1992.
GALLO, S. Ética e Cidadania: Caminhos da Filosofia: elementos para o ensino de
Filosofia. 5ª Ed. Campinas: Papirus, 1999.
PIOVESAN, F. Direitos Humanos e o Direito Internacional. 14 ed. Ver. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2013
TORRES, J. A. G. Educação e diversidade cultural: bases dialéticas e organizativas.
Porto Alegre: Artmed, 2002.

Componente Curricular: TRABALHO
ING06808

DE

CONCLUSÃO

DE

CURSO

III

-

Carga Horária (horas): 16
Período letivo: 8º
EMENTA: Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, visando à socialização
do conhecimento científico na área de Letras e afins.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. 6ª ed., São Paulo: Atlas, 2005.
MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3ª ed. revista e
atualizada, São Paulo, Saraiva, 2008.
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica. A prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2000.
SEVERINO, Antonio. Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22ª ed. revista de
acordo com a ABNT e ampliada, São Paulo: Cortez, 2002.
TOMASI, Carolina & MEDEIROS, João Bosco. Comunicação científica. Normas
técnicas para redação científica. São Paulo: Atlas, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BOOTH, W.C.; COLOMB, G.G.; WILLIAMS, J.M. A arte da pesquisa. 3ª ed. S. Paulo:
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Martins Fontes, 2005.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 12.
Ed. S. Paulo: Cortez, 2010.
HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na universidade. S. Paulo:
Parábola, 2010.
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT comentadas para trabalhos
científicos. 2. Ed., rev. e ampl. Curitiba: Juruá, 2003.
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do
conhecimento. 7. Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.

Componente Curricular: SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PRÁTICAS DE
ENSINO VIII: EDUCAÇÃO, ENSINO, INTERCULTURALIDADE E DIVERSIDADE ING06809
Carga Horária (horas): 16
Período letivo: 8º
EMENTA: Articulação e síntese dos componentes curriculares do período, na
perspectiva de um trabalho pedagógico interdisciplinar. Elaboração e coordenação de
projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Conceito de cultura, identidade e
diferença. Implicâncias sociopolíticas e culturais da globalização. Consciência cultural.
Estereótipos e preconceitos culturais. Aspectos multi e interculturais na sociedade e no
ensino de línguas. Escola, tecnologias e interculturalidade. Aspectos multi e
interculturais da educação alimentar e nutricional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDRADE, Marcelo (org.). A diferença que desafia a escola: a prática pedagógica
e a perspectiva intercultural. Rio de Janeiro: Quartet, 2009.
CANDAU, V. M. (Org.). Educação intercultural e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7
Letras, 2006.
BYRAM, Michael; GRIBKOVA, Bella; STARKEY, Hugh. Developing the intercultural
dimension in language teaching: a practical introduction for teachers. Strasbourg:
Council of Europe, 2002. Disponível em: <http://give2all.org/pdf/dimension/5.pdf>.
Acesso em: 26 abr. 2017.
KRAMSCH, Claire J. Context and culture in language teaching. United Kingdom:
Oxford University Press, 1993.
SANTIAGO, Mylene Cristina; AKKARI, Abdeljalil; MARQUES, Luciana Pacheco.
Educação intercultural: desafios e possibilidades. Petrópolis: Vozes, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
JULLIEN, François. O diálogo entre as culturas: do universal ao multiculturalismo.
Rio de Janeiro: Zahar, 2009.
SCHEYERL, Denise; BARROS, Kelly; SANTO, Diogo Oliveira do Espírito. A
perspectiva intercultural para o ensino de línguas: propostas e desafios. Estudos
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Linguísticos e Literários. Salvador, v. 50, p.145-174, jul. 2014. Semestral. Disponível
em: <file:///C:/Users/Filipe Reuter/Downloads/14816-47869-1-PB.pdf>. Acesso em: 26
abr. 2017.
TAVARES, Roseanne Rocha (org.). Língua, cultura e ensino. Maceió: EDUFAL, 2006.
VALDES, Joyce Merrill. Culture Bound: bridging the cultural gap in language
teaching. New York: Cambridge University Press, 2001.
WILLIAMS, Raymond et al. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade.
Trad. Sandra Guardini Vasconcelos. São Paulo: Boitempo, 2007. 464 p.

Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DE
LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO MÉDIO III - ING06810
Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 8º
EMENTA: Análise reflexivo-crítica sobre o processo de ensino e aprendizagem em
Língua Portuguesa e suas Literaturas e implicações dentro do Currículo do Ensino
Médio. Organização e aplicação de Projetos na área de Língua Portuguesa e suas
Literatura para o Ensino Médio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos projetos: etapas, papeis e atores. 4 ed.
São Paulo: Érica, 2008.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
SUASSUNA Lívia. Ensino de Língua Portuguesa: Uma abordagem pragmática.
Campinas: Papirus, 1995.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BRASIL, Secretaria de Educação Média e tecnológica. PCN + Ensino Médio:
Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.
MARTINS, Jorge Santos. Situações práticas de ensino e aprendizagem
significativa. Campinas: Autores Associados, 2009.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para Educação Básica. Curitiba:
SEED, 2006.
PIMENTA, Selma Garrido. (Org.). O Estágio na Formação de Professores: unidade
teoria e prática. São Paulo: Cortez, 1994.
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Componente Curricular: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS NO ENSINO MÉDIO III - ING06811

DE

Carga Horária (horas): 33
Período letivo: 8º
EMENTA: Análise reflexivo-crítica sobre o processo de ensino e aprendizagem em
Língua Inglesa e suas Literaturas e implicações dentro do Currículo do Ensino Médio.
Organização e aplicação de Projetos na área de Língua Portuguesa e suas Literatura
para o Ensino Médio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA Filho, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no Ensino de
Línguas. Campinas: Pontes, 1993.
BROWN, H. Douglas. Principles of Language Learning and Teaching. 2. ed.
Englowood Cliffs: Prentice Hall.
NUNAN, D. Language teaching methodology: a textbook for teachers. NY: Prentice
Hall, 1991.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. 9 ed. Campinas: Papirus, 2003.
WRIGT, Tony. Language Teaching- A scheme for Teacher Education. Oxford
University Press. New York, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL, Secretaria de Educação Média e tecnológica. PCN + Ensino Médio:
Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002.
MOITA, Lopes L. P. Oficina de Linguística Aplicada. Campinas: Mercado das Letras,
1990.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação.
Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira Moderna para Educação Básica.
Curitiba: SEED, 2006.
PERRENOUD, P. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
ZÓBOLI, Graziela. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São
Paulo: Ática, 2002.

3.10 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
O Estágio Supervisionado busca possibilidades de estabelecer relações entre
a universidade e o mundo do trabalho, efetivando a interação entre a teoria e a
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prática, na qual o saber e o fazer são aspectos do processo contínuo na formação
do profissional da educação.
Entendido como processo de construção do conhecimento, articulado com a
realidade, o Estágio oportuniza o aprender fazendo, à medida que se constitui
enquanto atividade de ensino, pesquisa e extensão, ou ação interventiva que
permita e garanta a qualificação do exercício profissional.
Assim, o Estágio Supervisionado possibilita:
A) Aplicação de aulas práticas em sala de aula do ensino fundamental e médio
em estabelecimentos escolares públicos e privados;
B) Realização de cursos práticos de alfabetização para jovens e adultos e de
recuperação de conteúdos para alunos de escolas de ensino fundamental e
médio;
C) Atualização prática de novos paradigmas conceituais abrangendo as
diferentes organizações escolares;
D) Aplicação de novas técnicas de ensino.

O Estágio vincula-se à pesquisa quando propicia:
 Diagnóstico da comunidade escolar;
 Elaboração e execução de projetos de pesquisa com base em situações
problemas de ensino e aprendizagem, nas diversas áreas de ensino,
numa dimensão formal e informal;
 Desenvolvimento de projetos atendendo o interesse e as necessidades da
comunidade.

O Estágio vincula-se a práticas extensivas quando propicia:


Assessoria didático-pedagógica nos estabelecimentos de ensino públicos e
particulares;



Desenvolvimento de projetos pedagógicos para atender a Educação Básica
de ensino fundamental e médio, conforme suas necessidades específicas;



Realização de cursos, minicursos, seminários, palestras, encontros que
atendam aos interesses sociais;
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Realização de cursos especiais abertos à comunidade, envolvendo formação
profissional em nível básico e técnico, atendendo sob forma de educação
continuada e/ou de qualificação profissional, independente da formação
anterior dos acadêmicos;

O Estágio Supervisionado é um fator de integração entre as Instituições de
Ensino Superior, Ensino Fundamental e Médio e os setores das Comunidades de
abrangência da Instituição, possibilitando um processo de retroalimentação do
ensino, da avaliação participativa e contínua, dos cursos e de seus currículos. Assim
sendo, o Estágio Supervisionado é concebido em termos gerais como um momento
privilegiado, de enriquecimento do acadêmico estagiário, entendido como uma
atividade curricular multidisciplinar. Como experiência acadêmico-profissional, busca
abrir a possibilidade de estabelecer relações entre a Universidade, as entidades
concedentes e a realidade social, efetivando a interação entre a teoria e a prática,
garantindo a necessária vivência do caráter formativo e profissional do estagiário.
Os Estágios Curriculares Supervisionados, obrigatórios e não obrigatórios,
são realizados de acordo com o Regulamento de Estágios do Curso de Letras do
Instituto Federal do Paraná (Anexo III), fundamentados na Resolução CNE/CP nº.
2/2015, que trata das Diretrizes das Licenciaturas, bem como na Lei nº 11.788, de
25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, e na portaria nº
4, de 22 de junho de 2009, do IFPR.
Assim, as 404 horas de estágio dividem-se em seis componentes
curriculares para cada área da habilitação (Língua Portuguesa e Língua Inglesa),
totalizando 202 horas para cada área, nos níveis fundamental e médio,
paralelamente, possibilitando ao acadêmico a reflexão sobre os diferentes campos
de inserção do futuro professor. Está previsto o acompanhamento de docente
orientador, do Curso de Letras do IFPR para subsidiar o processo de observação,
planejamento, intervenção e avaliação em cada um dos contextos em que o
acadêmico irá se inserir.
Os estágios serão realizados nos seguintes contextos: Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
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Paralelamente às inserções nos diferentes contextos, o acadêmico
estagiário estabelece contato permanente com seu orientador de estágio, em
encontros definidos em cronograma de trabalho conjunto, bem como faz todas as
leituras necessárias à compreensão da complexidade em que está inserido,
construindo gradativamente o texto de seus relatórios parciais e final, que deverá
refletir a construção do seu próprio conhecimento, proporcionado pela experiência
de estágio acerca do que é ser um professor de Língua Portuguesa e Língua Inglesa
e suas Literaturas.
Ao final de cada período de estágio, o acadêmico deverá apresentar um
relatório em que se visualize o seu processo formativo e os tensionamentos
verificados em cada um dos contextos em que se inseriu.
Da mesma forma que os estágios curriculares supervisionados obrigatórios,
os estágios curriculares não obrigatórios também são previstos nas diretrizes e têm
supervisão de docentes do curso.
Para dar conta da operacionalização deste processo, foi elaborado o
Regimento de Estágio do Curso de Letras do Instituto Federal do Paraná, Campus
Palmas (anexo III).
A operacionalização do estágio se dará da seguinte forma:
No Curso de Letras, o estágio tem início a partir do segundo período, e deve
contemplar análises baseadas nas atividades acadêmicas desenvolvidas pelo
discente, de forma que se possa confrontar teoria e prática na área de Letras. São
404 horas de estágio (202 horas para cada área, nos níveis fundamental e
médio, paralelamente), as quais contemplam momentos de encontro da turma com
o professor responsável pela disciplina de estágio, a fim de organizar e sistematizar
o trabalho a ser desenvolvido ao longo do semestre; ida às escolas para realização
das atividades práticas e pesquisa teórica para elaboração dos relatórios de estágio.
Os estágios estão organizados em seis etapas assim distribuídas
No Ensino Fundamental
3º período: observação na escola (secretaria, biblioteca, entrevistas) e
montagem do relatório; observação e coparticipação nas aulas de Língua
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Portuguesa e Língua Estrangeira – Inglês; planejamento das atividades e montagem
do relatório – 38 horas/Português e Literaturas e 38 horas/Inglês e Literaturas;
4º período: planejamento de atividades e regência (nas turmas observadas
no semestre anterior) e montagem do relatório – 41 horas/Português e Literaturas e
41 horas/Inglês e Literaturas;
5º período: Aplicação de um projeto de extensão universitária na escola em
que desenvolveu as etapas anteriores do estágio e/ou na comunidade onde houver
necessidade (montagem, aplicação, relatório) – 38 horas/Português e Literaturas e
38 horas/Inglês e Literaturas.

No Ensino Médio
6º período: observação na escola (secretaria, biblioteca, entrevistas) e
montagem do relatório; observação e coparticipação nas aulas de Língua
Portuguesa e Língua Estrangeira – Inglês; planejamento das atividades e montagem
do relatório – 38 horas/Português e Literaturas e 38 horas/Inglês e Literaturas;
7º período: planejamento de atividades e regência (nas turmas observadas
no semestre anterior) e montagem do relatório – 41 horas/Português e Literaturas e
41 horas/Inglês e Literaturas;
8º período: Aplicação de um projeto de extensão universitária na escola em
que desenvolveu as etapas anteriores do estágio e/ou na comunidade onde houver
necessidade (montagem, aplicação, relatório) – 38 horas/Português e Literaturas e
38 horas/Inglês e Literaturas.

Estas atividades resultam em um total de 404 horas, que cumprem o número
de horas determinadas pela legislação vigente.
Para a operacionalização de cada etapa do estágio, o aluno deverá seguir as
orientações que constam no Regulamento de Estágios do Curso de Letras do IFPR
Campus Palmas e o Regulamento dos Estágios do Instituto Federal do Paraná
(anexo III). A realização do Estágio Supervisionado no Curso de Letras, ainda que
seja prática corrente e obrigatória, deve ser analisada de maneira criteriosa, já que
envolve os mais diversos elementos, tais como interesses, necessidades,
135

possibilidades, potencialidades e outros, que dizem respeito tanto ao discente
quanto ao docente.
De acordo com essa proposta, o Estágio Supervisionado deve buscar
consolidar os seguintes objetivos:


Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida

profissional, abrindo ao estagiário mais oportunidades de conhecimento da
filosofia, diretrizes, organização e funcionamento das organizações educacionais
e da comunidade;


Promover a integração da IES/ Curso-Escola-Comunidade;



Atuar como instrumento de iniciação ao ensino (aprender a ensinar);



Identificar, através da prática de observação problemas educacionais e

propor novas alternativas científicas voltadas para uma educação de qualidade;


Vivenciar através do estágio supervisionado experiências didático-

pedagógicas significativas, de acordo com suas especificidades, num processo de
sistematização e reelaboração de conhecimentos científicos;


Buscar alternativas de apoio, junto aos Departamentos e Instituições da

Comunidade para efetivação da proposta de Estágio Curricular;


Interagir

com

as

escolas

e

comunidade

local

assumindo

posicionamento crítico, reflexivo de conceitos subjacentes à realidade constatada.


Demonstrar responsabilidade, competência através do preparo técnico-

político assumindo uma postura pedagógica que permita apresentação de
soluções alternativas que proporcionem mudança no contexto social.


Articular a formação ministrada no curso, com a prática profissional de

modo a qualificar o aluno para o desempenho competente e ético das tarefas
específicas de acordo com a natureza pedagógica do curso.


Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício
profissional e de produção do conhecimento, permitindo tomada de decisões nas
mais variadas situações.


Promover a integração da IES/Curso - Escola - Comunidade.
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As atividades do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Letras do
IFPR Campus Palmas poderão ser desenvolvidas em Escolas de Ensino
Fundamental e Médio, da rede de ensino pública ou privada, bem como em outras
instituições educacionais.
Tanto a supervisão quanto a avaliação das atividades de estágio do curso de
Letras seguem o determinado no Regulamento de Estágios do IFPR e do Curso de
Letras (anexo III). Tal regulamento determina que a supervisão das atividades seja
realizada pelo professor orientador/supervisor de estágio do curso, e na Entidade
Concedente, por um professor graduado na(s) disciplina(s) afim(s) e/ou de um
profissional da área, o qual irá colaborar com o Professor da IES na tarefa de
acompanhamento e supervisão do estágio.
Quanto à avaliação das atividades de estágio, o Regulamento prevê o abaixo
descrito:
O estagiário matriculado regularmente será avaliado no final de cada etapa do
seu estágio, obedecendo aos seguintes procedimentos e critérios:
1. A avaliação será realizada através do acompanhamento do professor
orientador/supervisor de estágio do curso e pelos elementos fornecidos pelos
Orientadores/Supervisores de estágio da Instituição Concedente.
2. O orientador supervisor de estágio na Entidade Concedente avaliará o
estagiário conforme critérios e valores constantes da Ficha de Avaliação do Estágio.
3.

A

apresentação

do

trabalho

de

regência

desenvolvido,

os

esclarecimentos e relatos da experiência vivenciada farão parte da avaliação, não
tendo caráter de defesa monográfica.
4. Será considerado aprovado o aluno estagiário que obtiver, após a
entrega do relatório final, a média aritmética igual ou superior a 7,00 (sete) numa
escala de zero a dez, resultante da avaliação do desempenho nas atividades
teórico-práticas acompanhadas pelo professor orientador/supervisor de estágio do
curso e pelo professor orientador supervisor da Entidade Concedente.
O estágio curricular remunerado visa o aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Poderá ser
estabelecido pelos Convênios com instituições congêneres, ou diretamente pela
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empresa pública ou privada concedente, de forma a comprovar a realização do
referido estágio com atividades pertinentes à área do curso e em conformidade com
a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. O estágio remunerado também deve
cumprir as determinações de cargas horárias e supervisão de professor orientador
do estágio.
3.11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
A produção de um Trabalho de Conclusão de Curso é requisito fundamental
para a obtenção do título auferido pelo Curso de Letras – Licenciatura Plena − e
deve refletir a formação acadêmica vivenciada desde o primeiro período,
contemplando o universo de temáticas da formação docente do curso de Letras e
áreas afins.
A produção do TCC será resultado de um processo contínuo, iniciado desde
o primeiro período, no componente curricular Metodologia do Trabalho Científico,
sendo aprofundado nos componentes Trabalho de Conclusão de Curso I, II e III,
ofertados nos 6, 7 e 8 períodos consecutivamente, quando a temática será
delimitada, dando início a um projeto de investigação científica, a partir de um objeto
específico, alvo do interesse acadêmico dos professores em formação.
O TCC será construído até o oitavo semestre com o acompanhamento dos
orientadores a partir de termo de compromisso previamente definido. Este projeto
de investigação científica deve estar diretamente relacionado ao Trabalho de
Conclusão de Curso do/a acadêmico/a, resultando na modalidade de Monografia
Acadêmica. Os acadêmicos terão acompanhamento e orientações contínuas dos
orientadores e apoio nos componentes: Trabalho de Conclusão de Curso I
(construção do projeto de pesquisa); Trabalho de Conclusão de Curso II (redação) e
Trabalho de Conclusão de Curso III (apresentação).
A regulamentação deste processo consta no anexo II, no qual estão
indicadas as informações relacionadas, como a dinâmica, as responsabilidades e os
critérios de aprovação.

3.12 ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES
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As Atividades Acadêmicas Complementares são atividades extracurriculares
que deverão ser realizadas até a integralização do curso, num total de 200 horas,
sendo regidas por regulamento próprio (Anexo IV).

4. CORPO DOCENTE
A projeção quantitativa do corpo docente é feita a partir da proporcionalidade
de um docente para cada vinte discentes na graduação. Parte-se da composição
existente no ano de 2012, com seis professores, que assumem os componentes
curriculares do primeiro e segundo semestres do curso e também os componentes
da grade curricular antiga, pois ainda possuímos acadêmicos oriundos do extinto
UNICS. É pertinente ressaltar que os professores de Letras atuam em todos os
colegiados de curso do IFPR Campus Palmas, durante todos os semestres,
ministrando a disciplina de Língua Portuguesa. Os professores do colegiado de
Pedagogia do Multidisciplinar também trabalham constantemente com disciplinas no
Curso de Letras, e trabalham com as disciplinas relacionadas à Educação e
Formação Docente.
A partir do exposto, a configuração atual é a que está na planilha a seguir,
que poderá ser alterada a medida do ingresso dos novos docentes:

Docente: Aline Cristina Oliveira
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Magistério Superior: 1 ano
Profissional:
10
anos
Titulação: Doutora
Currículo Lattes: http://cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4248995Z5

Docente: Carla Francine da Silva Reis
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Profissional: 8 anos e 5
Titulação: Mestre
meses

Magistério Superior:
1 ano e 6 meses

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3277568263788222

Docente: Claudionei Cella Pauli
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Magistério Superior:
Profissional: 5 anos
1 ano
Titulação: Mestre
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4203825J4
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Docente: Daiane Padula Paz
Regime de Trabalho: 40hDE Tempo de Experiência
Magistério Superior:
Profissional:
1 ano e 6 meses
Titulação: Mestre.
14 anos e 6 meses
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8623418812641501

Docente: Elaine Polo Fortunato
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Profissional: 11 anos
Titulação: Especialista
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3392832302637900

Magistério Superior: 9 anos

Docente: Filipe Marchioro Pfützenreuter
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Magistério Superior: 6 anos
Profissional: 13 anos
Titulação: Doutor
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0750423953276748

Docente: Jacob dos Santos BIziak
Regime de Trabalho:
Tempo de Experiência
40h DE
Profissional: 11 anos e 6
meses
Titulação: Doutor

Magistério Superior: 4
anos e 6 meses

Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K416416
3J1

Docente: Jaison Luís Crestani
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Magistério Superior:
Profissional: 5 anos
5 anos
Titulação: Doutor
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4495190660784265

Docente: Kátia Cilene Silva Santos Conceição
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Magistério Superior:
Profissional: 16 anos
6 anos
Titulação: Doutora
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5873404260080377

Docente: Paulo Roberto Masella Lopes
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Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Magistério Superior:
Profissional: 4 anos
3 anos
Titulação: Mestre
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221535Z6

Docente: Roberto Carlos Bianchi
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Profissional: 12 anos e 2
meses
Titulação: Mestre

Magistério Superior:
11 anos e 6 meses

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9992771065946873

Docente: Sânderson Reginaldo de Mello
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Profissional: 17 anos e 6
meses
Titulação: Doutor

Magistério Superior:
14 anos e 6 meses

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1965169918153347

Docente: Silvano Aparecido Redon
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Magistério Superior:
Profissional: 5 anos
5 anos
Titulação: Mestre
Currículo Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4262730Y3

Docente: Suzete Verginia de Souza Reiter
Regime de Trabalho: 40h DE Tempo de Experiência
Profissional: 21 anos e 6
meses
Titulação: Especialista

Magistério Superior:
2 anos e 6 meses

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1605033033341815

4.1. Atribuições do Coordenador
Conforme o Artigo 1º da portaria nº 283/2011, a normatização das
atribuições das Coordenações de Cursos, no âmbito do Campus Avançado de
Palmas é até a aprovação do Regimento Interno do Instituto Federal do Paraná por
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seu Conselho Superior. No Artigo 2° refere-se que compete ao Coordenador de
Cursos as atribuições de:
XIII. integrar o planejamento e a ação didático- pedagógico dos cursos sob
sua coordenação;
XIV. executar as deliberações do Conselho Superior;
XV. cumprir as determinações dos órgãos diretivos;
XVI. presidir as reuniões do Colegiado do Curso;
XVII. organizar e registrar as reuniões do Colegiado de Curso sob sua
coordenação para os assuntos que sejam de interesse dos cursos.
XVIII. assessorar à coordenação de ensino na fixação dos horários das
aulas das áreas de conhecimento ofertadas;
XIX. presidir a sessão de avaliação dos pedidos de dispensa e opinar na
transferência,

verificando

a

equivalência

dos

estudos

feitos,

tomando

as

providências cabíveis;
XX. fornecer à Coordenação de Ensino , conforme calendário, e após a
reunião do Colegiado do curso, os resultados do período avaliativo, bem como os
diários de classe, devidamente preenchidos;
XXI. supervisionar o cumprimento da carga horária do curso coordenado,
estipulada na matriz curricular, bem como tomar as devidas providências nos casos
em que haja necessária substituição de professores, em caso de faltas justificadas
ou atividades extracurriculares;
XXII. orientar o corpo discente e docente do curso sob sua coordenação
sobre currículo, frequência, avaliação e demais atividades de ensino que lhes
possam interessar;
XXIII. planejar em conjunto com a Coordenação de Ensino as atividades de
Orientação Educacional;
XXIV. conhecer o material didático elaborado pelo corpo docente para os
cursos sob sua coordenação;
XXV. supervisionar o preenchimento do registro de classe e solicitar
correções
caso sejam necessárias, assinando-os;
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XXVI.

zelar

pelos

laboratórios,

materiais

e

equipamentos

da

sua

coordenação e eixos específica;
XXVII. articular a integração entre as áreas de base nacional comum e de
formação específica;
XXVIII. adotar os princípios pedagógicos de Identidade, Diversidade e
Autonomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização como estrutura dores dos
currículos do ensino médio profissionalizante;
XXIX. garantir que as grades curriculares cumpram as determinações da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais dispositivos legais;
XXX. elaborar, com auxílio dos professores, termos de referências,
especificações, planilhas e memoriais, para suprimento de materiais, obras, serviços
e equipamentos às necessidades dos cursos .
XXXI. as Coordenações de cursos terão como referência os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, do Ministério da Educação e serão as
seguintes: Coordenação de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Coordenação
de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Coordenação de Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias.
Parágrafo Único – O coordenador de curso será escolhido dentre os
docentes que atuam no curso e com formação na área em que o curso está inserido.
Para o desenvolvimento das atividades inerentes à coordenação do curso, a
instituição prevê 16 horas específicas para este fim no plano de trabalho docente.

4.1.1. Experiência do Coordenador
Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual de Maringá UEM/Maringá (1999), mestrado em Comunicação pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/Bauru (2003) e doutorado em Letras pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/Assis (2010). Tem
experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura, Língua Portuguesa, Leitura
e Produção de Textos, sendo também avaliador das redações do Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM do Ministério da Educação - MEC.
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Dentre as atividades realizadas, destacam-se as funções de professor e
coordenador

do

curso

superior

de

Letras

nas

Faculdades

de

Dracena

(UNIFADRA/Fundec) de 2002 a 2007 e de 2011 a 2013, bem como a coordenação
do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES E LETRAS (Lato Sensu)
INTERLINGUAGENS DA ARTE: PROCESSO DE LEITURA DO TEXTO E DA
IMAGEM, idealizado sob a perspectiva da Pesquisa em Educação: Artes e Letras;
Conceitos de Leitura em Texto e Imagem; Códigos e Linguagens em Artes; Arte e
Interdisciplinariedade; e História da Arte, autorização: CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO / CEE (SP), PARECER nº.42/2005.
No Instituto Federal do Paraná, campus Palmas, o Coordenador do Curso
Superior de Letras desempenhou a função de Chefia da Seção de Secretaria
Acadêmica (2015-2016), e, atualmente, é também Assistente Pedagógico do Núcleo
de Educação a Distância - NUTEAD, Coordenador do Laboratório Interdisciplinar de
Formação de Educadores - LIFE/Capes e professor efetivo da área de Língua
Portuguesa/Literatura.

4.1.2 Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante – NDE, de acordo com a Resolução CONAES
nº. 01/2010, constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de
acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização do projeto pedagógico do curso, devendo ser constituído por membros
do corpo docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo,
percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e
em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem
sobre o desenvolvimento do curso.

No âmbito do Curso de Licenciatura em Letras, o NDE tem função consultiva, propositi
consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. Os docentes que compõem o NDE
do Curso de Licenciatura em Letras do IFPR Campus Palmas são responsáveis pela
organização didática- pedagógica do curso, além da elaboração e aprovação dos
documentos oficiais do Curso, como o Projeto Pedagógico do Curso e a grade
curricular, entre outros. O NDE do Curso de Letras, atualizado em 2016, está
formado pelos docentes:
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JUSSARA ISABEL STOCKMANNS
KÁTIA CILENE SILVA SANTOS CONCEIÇÃO
ROBERTO CARLOS BIANCHI
SÂNDERSON REGINALDO DE MELLO
SUZETE VERGINIA DE SOUZA REITER

4.3. Colegiado de Curso
O colegiado do curso de Licenciatura em Letras é um órgão consultivo e de
assessoramento do Coordenador do Curso, sendo constituído pelo Coordenador do
Curso que o presidirá, pelos docentes que participam das atividades do curso e por
02 (dois) representantes discentes, indicados pelos alunos matriculados no curso.
Os membros do Colegiado de Curso têm os seguintes mandatos:
I – Coincidente com o tempo de permanência no cargo consignado, no caso
do Coordenador do Curso;
II – Os docentes estão condicionados ao exercício da docência no curso e
devendo ser substituído no caso de inexistência de vínculo com o curso;
III – Um ano para os representantes discentes, não permitida a recondução.
Os representantes discentes terão 01 (um) suplente cada, indicado pelos
alunos matriculados no curso.
Compete ao Colegiado de Curso:
I – Aprovar os planos de ensino dos componentes curriculares do curso,
observando as diretrizes gerais para sua elaboração, aprovados pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão;
II – Coordenar e supervisionar os planos e atividades didático-pedagógicas
do curso;
III – Coordenar o planejamento, elaboração, execução e acompanhamento
pedagógico do Curso, propondo, se necessário, as devidas alterações;
IV – Emitir parecer em projetos de ensino, pesquisa e extensão vinculados à
coordenação do curso;
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V – Propor ao Conselho Superior medidas e normas referentes ao
funcionamento e verificação do rendimento escolar para estágio, trabalho de
conclusão, às atividades acadêmicas, disciplinares, administrativas e didáticopedagógicas necessárias ao bom desempenho e qualidade do curso;
VI – Constituir comissões específicas para o estudo de assuntos de
interesse do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas;
VII – Zelar pela fiel execução dos dispositivos regimentais e demais
regulamentos e normas do IFPR;
O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, preferencialmente na
primeira semana de cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado
pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras ou o requerimento de 03
membros, de acordo com a relevância julgada por quem convocar.
O comparecimento dos membros do Colegiado às reuniões é de caráter
obrigatório e tem preferência sobre qualquer outra atividade acadêmica.
Das sessões são lavradas atas, lidas, aprovadas e assinadas por todos os
presentes, na mesma sessão ou na seguinte.
As deliberações são realizadas por maioria dos presentes na sessão.
A distribuição das horas de trabalho dos docentes do colegiado são
distribuídas ao longo da semana segundo critérios de contratação previstos na
Legislação Federal – Lei nº 7.596/87, de 10/04/87, Decreto Federal 94.664, de
23/07/87, Portaria nº 475, de 26/08/87 e Lei 11.784, de 22/09/08, tem a seguinte
distribuição, de acordo com a citada legislação: no mínimo 12 e no máximo 16 horas
semanais para aula, 04 horas para manutenção de ensino e 04 para apoio ao
ensino.

4.4. Políticas de Capacitação Docente
A Resolução Nº 48/11, normatiza o Programa de Qualificação e Formação
dos Servidores do IFPR no seu artigo primeiro ao artigo quinto. O Programa de
Incentivo à Formação Inicial, Continuada e de Qualificação de Servidores Públicos
contemplará, quando possível, os seguintes níveis formativos, nas modalidades EAD
e presencial:
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I. Cursos de Graduação;
II. Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: aperfeiçoamento e especialização;
III. Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: mestrado e doutorado;
IV. Estágio Pós-Doutoral;
Outros cursos, estágios, intercâmbios acadêmico-profissionais ou atividades
de capacitação, no interesse da Administração.
Além dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, a formação
permanente do corpo docente será objeto de discussão e definição de estratégias
formativas, com vistas a atender aos objetivos do curso, devendo ocorrer em
semanas pedagógicas, oficinas específicas, participação em eventos formativos
institucionais e de realização de estudos acadêmico-científicos de forma continuada.

4.5. Plano de Cargos e Salários dos Docentes
O Instituto Federal do Paraná, por situar-se no âmbito da Rede pública
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, possui um quadro docente
constituído a partir de concurso público de provas e títulos. Os profissionais
aprovados pelo concurso público ingressam no Plano de Carreira e Cargos do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Lei n. 11.784/2008.
A remuneração docente se constitui dos seguintes componentes:
I - Vencimento Básico;
II - Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico- GEDBT (art. 116) e
III- Retribuição por Titulação - RT (art. 117)
A carreira docente se divide em seis classes:
- D I, D II, D III, D IV, D V e PROFESSOR TITULAR.
As classes D I, D II e D III contém 4 níveis: 1, 2, 3 e 4.
- A classe D IV contém 1 nível.
- A Classe D V contém 3 níveis.
- Professor Titular possui nível único.
A progressão na carreira pode ser dar de duas formas:
1)

Progressão

funcional

por Titulação –

(Retribuição por Titulação) equivalente à titulação.
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O

servidor

receberá

RT

2) Progressão

por

desempenho

acadêmico (progressão

por

mérito

mediante avaliação de desempenho, realizada a cada 24 meses).

5. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Segundo o art. 45 do Estatuto do Instituto Federal do Paraná, em vigência “o
corpo técnico-administrativo é constituído pelos servidores integrantes do quadro
permanente de pessoal do Instituto Federal, regidos pelo Regime Jurídico Único,
que exerçam atividades de apoio técnico, administrativo e operacional”. O servidor
Técnico Administrativo em educação deve ter como diretriz de suas ações e
decisões, o comprometimento com o resultado do seu trabalho em prol da
sociedade, o valor ao ente público e a disseminação da cultura de que todos
possuem uma atribuição de fundamental importância para o desenvolvimento desta
autarquia. Espera-se ainda, desses servidores, o conhecimento da missão e valores
do Instituto Federal do Paraná, bem como sua finalidade e objetivos. Além disso,
servidores que almejem a qualificação, capacitação e a formação continuada.
Entende-se que o papel dos servidores Técnico Administrativos deve ser o
de compromisso com a Instituição e com a qualidade no serviço prestado interna e
externamente à comunidade. Ele precisa estar consciente de seus direitos e deveres
como cidadão e servidor, o que se denota de relevante importância definir uma ética
institucional vinculada à função social do Instituto Federal do Paraná – Campus
Palmas, a qual poderá servir de referência para todas as ações desenvolvidas pelos
servidores no âmbito institucional. Ainda, mister citar que deve-se buscar expandir a
participação do servidor em projetos institucionais, propondo-lhe desafios que o
estimulem em suas potencialidades.
O corpo técnico-administrativo necessário ao curso abrange as atividades de
Secretaria Geral, Biblioteca, entre outras, comuns à todos os cursos da instituição,
cujas atribuições estão regulamentadas, no âmbito de cada setor ou área, para
atender com a necessária qualidade as demandas cotidianas de uma instituição de
ensino que abrange cursos superiores e cursos técnicos.
O Campus Palmas conta, atualmente, com os técnicos administrativos
indicados no demonstrativo seguinte:
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DEMONSTRATIVO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Nome

Ciências Contábeis

Regime de
Trabalho
40h/semanais

Tempo de
experiência
19 anos

Letras

40h/semanais

15 anos

Ensino Médio – Graduando em
Letras
Jornalismo/Direito

40h/semanais

02 anos

40h/semanais

06 anos

Administração

40h/semanais

06 anos

Ensino Médio – Graduando em
Química
Pedagogia
Administração

40h/semanais

02 anos

40h/ semanais
40h/semanais

02 anos
02 anos

Biologia/ Farmácia

40h/ semanais

07 anos

Sistemas de Informação

40h/semanais

07 anos

História

40h/semanais

03 anos

Ciências Contábeis

40h/semanais

02 anos

Ensino Médio – Graduando em
Direito
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis

40h/semanais

03 anos

40h/semanais
40h/semanais

07 anos
05 anos

Sistemas de Informação

40h/semanais

06 anos

Jordana Lemke Gonzalez

Direito

40h/semanais

03 anos

Joselha Cristina Dal Bello

Serviço Social

40h/semanais

07 anos

Josiane Maria Comarella

Biblioteconomia e Letras

40h/semanais

20 anos

Pedagogia
Gestão Pública

40h/semanais
40h/semanais

10 anos
06 anos

Lilian Lucht Carneiro
Luciana Simões dos Reis Oliveira

Administração e Direito
Administração

40h/semanais
40h/semanais

10 anos
13 anos

Luciano Barfknecht

Comunicação Social –
Jornalismo
Gestão Pública

40h/semanais

02 anos

40h/semanais

08 anos

Ensino Médio – Graduanda em
Administração
Pedagogia/
História
Tecnologia em Eletrônica

40h/semanais

07 anos

40h/semanais

03 anos

40h/semanais

02 anos

Assistência Social

40h/semanais

11 anos

Melânia Dalla Costa

Pedagogia

40h/semanais

24 anos

Miguel Ângelo Santin

Ensino Médio – Graduando em
Gestão Pública
Ciências Econômicas

40h/semanais

Adriana Padilha Terres Lopes
Alessandra Pereira do Amaral dos Santos
Alessandro Cesar da Luz
Allisson Roberto Siviero
Andrea Klug
Andrey de Campos
Celso Augusto de Oliveira Cristófoli da Silva
Caio Cesar Fernandes Chudzik
Cledes Terezinha De Oliveira

Diego Spader
Douglas Silva do Prado

Edson Alberto Becker
Eduardo Stachera
Everton Luís Machado
Fábio Pereira de Sá
Francisco José dos Santos Neto

Juliana Eloize Magro
Jussara Aparecida Mazalotti Danguy

Luiz Henrique Mazalotti Dangui
Maísa de Proença Pereira
Márcia Adriana Andrade Silva
Marcos Raphael Loyola Dangui
Marinez Carvalho

Rosana Tortelli Favetti
Tatiane Maciel Farias

Formação

Ensino Médio – Graduanda em
Direito
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40h/ semanais

10 anos
15 anos

40h/semanais

03 anos

Função
Assistente em
Administração
Assistente em
Administração
Auxiliar de
Biblioteca
Auxiliar de
Biblioteca
Assistente em
Administração
Técnico em
Laboratório
Pedagogo
Assistente em
Administração
Técnica de
Laboratório/Biol
ogia
Técnico em
Informática
Técnico em
Assuntos
Educacionais
Técnico em
Contabilidade
Assistente em
Administração
Contador
Assistente em
Administração
Assistente em
Administração
Assistente em
Administração
Assistente
Social
Bibliotecária/Doc
umentalista
Pedagoga
Auxiliar de
Biblioteca
Administradora
Assistente em
Administração
Assistente de
Alunos
Assistente em
Administração
Auxiliar de
Biblioteca
Pedagoga
Assistente em
Administração
Assistente
Social
Tradutora
Intérprete de
Línguas
Assistente m
Administração
Auxiliar de
Biblioteca
Assistente em
Administração

Thiago Adriano Silva
Thiago Lise Silverio
Viviane Aparecida Traversin Pereira

Psicologia
Administração

40h/semanais
40h/semanais

04 anos
03 anos

Letras Português/
Espanhol/ Graduanda em
Biblioteconomia

40h/semanais

15 anos

Psicólogo
Assistente de
Alunos
Auxiliar de
Biblioteca

5.1 Políticas de Capacitação do Técnico Administrativo
Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do IFPR, em
vigência (2014-2018), “deverá ser construído o Programa de Capacitação e
Aperfeiçoamento, com o objetivo de: contribuir para o desenvolvimento do servidor,
como profissional e cidadão; capacitá-lo para o desenvolvimento de ações de gestão
pública; e para o exercício de atividades de forma articulada com a função social da
IFE”. Essa medida buscará suprir a necessidade de capacitação do corpo Técnico
Administrativo atual e ingressante ao quadro de servidores do Instituto Federal do
Paraná.
A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, através da Coordenadoria de
Capacitação e Aperfeiçoamento apresenta um programa de capacitação para
técnicos no qual os próprios servidores podem atuar nos eventos internos de
capacitação, apoiando o desenvolvimento da aprendizagem continuada do IFPR,
como facilitadores/instrutores.
São 87 temáticas entre aquelas de interesse para técnicos administrativos e
docentes. Além destas, há a possibilidade de abertura de outras temáticas, conforme
sugestões pelo servidor que irá ministrar o programa de Capacitação. As temáticas
apresentam conteúdos diversos, tais como nas áreas de administração, gestão de
pessoas, atendimento ao público, informática, línguas estrangeiras, legislação, entre
outros.

A política de capacitação do Técnico Administrativo é implementada de acordo com a Re
A capacitação dos servidores técnico-administrativos será encaminhada a
partir das necessidades específicas de suas atribuições e das demandas surgidas
no decorrer das ações desenvolvidas no âmbito da instituição e do Curso, constando
de treinamentos, palestras, reuniões de formação, entre outras possibilidades.
5.2. Plano de Cargos e Salários dos Servidores Técnico-administrativos
O Instituto Federal do Paraná, por situar-se no âmbito da Rede Pública
Federal de Educação Profissional e Tecnológica, possui um quadro técnico150

administrativo constituído a partir de concurso público. Os profissionais aprovados
pelo concurso público ingressam no Plano de Carreira dos Cargos Técnico
Administrativos em Educação, normatizado dentre outras legislações, pelas Leis
8.112/90 e 11.091/2005.
O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de classificação (A,
B. C. D e E), que estão relacionados ao nível mínimo de titulação exigido ao cargo,
com 4 (quatro) níveis de capacitação cada (I, II, III e IV).
O desenvolvimento do servidor na carreira ocorre, exclusivamente, pela
mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante,
respectivamente,Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito
Profissional, a cada 18 meses mediante avaliação de desempenho, conforme anexo
III e anexo I-C, respectivamente, da Lei do Plano de Carreira.
O servidor técnico-administrativo que apresentar titulação superior ao
exigido para o cargo fará jus a incentivo à qualificação, nos termos e percentuais
definidos no Anexo IV da Lei do Plano de Carreira, não caracterizando qualquer tipo
de progressão de carreira.
6. INSTALAÇÕES FÍSICAS
6.1 ÁREAS DE ENSINO ESPECÍFICAS
Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Salas de aula

66

Não

4300

Sala de professores

32

Não

120

Coordenadoria de curso

17

Não

272

Sala de reuniões

02

Não

1200

Ambiente

6.2 ÁREAS DE ESTUDO GERAL
Ambiente

Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

151

Área (m2)

Biblioteca

02

Não

2160

Laboratório
informática

de

06

Não

410

Laboratório
física

de

01

Não

80

Laboratório
química

de

03

Não

210

Laboratório
biologia

de

07

Não

510

6.3 ÁREAS DE ESTUDO ESPECÍFICO
Ambiente

Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Laboratório
de
Línguas Estrangeiras

01

Não

30

Núcleo de Pesquisa
Digital

01

Não

10

Biotério

01

Não

80

Núcleo de Pesquisa
Histórica

01

Não

20

Escritório de Prática
Jurídica

01

Não

20

Escritório Modelo de
Contabildiade

01

Não

20

Salas de Estudos

13

Não

130

152

6.4. ÁREAS DE ESPORTE E VIVÊNCIA
Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

08

Não

11480

Cantina/
Refeitório

01

Não

1000

Pátio coberto

0

Não

0

Existente
(sim/não)

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Atendimento
psicológico

01

Não

10

Atendimento
pedagógico

02

Não

20

Atendimento
odontológico

0

Não

0

Primeiros
socorros

0

Não

0

Serviço social

01

Não

40

A construir
(sim/não)

Área (m2)

Ambiente

Áreas
esportes

de

6.5. ÁREAS DE ATENDIMENTO DISCENTE
Ambiente

6.6 ÁREAS DE APOIO
Ambiente

Existente
(sim/não)
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Auditório

01

Não

1100

de

0

Não

0

Sala
de
Videoconferência

01

01

40

Mecanografia

0

Não

0

Salão
convenção

6.7. BIBLIOTECA
A Biblioteca do IFPR Campus Palmas é um núcleo de apoio às atividades
pedagógicas da Instituição, que tem como missão, segundo o Documento da Política
de Desenvolvimento de Coleções da Rede de Bibliotecas do IFPR, promover o
acesso e a disseminação da informação, favorecendo, sobretudo, a geração de
conhecimentos por meio do incentivo e da valorização do gosto pela leitura,
pesquisa e extensão contribuindo para a formação profissional e humanística da
comunidade acadêmica, mantendo seus

valores

no compromisso com a

democratização do acesso à informação de forma equitativa, respeitando a ética, a
moral e os valores humanos, numa visão de referência na gestão, disseminação e
acesso à informação.
Instalada em prédio próprio com 1990 m² e com acervo composto de 55.274
títulos e 98.692 exemplares, distribuído em diversos suportes. Com a estrutura toda
informatizada de pesquisa na base de dados, empréstimos, devoluções e
renovações, o aluno ainda pode efetuar reservas, solicitações de empréstimos de
outras bibliotecas do IFPR, ou ainda verificar sua situação como usuário, tais como:
histórico de livros emprestados, data de devolução e tipo de obra emprestada, etc.,
utilizando

a

internet

para

sua

comodidade,

através

do

site

institucional

(www.ifpr.edu.br/biblioteca).
A Biblioteca disponibiliza de uma área de estudo aberta com 27 mesas, 113
cadeiras, 4 terminais para acesso à internet, 6 terminais para acesso ao sistema de
pesquisa ao acervo e 1 sala para estudo em grupo, com 4 lugares. No andar
154

superior dispõe de um Auditório com capacidade de 300 lugares e 01 mesa central
para 08 lugares, equipado com: data show completo; amplificador de som;
microfone; 01 tela multimídia e 01 quadro branco. Também possui de 1 sala de
estudo com 35 cadeiras para realização de estudos em grupo.
A Biblioteca utiliza o Sistema Pergamum desenvolvido pela PUC – PR, o
mesmo contempla as principais funções de gerenciamento de uma Biblioteca, desde
a seleção, aquisição, tratamento e circulação de materiais. Os usuários do Sistema
Pergamum fazem parte da rede Pergamum que hoje conta com 424 Instituições e
aproximadamente 8.000 Bibliotecas em todo o Brasil. A rede possui um mecanismo
de busca ao catálogo das várias Instituições que já adquiriram o software, com isto
formando a maior rede de Bibliotecas do Brasil.
O acervo contempla todas as áreas do CNPq, com um considerável número
de obras raras e clássicas das Ciências Humanas. O sistema disponibiliza ainda aos
seus usuários via internet a consulta aos resumos e sumários dos artigos de revistas
da hemeroteca, pois, parte da sua coleção de periódicos encontra-se indexada.
O sistema de classificação utilizado é o Sistema de Classificação Decimal de
Dewey (20. ed.) e para notação de autor é utilizada a tabela Cutter – Samborn, e a
catalogação ocorre no formato bibliográfico MARC 21, conforme as regras do
AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano).
A Biblioteca oferece o acesso ao portal da CAPES, sendo este portal uma
fonte

de

pesquisa

com

textos

selecionados

em

publicações

periódicas

internacionais, nacionais e as mais renomadas publicações de resumos, cobrindo
todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes
de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na Web.
O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a
instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica
internacional. O mesmo conta com um acervo de mais de 29 mil títulos com texto
completo, 130 bases referenciais, nove bases dedicadas exclusivamente a patentes,
além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e
conteúdo audiovisual. Além do acesso à CAPES, está disponível atualmente a base
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de dados da ABNT, com as normas para elaboração de trabalhos científicos,
buscando contribuir na execução das pesquisas e trabalhos acadêmicos.
A Biblioteca também oferece outros serviços como: orientação na elaboração
de referências bibliográficas, fichas catalográficas, levantamento bibliográfico, bem
como orientação permanente ao usuário com relação ao uso da Biblioteca, para que
o mesmo saiba utilizar plenamente todos os recursos e serviços oferecidos.
As normas de utilização da biblioteca estão indicadas no Anexo i REGULAMENTO GERAL DA BIBLIOTECA.

7. PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO
O Planejamento Econômico Financeiro é de extrema relevância visto que,
sem ele, os objetivos do curso ficam comprometidos. Desta forma, para a sua
elaboração devem ser considerados, além da incorporação de novos docentes e
servidores técnico-administrativos, a aquisição de materiais de expediente, de
consumo, permanentes e a manutenção e ampliação da infraestrutura, bem como
ampliação gradativa do acervo bibliográfico.

7.1 EXPANSÃO DO QUADRO DOCENTE
O quadro abaixo apresenta uma projeção para ampliação do corpo docente,
consideradas as demandas de atividades de ensino, pesquisa e extensão a serem
gradativamente implantadas no âmbito do Curso de Letras do Instituto Federal do
Paraná, Campus Palmas, uma vez que o curso atende componentes curriculares
dos demais cursos de Bacharelado, Licenciatura e do Ensino Médio, nas áreas de
Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola. Esta previsão enseja a
abertura dos processos seletivos no semestre anterior ao da demanda,
possibilitando o ingresso do docente em períodos que permitam inserir-se no curso
de forma adequada:

DOCENTES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Demanda

7

9

12

16

16

18

20

Vagas

1

1

0

4

0

0

2
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(*) Considerando a concomitância de reformulação dos Projetos Políticos
Pedagógicos dos Cursos, haverá a necessidade de contratação de 02 (dois)
professores para atender ao componente curricular de Sociologia.
7.2. PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E CONSUMO
A projeção de aquisição de materiais de consumo e permanente é elaborada
anualmente, conforme as solicitações de planejamento para o orçamento para o ano
letivo, por meio do preenchimento dos itens no sistema SISPLAN, vinculado à PróReitoria de Planejamento do IFPR. O formulário aponta de forma discriminada as
necessidades anuais (material de expediente e consumo) e as necessidades
temporalmente localizadas (equipamentos e infraestrutura).

7..3 PROJEÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
No que concerne à instrução INEP/MEC que orienta os cursos de graduação
para que sejam providenciados 5 títulos para bibliografia básica e cinco títulos para
bibliografia complementar, salientamos que algumas ementas do curso não
contemplam este número. Porém, reiteramos que já foi realizada uma ampla revisão
das referências básicas e complementares de todos os componentes curricular e
que os casos em que há disponibilidade de títulos no acervo, foi feita a
readequação;

contudo,

em

muitos

componentes

curriculares

há

falta

ou

obsolescência de vários títulos.
No entanto, a projeção de aquisição de acervo bibliográfico é realizada a
cada solicitação encaminhada pela Biblioteca para incremento do acervo da mesma.
Os docentes responsáveis pelos componentes curriculares são consultados acerca
da necessidade de bibliografias específicas e de atualização de bibliografias e esta
necessidade é repassada aos gestores da biblioteca que realizam a aquisição do
acervo.
Assim, teremos como meta o cumprimento da normativa da CGB do IFPR,
enriquecendo o trabalho e imprimindo maior qualidade à formação acadêmica de
nossos alunos, conforme tabela DEMANDAS DO COLEGIADO - LIVROS (Anexo v).
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8. MEMORIAL DESCRITIVO: MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO

Provocado pela Resolução nº 2, de 2015, do Conselho Nacional de Educação
(CNE), o colegiado do curso superior de Licenciatura em Letras Português-Inglês, do
Instituto Federal do Paraná – IFPR, Campus Palmas, deu início aos trabalhos de
análise e reformulação do seu Projeto Político-Pedagógico (PPP). A justificativa para
tal empreitada encontra-se no próprio atendimento ao que consta na resolução em
questão, como também na busca pelo aprimoramento do curso, contemplando as
atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.
As seções de estudo da Resolução nº 2/2015 no campus Palmas iniciaramse nas primeiras semanas após a sua publicação, sendo que o aprofundamento nos
debates ocorreu no primeiro e segundo semestres de 2016, através de encontros
envolvendo gestores, coordenadores e docentes de todos os cursos de licenciatura
ofertados

no

campus.

Desses

encontros,

emanou

uma

avaliação

predominantemente favorável à resolução, assim como uma proposta comum para
nortear a reelaboração dos PPPs desses cursos, com destaque para a padronização
das disciplinas do eixo pedagógico, as quais passaram a aparecer na matriz
curricular de todos eles com carga horária, ementa e referências bibliográficas
equivalentes. Essas disciplinas serão ministradas preferencialmente por professores
pedagogos, aos quais caberá a responsabilidade de ajustar seus planos de ensino,
sobretudo, objetivos e conteúdo programático, de acordo com as especificidades de
cada licenciatura. Sendo assim, estima-se elevar a qualidade das aulas relativas a
esses componentes curriculares. Ao mesmo tempo, estima-se facilitar a matrícula e
a frequência por parte dos acadêmicos, principalmente, para aqueles que não
cursaram ou não concluíram com êxito alguns desses componentes pedagógicos
em seus cursos de origem e que, agora, terão a oportunidade de cursá-los em outro
curso de área ou eixo tecnológico afim. Vale registrar que essa maior facilidade de
acesso ao componente curricular também se configura em um instrumento de
combate à evasão, tendo em vista que a dificuldade para conciliar horários e concluir
componentes curriculares em atraso é um dos motivos para tanto.
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Após o período de reuniões gerais, no ano de 2017, cada curso organizou
uma série de encontros com seus respectivos colegiados, com o objetivo de
organizar os demais itens dos seus PPPs, em especial, os componentes curriculares
e atividades práticas relativas aos demais núcleos: o comum e o específico. Em se
tratando do curso de Letras, as modificações no currículo geradas nessa segunda
etapa deram-se, principalmente, em função da necessidade de atender melhor às
disposições gerais constantes na Resolução nº2/2015, com destaque para:
1º) “a necessidade de articular as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada, em Nível Superior, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica” (CNE, 2015, p.2) , tendo em vista que o graduando em Letras
será preparado para atuar como docente neste nível de ensino;
2º) a “articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e extensão
como princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do profissional
do magistério e da prática educativa” (CNE, 2015, p.2);
3º) a compreensão da “docência como ação educativa e como processo pedagógico
intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e
pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem
entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, políticos e estéticos
inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e construção de conhecimentos, no
diálogo constante entre diferentes visões de mundo” (CNE, 2015, p. 2);
4º) a compreensão do “currículo como o conjunto de valores propício à produção e à
socialização de significados no espaço social e que contribui para a construção da
identidade sociocultural do educando, dos direitos e deveres do cidadão, do respeito
ao bem comum e à democracia, às práticas educativas formais e não formais e à
orientação para o trabalho” (CNE, 2015, p. 2).

Aos motivos supracitados que levaram à atual reformulação na matriz
curricular do curso de Licenciatura em Letras Português-Inglês, do IFPR, Campus
Palmas, soma-se um motivo prático: garantir o cumprimento e a correta distribuição
da carga horária dos componentes curriculares ofertados, de modo a atender ao que
prescreve o § 1º da mencionada resolução, sendo ele:
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§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e
duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de,
no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo;
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área
de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras
áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;
III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades
formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo
12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;
IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento
em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido
no inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica,
da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras,
consoante o projeto de curso da instituição. (CNE, 2015, p. 11)

Concomitantemente à reformulação do currículo, veio, em âmbito institucional
e no âmbito do curso de Letras, a preocupação em combater a evasão escolar.
Nesse sentido, o colegiado do curso pautou-se nos dados levantados pela Comissão
de Estudos sobre a Evasão Escolar, do IFPR, e se engajou nas ações propostas por
ela, as quais constam discriminadas abaixo, juntamente com a seção ou equipe
responsável pelas respectivas realizações:
a) COORDENADORES DE CURSO E SEÇÃO PEDAGÓGICA – O Edital de
Abandono enviado à secretaria pelos coordenadores de curso deverá ser
entregue à Seção Pedagógica para contato e contabilização. A Direção de
Ensino deverá enviar calendário para entrega deste documento;
b) SECRETARIA E COORDENAÇÃO DE CURSO – Verificação contínua da
entrada e saída dos alunos dos cursos para evitar preenchimento de vaga
com aluno inexistente;
c) PROFESSORES, COORDENADORES DE CURSO E SEÇÃO
PEDAGÓGICA – Coordenadores passam para a Seção Pedagógica
(Pedagoga do Ensino Superior) a lista de alunos que não comparecem por
mais de 15 dias, para que o setor entre em contato com estes;
d) DIREÇÃO E ASSISTENTÊNCIA ESTUDANTIL JUNTO DA
DPREFEITURA – Questão do Transporte: verificar junto da Prefeitura a
possibilidade de ofertar transporte em maior quantidade de horário e
localidades. Retomar a discussão para a implantação do meio passe;
e) DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – Requisitar junto do Instituto
Federal as “Carteirinhas de Estudantes”;
f) DIREÇÃO JUNTO DA REITORIA – Antecipar os editais de liberação de
auxilio alimentação, transporte e moradia;
g) DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL JUNTO DA PREFEITURA –
Questão das mães que precisam cuidar dos filhos no período noturno:
avaliar junto da Prefeitura a possibilidade de abrir uma creche no período
noturno para os filhos das estudantes que são mães;
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h) COORDENADORES DE CURSO E SEÇÃO PEDAGÓGICA – Conversar
com as turmas orientando os alunos para comunicarem suas ausências ou
intenções de abandono;
i) DIREÇÃO JUNTO DA CANTINA - Verificar a questão dos valores dos
alimentos na cantina, inclusive buscar a criação de um “lanche
universitário”, com um valor menor. Aproveitar o processo de licitação atual;
j) SEÇÃO PEDAGÓGICA E COORDENAÇÃO DE ENSINO – Realização de
reuniões bimestrais nos colegiados para debate dos problemas de cada
uma das turmas em cada colegiado;
k) SEÇÃO PEDAGÓGICA E COORDENAÇÃO DE ENSINO – Realização de
reuniões semestrais para avaliação das intervenções pedagógicas
praticadas na instituição e estudo do PPP.

Além das ações acima, o Colegiado de Letras também tem implementado
ações próprias, como a realização periódica do seminário Trajetórias acadêmicas:
tinha uma pedra no meio do caminho. Nesse seminário, acadêmicos e docentes têm
a oportunidade de socializar experiências de vida relacionadas às suas trajetórias
estudantil, acadêmica e profissional, de modo que possam dar e receber
contribuições dos demais participantes. Com os dados coletados nesse seminário,
outras ações são planejadas visando a intervir especificamente nos riscos de evasão
no curso de Letras.
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REGULAMENTO GERAL
BIBLIOTECAS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS
CAMPUS PALMAS
Dispõe sobre o Regulamento das Bibliotecas do Sistema de Bibliotecas (SIBI)
do Instituto Federal do Paraná (IFPR).
O Diretor-Geral, no uso de suas atribuições, resolve disciplinar as normas
gerais de uso das bibliotecas do Sistema de Bibliotecas, visando o bom
funcionamento dos serviços prestados.
Art. 1º - DO ACESSO
I - A biblioteca é de livre acesso ao corpo docente, discente e técnico-administrativo,
podendo também ser utilizada pelo público em geral unicamente para consulta.
II - O horário de funcionamento da biblioteca será estabelecido pela Direção dos
Campi, de acordo com o horário de aula.
Art. 2º - CADASTRO DE USUÁRIO
I – A emissão da Carteira de Identificação será de responsabilidade da Diretoria de
Ensino;
II – Aos alunos que não têm a Carteira de Identificação, deverá ser solicitado um
documento oficial com foto;
III – Ao iniciar o ano letivo, o usuário terá automaticamente seu cadastro na
biblioteca, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Acadêmica;
IV – Caberá ao usuário comparecer à biblioteca, com o seu Cartão de Identificação
ou documento oficial, a fim de cadastrar sua senha eletrônica;
V - A senha eletrônica é pessoal e intransferível e a biblioteca não se responsabiliza
pelo uso indevido da mesma;
V – A utilização da senha, nas operações realizadas, corresponde à assinatura
eletrônica no sistema.
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Art. 3º - DO CANCELAMENTO DO CADASTRO E EMISSÃO DE “NADA
CONSTA”

I - O usuário que perder o vínculo institucional terá seu cadastro cancelado,
automaticamente, com a emissão do documento “Nada Consta” pela biblioteca;
II - Para emissão do “Nada Consta”, o usuário precisa quitar sua dívida com a
biblioteca. O prazo para a emissão é de até um dia útil.

Art. 4º - DOS SERVIÇOS

I - Circulação de material: permite a retirada de material bibliográfico por prazo prédeterminado. O empréstimo domiciliar é permitido a alunos, professores e funcionários
do Instituto Federal do Paraná. Para este serviço, o usuário deverá apresentar o seu
cartão de identificação, documento oficial com foto e/ou crachá funcional.
II - Empréstimo entre bibliotecas: efetua empréstimos em outras bibliotecas
conveniadas, como prazo definido pela instituição fornecedora;
III - Ficha catalográfica: elaboração de ficha catalográfica de teses, dissertações,
monografias, livros e outras publicações. É um serviço prestado pela Seção de
Processamento Técnico da Biblioteca;
IV - Levantamento bibliográfico: presta atendimento ao usuário, auxiliando na busca,
localização e obtenção de informações;
V - Normalização de trabalhos acadêmicos: auxilia os alunos na elaboração dos
trabalhos acadêmicos e científicos de acordo com as “Normas para Apresentação de
trabalhos acadêmicos do Instituto Federal do Paraná”, baseadas na ABNT;
VI - Treinamento de usuários: orienta os usuários na utilização dos terminais de
pesquisas e orientação no uso dos recursos e serviços da biblioteca;
VII - Reserva de material: reserva material que esteja emprestado, caso não tenha
nenhum exemplar do livro solicitado pelo usuário;
VIII - Visita orientada: divulgação aos calouros dos produtos e serviços oferecidos
pela biblioteca. A visita deve ser pré-agendada na seção de referência.
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Art. 5º - DO EMPRÉSTIMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
I – Será obrigatória a apresentação da Carteira de Identificação, do documento
oficial com foto e/ou do crachá funcional no ato do empréstimo;
II – Ao efetuar o empréstimo, o usuário ficará inteiramente responsável pela
preservação do material retirado;
III – Nenhum tipo de material da biblioteca deverá ser retirado sem efetivar o
empréstimo no balcão de atendimento;
III – Não estarão disponíveis para empréstimo domiciliar:
a) Livros cuja demanda seja maior que o número de exemplares existentes;
b) Livros e/ou material que necessitem de cuidados especiais, por definição
do Bibliotecário responsável;
c) Livros e/ou material de reserva e de consulta local;
d) Material especial: CD-ROMs considerados como obras de referência;
e) Obras de referência: atlas, catálogos, dicionários e enciclopédias;
f) Publicações periódicas.
IV - Excepcionalmente, alguns materiais poderão ser usados fora da biblioteca por
um período de até quatro horas, pela comunidade interna;
V – Excepcionalmente, obras de consulta local poderão ser emprestadas somente
na véspera de feriados e de recessos acadêmicos e nos finais de expediente uma
hora antes do fechamento da biblioteca, devendo ser devolvidas obrigatoriamente
até uma hora após o início do expediente do primeiro dia útil subsequente;
VI – O usuário que não efetuar a devolução, conforme previsto nos artigos IV e V,
terá como penalidade a suspensão de um dia para cada hora de atraso;
VII - Não é permitida a retirada, de uma só vez, de dois exemplares da mesma obra;
VIII – Não havendo quantidade suficiente de determinado livro para atender a
demanda de discentes e técnico-administrativos, será dada prioridade aos discentes.

Art. 6º - DO PRAZO DE EMPRÉSTIMO
I – Os prazos de empréstimo e quantidades são os seguintes:
CATEGORIA DE USUÁRIO

QUANTIDADE
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PRAZO

Alunos de ensino médio/técnico/EaD

Até 02 títulos

07 dias

Alunos de graduação

Até 03 títulos

07 dias

Alunos de pós-graduação

Até 03 títulos

21 dias

Docentes

Até 10 títulos

21 dias

Técnicos-Administrativos

Até 03 títulos

07 dias

Alunos de graduação/formandos

Até 05 títulos

07 dias

II – Os materiais permitidos para empréstimo são: livros, normas, folhetos,
multimeios, teses e dissertações.
Parágrafo único: Os multimeios (CD-ROM, DVD, fitas de vídeo) poderão ser
retirados pelo prazo de três dias, para todas as categorias de usuários.
Art. 7º - DA RENOVAÇÃO
I – Serão permitidas apenas duas renovações via Internet, dentro do prazo
estipulado de empréstimo;
II – Caso o usuário opte por fazer a renovação na biblioteca, os empréstimos
somente serão renovados mediante apresentação dos materiais e da Carteira de
identificação ou documento oficial com foto;
III - Só serão renovados os materiais que não constarem reserva.
Art. 8º - DA RESERVA
I – O usuário poderá efetuar a reserva de material que esteja emprestado;
II – A reserva deverá ser realizada somente via Internet, nos terminais existentes na
biblioteca ou em qualquer outro computador;
III – O sistema de gerenciamento da biblioteca avisará o usuário, por e-mail, quando
o material da reserva estiver disponível;
IV - A reserva ficará à disposição do usuário por um período de 24 horas (01 dia);
V – Caso o usuário desista da reserva ou não vá retirá-la, o material será guardado.
Art. 9º - DO EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS
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I - O empréstimo entre bibliotecas obedecerá às normas próprias de cada biblioteca
conveniada;
II – A solicitação deverá ser feita no balcão de empréstimo mediante o
preenchimento da Requisição de Empréstimo entre bibliotecas.
Art. 10º - DAS PENALIDADES
O não cumprimento das formalidades constantes no Regulamento (disponível
na íntegra no balcão de empréstimo) implicará nas seguintes penalidades:
I – O usuário em débito com a biblioteca não poderá efetuar, cancelar ou trancar
matrícula, nem solicitar transferência;
II – O usuário em débito não poderá utilizar nenhum serviço da biblioteca até que
regularize sua situação;
III – Para cada dia de atraso na devolução serão contados dois dias de suspensão
por material;
IV– O atraso na devolução de material retirado pelo “empréstimo especial” será
contado um dia de suspensão por hora de atraso;
V – O usuário que extraviar material em seu poder deverá providenciar a reposição
da obra e cumprir o período de suspensão correspondente entre a data de término
do prazo do empréstimo e a efetiva reposição da obra;
VI – O prazo máximo para reposição é de 30 (trinta) dias a contar da data em que
venceu o prazo para devolução;
VII - Aplica-se o presente Regulamento a todos os usuários da biblioteca, sem
exceção.
Art. 11º - DO USO DO GUARDA-VOLUMES
I - O guarda-volumes localizado à entrada das bibliotecas destina-se a guardar os
pertences dos usuários apenas DURANTE a sua permanência neste local;
II - Não é permitida a entrada na biblioteca com bolsas, malas, mochilas, pastas,
pacotes, sacolas e outros objetos;
III - A biblioteca não se responsabiliza pelos pertences e valores deixados neste
local;
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IV - O próprio usuário deve colocar seus pertences no guarda-volumes e cuidar da
chave;
V - A perda, retenção e danificação da chave implicarão na reposição da mesma;
VI - O usuário deverá repor os danos que, porventura, causar às instalações dos
guarda-volumes.
Art. 12º - DO USO DOS COMPUTADORES
I - O uso dos computadores é exclusivamente para pesquisas em sites de busca e/ou
base de dados e trabalhos acadêmicos;
II - Não é permitido o acesso bate-papo (chat), transferência de programas
(download), jogos, áudio e visita a páginas cujo conteúdo não seja de interesse
técnico-científico;
III - O tempo máximo de uso é de 30 minutos, sendo permitida apenas uma pessoa
por computador;
IV – Manter a ordem e disciplina para não prejudicar o silêncio na biblioteca.
Art. 13º - DAS OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
São obrigações dos usuários:
I – Deixar bolsas, malas, mochilas, pastas, pacotes, sacolas e outros objetos no
guarda-volumes, na entrada da biblioteca;
II – Levar seus pertences ao sair da biblioteca;
III – Deixar sobre as mesas, o material utilizado nas consultas e empréstimo local,
não os recolocando nas estantes;
IV – Manter silêncio;
V – Devolver o material emprestado para uso domiciliar na data estabelecida e
exclusivamente no balcão de empréstimo;
VI – Comparecer à biblioteca quando solicitado;
VII – Informar imediatamente a biblioteca em caso de dano, extravio ou perda de
material, e providenciar sua reposição dentro do prazo estipulado;
VIII – Manter seus dados pessoais atualizados no cadastro da biblioteca;
IX – Zelar pela conservação do acervo e patrimônio;
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X – Obedecer às normas estabelecidas neste Regulamento.

Art. 14 - DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS
São direitos dos usuários:
I – Utilizar o espaço físico da biblioteca para fins de pesquisa bibliográfica, estudo e
leitura de lazer;
II – Realizar empréstimo domiciliar do material bibliográfico, obedecendo aos
critérios estabelecidos;
III – Solicitar renovação do prazo de empréstimo do material, caso não haja
reservas;
IV – Agendar aulas a serem ministradas na biblioteca, respeitando este
Regulamento;
V – Utilizar seu próprio material bibliográfico e laptops (informando no balcão de
atendimento);
VI - Utilizar os demais serviços disponíveis da biblioteca de acordo com as regras
estabelecidas.
Art. 15º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I – No período de férias escolares, a biblioteca atenderá em horário reduzido;
II – É expressamente proibido fazer uso de aparelhos eletrônicos (telefone celular,
rádios, pagers, ipod’s, jogos eletrônicos e outros) nas dependências da biblioteca;
III – Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas;
IV – Não é permitido entrar sem camiseta ou em trajes inadequados;
V – Para não causar eventual constrangimento aos demais usuários, evitar carícias
e namoro;
VI – Ter acesso ao setor reservado ao trabalho dos bibliotecários ou servidores da
Instituição;
VII – Os casos omissos serão resolvidos pela chefia da biblioteca.
Este regulamento entra em vigor nesta data.
Curitiba, 22 de fevereiro de 2011.
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ANEXO II

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS PALMAS
CURSO DE LETRAS – LICENCIATURA
REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC
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PALMAS – PR
Abril/2017REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - O presente Regulamento dispõe sobre o Trabalho de Conclusão de Curso,
aqui designado TCC, do Curso de Letras - Licenciatura, do Instituto Federal do
Paraná, Campus Palmas.
Art. 2º - O TCC é requisito obrigatório para a obtenção do Diploma de Licenciado em
Letras.
§ 1º - O Projeto de TCC, a redação da Monografia Acadêmica e a
apresentação desta serão desenvolvidos, respectivamente, a partir do sexto
semestre do curso, nos componentes curriculares Trabalho de Conclusão de
Curso I, Trabalho de Conclusão de Curso II e Trabalho de Conclusão de
Curso III, sob orientação de professor do componente curricular bem como do
orientador do trabalho.
§ 2º - O TCC será desenvolvido e apresentado no oitavo semestre do curso,
no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso III, sob orientação
de professor designado pela Comissão de Orientação de TCC, constituindose em pré-requisito para a obtenção da titulação de Licenciado em Letras.
§ 3º - O Projeto e o TCC deverão ser apresentados individualmente.
Art. 3º - Todo acadêmico matriculado no Curso de Letras do IFPR – Campus
Palmas - deverá comprovar (Anexo V), juntamente à Coordenação do Curso, a
participação em apresentações ou socializações de TCCs realizadas no Instituto
Federal do Paraná, Campus Palmas, preferencialmente as do próprio curso, durante
o período de integralização curricular.

CAPÍTULO II
DA CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS
Art. 4º - Por TCC, entende-se um trabalho acadêmico, através do qual o aluno
desenvolverá atividades de sistematização dos conhecimentos obtidos no decorrer
do curso, mediante acompanhamento, orientação e avaliação docente, a ser
elaborado durante os três últimos períodos do curso.
§ 1º - Para cumprimento do TCC, incluído o Projeto, relativo aos três últimos
períodos do curso, o acadêmico deverá estar regularmente matriculado nos
mesmos.
§ 2º - O TCC poderá ser apresentado em formato de monografia acadêmica,
atendendo as especificidades destas modalidades de apresentação bem
como do gênero discursivo solicitado.
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Art. 5º - A elaboração e desenvolvimento do TCC implicará rigor metodológico e
científico, objetivação, coerência e consistência teórica, organização, sistematização
e aprofundamento do tema abordado, contribuindo para o conhecimento científico da
área de Letras e Educação.
Art. 6º - São objetivos gerais do TCC:
I - Sistematizar os conhecimentos obtidos no decorrer do curso;
II - Desenvolver o espírito crítico, a autonomia intelectual, a capacidade
criadora e curiosidade científica dos futuros professores de Línguas;
III - Contribuir para o desenvolvimento da produção científica da área;
IV - Contribuir para a qualificação dos serviços prestados à comunidade local
e regional que estejam sob a responsabilidade do professor de Línguas;
V - Subsidiar o processo de ensino-aprendizagem do curso, contribuindo para
a atualização dos conteúdos programáticos dos componentes curriculares
integrantes do currículo;
VI - Desenvolver o estudo permanente e sistemático da práxis profissional;
VII - Proceder à integração do ensino, da pesquisa e da extensão, visando à
atenção permanente e contínua aos diferentes grupos sociais investigados.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 7º - O TCC contará com a seguinte estrutura organizacional para sua
operacionalização:
I.
II.
III.
IV.

Colegiado do Curso de Letras;
Coordenador do Curso de Letras;
Professores orientadores;
Acadêmicos orientandos.

Art. 8º - São professores orientadores todos os professores do Curso do IFPR cuja
área de atuação contribua para o aprofundamento teórico-prático da temática
abordada no Projeto de TCC.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 9º - São atribuições do Colegiado de Curso de Letras:
I - Nomear professores orientadores de TCC;
II - Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, supervisionados pela
Coordenação do Curso de Letras;
III - Promover alterações no presente Regulamento, sempre que se fizer
necessário;
IV - Estabelecer, juntamente com os professores orientadores, o cronograma
para entrega e socialização dos TCCs;
V - Deliberar sobre os pedidos de mudança de orientador.
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Art. 10º - São atribuições da Coordenação do Curso de Letras:
I - Homologar lista dos professores orientadores de TCC, conforme indicação
do Colegiado do Curso;
II - Homologar a listagem de alunos por orientador;
III - Homologar o cronograma de entrega e socialização dos TCCs;
IV - Acompanhar a vigência de horários de orientação estabelecidos entre
professores orientadores e alunos;
V - Articular-se com o Colegiado de Curso para compatibilizar diretrizes,
organização e desenvolvimento dos projetos;
VI - Convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões
relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação dos
TCCs.
VII - Coordenar, junto com o Colegiado do Curso, as propostas de alteração
do presente Regulamento;
VIII - Divulgar, através de edital, o cronograma de entrega e apresentação
dos TCCs;
IX - Arquivar os documentos referentes à frequência (Anexo I) e Conceitos
dos Projetos e TCCs.
Art. 11 - São atribuições dos professores orientadores:
I - Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do TCC, em todas as
suas fases;
II - Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o
orientando;
III - Definir horários de orientação, junto com seus orientandos, e comunicálos à Coordenação do Curso de Letras;
IV - Informar o orientando sobre as normas e procedimentos previstos neste
Regulamento, bem como sobre o registro de acompanhamento e critérios de
avaliação dos projetos;
V - Indicar bibliografia básica aos acadêmicos sob sua orientação;
VI - Registrar a frequência, as atividades de acompanhamento e o conceito,
encaminhando os documentos específicos à Coordenação do Curso de
Letras;
VII - Avaliar os TCCs;
VIII - Participar de reuniões com a Coordenação do Curso de Letras, sempre
que convocado.
Art. 12 - São atribuições do orientando:
I - Seguir as normas e procedimentos definidos por este Regulamento;
II - Definir a temática e forma de execução do TCC, em concordância com o
professor orientador;
III - Estabelecer e cumprir o plano de trabalho, a ser elaborado em conjunto
com o professor orientador;
IV - Estabelecer e cumprir os horários de orientação definidos em conjunto
com o professor orientador;
V - Respeitar os critérios da metodologia científica e das normas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas – vide Manual de Normas do
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IFPR) na elaboração do seu trabalho, submetendo-o à apreciação do seu
orientador;
VI – Respeitar princípios éticos que devem nortear a produção de trabalho
científico; como, por exemplo, respeito às fontes utilizadas para estudo. Em
outras palavras, práticas como plágio são repudiadas;
VII - Entregar, dentro do cronograma estabelecido, ao professor orientador do
Projeto de TCC, três cópias impressas simples do Projeto a ser submetido à
banca examinadora;
VIII - Apresentar oralmente seu trabalho, em banca específica composta por
três professores do Curso de Letras do IFPR, quando será avaliado pela
clareza na exposição dos objetivos, da propriedade da metodologia de
trabalho preconizada e da relevância do trabalho, mediante o uso de
linguagem adequada;
IX - Entregar, dentro do cronograma estabelecido, ao professor orientador do
TCC, três cópias impressas simples do TCC a ser submetido à banca
examinadora final;
X - Apresentar oralmente seu trabalho, em banca específica composta por
três professores do IFPR, quando será avaliado pela clareza na exposição
dos objetivos, da propriedade da metodologia de trabalho adotada e da
relevância e aplicabilidade dos resultados do trabalho, mediante o uso de
linguagem adequada (Anexo III);
XI - Entregar 1 (uma) cópia em versão CD-ROM conforme formato
institucional, da versão final do TCC, para o professor orientador que a
encaminhará à Coordenação do Curso para arquivo.

CAPÍTULO V
DA SELEÇÃO DE ORIENTADORES
Art. 13 - Os professores orientadores serão nomeados pelo Colegiado do Curso de
Letras a partir da definição e escolha realizada pelo acadêmico e conforme afinidade
da área de atuação e formação profissional dos professores com a temática dos
Projetos de TCC.
§ Único - Só poderão ser indicados como orientadores os professores com
titulação mínima de especialista.
Art. 14 - O número de orientandos por orientador será de no máximo 03 (três)
acadêmicos.
§ 1º - Em caso de um orientador ser escolhido por um número de acadêmicos
maior que o definido no caput deste artigo, caberá ao professor escolher os
acadêmicos que mais se aproximem da sua linha de formação e pesquisa.
§2º - Caberá ao acadêmico que não for selecionado, procurar outro
orientador, mantendo como critério a afinidade do projeto com a linha de
trabalho deste novo orientador.
Art. 15 - O professor nomeado como Orientador do TCC, tomando conhecimento da
proposta prévia de trabalho, manifestará em formulário específico (Anexo II) a
aceitação do encargo de orientação.
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CAPÍTULO VI
DO FORMATO DO PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 16 - O acadêmico desenvolverá seu Trabalho de Conclusão de Curso em
formato de Monografia Acadêmica, escolhendo sua temática entre os assuntos de
abrangência da área de Letras ou Educação.
§ Único - A apresentação do TCC deverá atender às normas técnicas para
formatação de trabalhos acadêmicos, conforme a ABNT e normas do IFPR.

CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO
Art. 17 - A avaliação do Projeto de TCC compreende:
I - Acompanhamento da elaboração e avaliação do Projeto pelo professor
orientador;
II - Apresentação do Projeto de TCC.
§ 1º - Para aprovação do Projeto de TCC, o acadêmico deverá ter frequência
mínima de 75% aos encontros com o orientador e Conceito, conforme
Resolução N. 50/2017 do CONSUP.
§ 2º - O acadêmico com frequência e/ou conceito inferior ao mínimo exigido
no parágrafo anterior será considerado reprovado, devendo repetir o
processo em outro semestre.
Art. 18 - A avaliação do TCC, desenvolvida no último período, compreende:
I - Acompanhamento e avaliação contínua pelo professor orientador;
II - Socialização do TCC, para a comunidade acadêmica, a partir de um
evento específico.
Art. 19 - Para aprovação do TCC, o acadêmico deverá ter frequência mínima de
75% aos encontros com o orientador e Conceito, conforme Resolução N. 50/2017 do
CONSUP, atribuído pela banca examinadora.
§ Único - O acadêmico com frequência e/ou conceito inferior ao mínimo
exigido no parágrafo anterior será considerado reprovado, devendo repetir o
processo em outro semestre.
Art. 20 - A avaliação do TCC, quanto ao conteúdo, deverá considerar como critérios
internos de cientificidade:
I - Objetivação: apreensão dos elementos constitutivos do fenômeno
estudado, em consonância com o referencial teórico adotado;
II - Coerência: elaboração de um processo argumentativo que não apresente
contradições;
III - Consistência: argumentação sólida relacionada à fundamentação teórica
metodológica;
IV – Ética: respeito às fontes utilizadas bem como ao público utilizado em
pesquisa, caso se trate de trabalho com grupo focal, por exemplo.
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Art. 21 - A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, quanto à forma, deverá
atender ao modelo adotado, Monografia Acadêmica, respeitando as normas da
ABNT e o Manual do IFPR.
Art. 22 - O aluno deverá expor oralmente o tratamento dado ao tema, considerando
a apresentação ordenada das partes componentes do trabalho, sem perder de vista
sua totalidade e os conhecimentos necessários para sua elaboração, apresentando
argumentos coerentes com o referencial teórico adotado e utilizando registro
linguístico apropriado, de acordo com a norma culta.
Art. 23 - O orientador atribuirá Conceito ao TCC, observados os critérios descritos
no Anexo III.
CAPÍTULO VIII
DOS PRAZOS
Art. 24 - A Coordenação do Curso de Letras deverá homologar a nomeação dos
professores orientadores na última reunião de Colegiado do semestre letivo anterior.
Art. 25 - A solicitação de substituição de professor orientador, tanto por parte do
acadêmico quanto por parte do orientador, deverá ser feita até 30 (trinta) dias após o
início das aulas do semestre letivo, perante a Coordenação do Curso de Letras,
prazo esse que será considerado também como limite para a mudança do tema do
Projeto de TCC.
§ Único - A mudança de orientador, orientando ou de tema de projeto deverá
sempre ser acompanhada de uma justificativa que legitime tal pedido (Anexo
IV).
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 26 - O acadêmico que, por qualquer motivo, abandonar, reprovar por falta ou
conceito, deverá repetir integralmente o processo.
Art. 27 - As situações não previstas neste Regulamento serão encaminhadas e
resolvidas pelo Colegiado do Curso de Letras.
Palmas, ______ de _______________ de _____.

___________________________________________
Prof. Dr. Sânderson Reginaldo de Mello
Coordenador do Curso de Letras
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ANEXO I

Planilha de frequência de discentes no processo de orientação do TCC
Nome do/a aluno/a: _____________________________________________
Nome do Orientador: _____________________________________________
Data
Horário
Orientação

Atividades
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Acad.

Orient.

Observações

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO

Eu,

___________________________________________________,

professor (a) do Curso de Letras do IFPR, Campus Palmas, assumo o compromisso
de orientar o Trabalho de Conclusão de Curso do(a) acadêmico(a) _____________
_______________________________ do ____ período no _______ semestre letivo
de ________.

Palmas, _____/______/______

_____________________________________
Assinatura do Professor Orientador
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ANEXO III

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE TCC

Aluna:

NOME DO(A) ACADÊMICO(A)

Trabalho: TÍTULO DO TRABALHO
Orientador: NOME DO(A) ORIENTADOR(A)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

APRESENTAÇÃO
ITEM
CONCEITO *
Adequação às normas do IFPR e ABNT
Redação adequada à norma culta da língua portuguesa
Relevância social, tecnológica ou científica e inovação
Consistência teórica e referências
Metodologia
Análise e interpretação dos resultados
Coerência entre objetivos, seções e conclusão
Arguição
Sistematização da apresentação oral: tempo, domínio de conteúdo e
objetividade
Expressão oral: volume e velocidade da voz, clareza e fluência
CONCEITO
*Instruções: Para cada item deverá ser atribuído conceito (A-B-C-D).

Palmas,

de

NOME DO DOCENTE
Membro da Banca Examinadora

NOME DO DOCENTE
Membro da Banca Examinadora

NOME DO DOCENTE
Presidente da Banca Examinadora
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de 20

.

ANEXO IV
TERMO DE INTERRUPÇÃO DE ORIENTAÇÃO

Eu, ________________________________________________________, professor
do Curso de Letras do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, comunico à
Coordenação do Curso que, por motivos justificados em anexo a este, não
continuarei

a

orientar

o

acadêmico

______________________________

____________________________________________ nas atividades relacionadas
ao seu Trabalho de Conclusão de Curso.

Palmas, _______/______/_______

_________________________________
Assinatura do Professor

Ciente: _______________________________
Assinatura da Coordenação do Curso
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ANEXO V
COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO DE TCC

A Coordenação do Curso de Letras do Instituto Federal do Paraná, Campus
Palmas, comprova que o acadêmico ___________________________________
________________________________________,

matriculado

no

_________

Período, participou da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso do
acadêmico

_______________________________________________,

intitulado

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
em _____/________/__________.

Palmas, _______/_________/________

___________________________________
Coordenação do Curso de Letras
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o(a) NOME DO(A) PROFESSOR(A), juntamente
com o(a) NOME DO(A) PROFESSOR(A) e o(a) NOME DO(A) PROFESSOR(A), foi
membro da banca de avaliação, em

de

do corrente ano, do

Trabalho de Conclusão de Curso do(a) acadêmico(a) do Curso de Licenciatura em
Letras Português/Inglês

NOME DO(A) ACADÊMICO(A), intitulado

TÍTULO DO TRABALHO, sob orientação do NOME DO(A) ORIENTADOR(A).

Palmas,

de

FRANK SILVANO LAGOS
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão
Instituto Federal do Paraná
IFPR – Campus Palmas
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de 20

.
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ANEXO VII
ATA DE APRESENTAÇÃO DE TCC

Aos
, bloco
do

Curso

dias de

de dois mil e

, às

horas, na sala

, do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, o(a) acadêmico(a)
de

ACADÊMICO(A)

Licenciatura

em

Letras

Português/Inglês,

NOME

DO(A)

apresentou o seu trabalho de conclusão de curso intitulado

(TÍTULO DO TRABALHO), sob orientação do professor (NOME DO PROFESSOR).
A banca de avaliação foi composta pelos membros: (NOMES DOS
PROFESSORES).
O conceito final atribuído ao trabalho foi ________________, sendo
considerado:

Aprovado.
Aprovado, com necessidade de alterações.
Reprovado.

A aprovação no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso
está condicionada à apresentação do trabalho na versão final para fins de registro
junto à Secretaria Acadêmica.
A data de entrega do trabalho ao orientador será até o dia

de

de 20 .
Palmas,

de

NOME DO DOCENTE
Membro da Banca Examinadora
NOME DO DOCENTE
Membro da Banca Examinadora
NOME DO DOCENTE
Presidente da Banca Examinadora
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de 20

.
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ANEXO III

ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIOS E NÃO
OBRIGATÓRIOS DO CURSO DE LETRAS DO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS PALMAS

PALMAS – PR
2017
188
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INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS PALMAS
CURSO DE LETRAS

ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIOS E NÃO
OBRIGATÓRIOS DO CURSO DE LETRAS DO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS PALMAS
Diretrizes
conceituais
e
normas
operacionais para a realização dos
estágios curriculares supervisionados,
obrigatórios e não obrigatórios do Curso
de Letras do Instituto Federal do Paraná
– Campus Palmas
Coordenador:
Prof.
Reginaldo de Mello
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Sanderson
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1 INTRODUÇÃO

O Curso de Letras - Licenciatura - do Instituto Federal do Paraná, concebe
a formação de professores qualificados para atuação em Língua Portuguesa,
Língua Inglesa e Literaturas, visando a atuação no contexto da Educação Básica,
por meio dos Estágios Curriculares Obrigatórios e não Obrigatórios.
A realização dos estágios do Curso de Letras do IFPR - Campus Palmas atende aos dispositivos legais vigentes, quais sejam:

a) Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988;
b) Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977, que estabelece a Lei do Estágio;
c) Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, que regulamenta a Lei do Estágio;
d) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Leis de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional - LDB;
e) Parecer 35/03, CNE/CEB, de 05 de novembro de 2003, que estabelece normas
para organização e realização de estágios de alunos do Ensino Médio e da
Educação Profissional;
f) Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;
g) Portaria nº 4, de 22 de junho de 2009, do IFPR;
h) Resolução N. 02/2015, que trata das diretrizes das licenciaturas;

As normas emanadas dos órgãos colegiados do Instituto Federal do Paraná
apontam

os

estágios

como

sendo

uma

atividade

curricular

de

base

eminentemente pedagógica e de caráter integrador, classificando-os em
obrigatórios e não obrigatórios, sendo concebidos como um processo de
construção de conhecimento cuja especificidade é promover o desenvolvimento
da capacidade de intervenção em uma perspectiva histórico-crítica em Letras.
Os Estágios Curriculares Supervisionados Obrigatórios situam-se dentro do
contexto da formação do futuro professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e
Literaturas como um espaço da práxis, isto é, do tensionamento da relação teoria190
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prática, espaço de promoção de um trabalho de intervenção consciente e que vise
à formação de sujeitos participantes no processo de (re)construção social.
Os Estágios Curriculares Supervisionados não Obrigatórios são realizados
ao longo do curso, com vistas a proporcionar, aos estagiários, as experiências
profissionais, socioculturais e científicas, mediante vivências similares às que
encontrarão no seu exercício profissional, integrando os diferentes componentes
curriculares e desenvolvendo os necessários saberes, conhecimentos, habilidades
e competências exigidos pelo mundo do trabalho.
O Curso de Letras visa a formação de professores para a Educação Básica
e prevê a realização de seis estágios curriculares obrigatórios, sendo eles: Estágio
Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino
Fundamental I; Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas
no Ensino Fundamental I; Estágio Curricular Supervisionado de Língua
Portuguesa e Literaturas no Ensino Fundamental II; Estágio Curricular
Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas no Ensino Fundamental II; Estágio
Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino
Fundamental III; Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas
no Ensino Fundamental I; e Estágio Curricular Supervisionado de Língua
Portuguesa e Literaturas no Ensino Médio I; Estágio Curricular Supervisionado de
Língua Inglesa e Literaturas no Ensino Médio I; Estágio Curricular Supervisionado
de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino Médio II; Estágio Curricular
Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas no Ensino Médio II; Estágio
Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino Médio III;
Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas no Ensino
Médio III.
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2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS ESTÁGIOS

A necessidade de uma sólida formação geral, articulada ao aprofundamento
na área de exercício profissional, é pressuposto para o envolvimento de diferentes
abordagens das ciências humanas, que subsidiam a ação e reflexão da própria
prática pedagógica.
Os estágios se constituem em um espaço de articulação interdisciplinar,
uma vez que a prática profissional demanda que o professor conheça a realidade
sócio-histórica apresentada pelo contexto no qual ele atua. Assim, a complexidade
da intervenção exige do professor uma alta capacidade de articulação de saberes
que lhe servem de base teórica para contextualizar e dar sentido a sua prática.
Esse processo deve ser entendido como tendo uma forma espiralada
ascendente, partindo do princípio do diálogo e da investigação do real no qual os
atores estão inseridos, ampliando e agregando novos saberes e conhecimentos,
mediante problematização, instrumentalização e catarse, culminando com uma
nova prática social.
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3 OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

3.1 Objetivo geral

Constituir-se em um espaço que enfatize a práxis, isto é, a relação teoriaprática, para a promoção de um trabalho de intervenção pedagógica consistente e
coerente em Letras no contexto da Educação Básica visando à formação de
sujeitos participantes no processo de (re)construção social.

3.2 Objetivos específicos

Possibilitar aos sujeitos envolvidos:
a) Conhecer os contextos de atuação profissional em Letras no Campo
Escolar;
b) Analisar as especificidades que envolvem os diferentes contextos
educacionais formais ou informais em que a linguagem está presente;
c) Compreender a complexidade que permeia o saber-fazer pedagógico
cotidiano do professor de Línguas e Literaturas;
d) Conhecer e refletir sobre o conhecimento cientificamente elaborado em
suas áreas de atuação para compreender o contexto em que se insere;
e) Identificar os limites e possibilidades de sua ação, problematizando
adequadamente os diferentes contextos;
f) Compreender as diferentes formas de intervenção e seus reflexos frente à
prática social na qual se insere, buscando instrumentos para a sua
reconstrução;
g) Construir propostas coletivas de superação de limitações e ampliação
das possibilidades de intervenção nos diferentes contextos de atuação;
h) Intervir acadêmica e profissionalmente nos diferentes contextos,
subsidiado pelas reflexões realizadas e contribuindo para a transformação
social;

193

i) Sistematizar as ações realizadas no decorrer do processo de inserção
nos diferentes contextos mediante produção textual consistente e coerente;
j) Socializar experiências visando à construção coletiva do conhecimento.
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4 ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS
Os estágios obrigatórios do Curso de Letras dividem-se de acordo com os
níveis de ensino da educação básica entre Ensino Fundamental e Ensino Médio.

4.1. Ensino Fundamental
Na primeira etapa serão realizadas as atividades de Língua Portuguesa e
Língua Inglesa e suas Literaturas no Ensino Fundamental, assim distribuídas:

4.1.1 Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Fundamental I
Período: Terceiro
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino
Fundamental I - 33 horas;
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas no Ensino
Fundamental I - 33 horas.
Desenvolvimento de trabalho de pesquisa voltado à caracterização de
uma instituição escolar. Propicia ao acadêmico a oportunidade de conhecer os
espaços constituintes da formação escolar do aluno da Educação Básica.
Caracterização dos diferentes espaços:
- Espaço físico-pedagógico: Localização, instalações, iluminação, limpeza,
condições de conservação predial, número de salas, quadra de esportes, sala de
jogos, parques, salas para atendimento especializado, laboratórios, biblioteca.
- Espaço histórico: localização da instituição no tempo e espaço.
- Espaço e estrutura pedagógico-administrativa: equipe pedagógica e técnicoadministrativa e suas atribuições. Número de professores, formação, tempo de
atuação, número de alunos por ano e turma.
- Leitura do Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica Curricular e
Regimento Escolar.
Caracterização da Organização do Trabalho Pedagógico;
- Participação em atividades sistêmicas: reuniões de pais, de professores, de
APMF, de Conselho Escolar.
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- Conselho de Classe: quem orienta, quem participa, qual o objetivo, quando
acontece.
- Hora-atividade: como é definida, como acontece, quem orienta, amparo legal.
 Os dados levantados deverão ser apresentados no relatório de estágio
supervisionado, de acordo com as normas metodológicas do IFPR.
Esta etapa visa ainda, possibilitar ao acadêmico o conhecimento, a
compreensão, o planejamento e a intervenção pedagógica consistente e coerente
em turmas do Ensino Fundamental e também na EJA. Os Estágios consistem na
observação e co-participação das aulas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa,
em instituições públicas ou privadas. O objetivo dessa etapa é compreender o
papel do professor e dos alunos no espaço escolar e observar a atuação
profissional do professor, considerando todos os aspectos de formação:
conhecimento sociocultural, domínio do conteúdo, metodologia e estratégias de
ensino e relações interpessoais.
 Os dados levantados deverão ser apresentados no relatório de estágio
supervisionado, de acordo com as normas metodológicas do IFPR.

4.1.2 Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Fundamental II
Período: Quarto
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino
Fundamental II - 35 horas;
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas no Ensino
Fundamental II - 35 horas.
Esta etapa demanda o planejamento de atividades e regência da disciplina
de Língua Portuguesa e Literaturas e Língua Inglesa e Literaturas para o Ensino
Fundamental e também na EJA (preferencialmente nas turmas observadas no
semestre anterior) e montagem do relatório. O acadêmico de Letras utiliza no
estágio II os conhecimentos adquiridos por meio das observações feitas no
semestre anterior e elabora atividades a serem aplicadas em sala de aula,
baseadas nas metodologias estudadas.
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 Os dados levantados e as atividades preparadas para a regência deverão
ser apresentados no relatório de estágio supervisionado, de acordo com as
normas metodológicas do IFPR.

4.1.3 Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Fundamental III
Período: Quinto
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino
Fundamental III - 33 horas;
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas no Ensino
Fundamental III - 33 horas.
O acadêmico utilizará os conhecimentos teórico-práticos adquiridos nos
estágios de Língua Portuguesa e Literaturas e Língua Inglesa e Literaturas em
etapas anteriores para desenvolver e aplicar um projeto pedagógico na escola
e/ou na comunidade onde houver necessidade. O projeto basear-se-á na
realidade escolar e nas suas especificidades.
 Os dados levantados e as atividades preparadas para a aplicação do
projeto deverão ser apresentados no relatório de estágio supervisionado, de
acordo com as normas metodológicas do IFPR.

4.2 Ensino Médio

Na segunda etapa serão realizadas as atividades de Língua Portuguesa e
Língua Inglesa e suas Literaturas no Ensino Médio, assim distribuídas:

4.2.1 Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio I
Período: Sexto
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino
Médio I - 33 horas;
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas no Ensino
Médio I - 33 horas.
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Desenvolvimento de trabalho de pesquisa voltado à caracterização de
uma instituição escolar. Propicia ao acadêmico a oportunidade de conhecer os
espaços constituintes da formação escolar do aluno da Educação Básica.
Caracterização dos diferentes espaços:
- Espaço físico-pedagógico: Localização, instalações, iluminação, limpeza,
condições de conservação predial, número de salas, quadra de esportes, sala de
jogos, parques, salas para atendimento especializado, laboratórios, biblioteca.
- Espaço histórico: localização da instituição no tempo e espaço.
- Espaço e estrutura pedagógico-administrativa: equipe pedagógica e técnicoadministrativa e suas atribuições. Número de professores, formação, tempo de
atuação, número de alunos por ano e turma.
- Leitura do Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica Curricular e
Regimento Escolar.
Caracterização da Organização do Trabalho Pedagógico;
- Participação em atividades sistêmicas: reuniões de pais, de professores, de
APMF, de Conselho Escolar.
- Conselho de Classe: quem orienta, quem participa, qual o objetivo, quando
acontece.
- Hora-atividade: como é definida, como acontece, quem orienta, amparo legal.
 Os dados levantados deverão ser apresentados no relatório de estágio
supervisionado, de acordo com as normas metodológicas do IFPR.
Esta etapa visa ainda, possibilitar ao acadêmico o conhecimento, a
compreensão, o planejamento e a intervenção pedagógica consistente e coerente
em turmas do Ensino Médio e também na EJA. Os Estágios consistem na
observação e co-participação das aulas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa,
em instituições públicas ou privadas. O objetivo dessa etapa é compreender o
papel do professor e dos alunos no espaço escolar e observar a atuação
profissional do professor, considerando todos os aspectos de formação:
conhecimento sociocultural, domínio do conteúdo, metodologia e estratégias de
ensino e relações interpessoais.
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 Os dados levantados deverão ser apresentados no relatório de estágio
supervisionado, de acordo com as normas metodológicas do IFPR.

4.2.2 Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio II
Período: Sétimo
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino
Médio II - 35 horas;
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas no Ensino
Médio II - 35 horas.
Esta etapa demanda o planejamento de atividades e regência da disciplina
de Língua Portuguesa e Literaturas e Língua Inglesa e Literaturas para o Ensino
Médio e também na EJA (preferencialmente nas turmas observadas no semestre
anterior) e montagem do relatório. O acadêmico de Letras utiliza no estágio II os
conhecimentos adquiridos por meio das observações feitas no semestre anterior e
elabora atividades a serem aplicadas em sala de aula, baseadas nas
metodologias estudadas.
 Os dados levantados e as atividades preparadas para a regência deverão
ser apresentados no relatório de estágio supervisionado, de acordo com as
normas metodológicas do IFPR.

4.2.3 Estágio Curricular Supervisionado no Ensino Médio III
Período: Oitavo
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino
Médio III - 33 horas;
- Estágio Curricular Supervisionado de Língua Inglesa e Literaturas no Ensino
Médio III - 33 horas.
O acadêmico utilizará os conhecimentos teórico-práticos adquiridos nos
estágios de Língua Portuguesa e Literaturas e Língua Inglesa e Literaturas em
etapas anteriores para desenvolver e aplicar um projeto pedagógico na escola
e/ou na comunidade onde houver necessidade. O projeto basear-se-á na
realidade escolar e nas suas especificidades.
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 Os dados levantados e as atividades preparadas para a aplicação do
projeto deverão ser apresentados no relatório de estágio supervisionado, de
acordo com as normas metodológicas do IFPR.
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5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO

Período: ao longo de todo o curso.
Carga Horária: indeterminada
Este estágio poderá ser realizado ao longo do curso, objetivando o
desenvolvimento de competências para a vida cidadã e para o trabalho produtivo,
pela participação em situações reais e profissionais em seu meio. Essas devem
proporcionar experiências e possibilidades de desenvolvimento sociocultural ou
científico, integrando-as com os demais componentes curriculares do curso. O
Estágio não obrigatório preconiza o acompanhamento permanente de professor
supervisor, formalmente vinculado ao local de realização do estágio e orientação
de docente do curso para instrumentalização de sua prática.
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6 DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

Os acadêmicos estagiários receberão do IFPR, em Reunião Geral de
Estágios, no início de cada estágio, as orientações com todas as informações
necessárias para iniciarem as suas atividades, bem como as informações contidas
no Cronograma de Estágios.
De posse destas informações, os estagiários deverão procurar o local para
desenvolverem seu estágio, firmando o Termo de Compromisso de Estágios
(Anexo

I).

Devem

apresentar-se

munidos

dos

documentos

Cartas

de

Apresentação (Anexo II e III) e elaborar o seu Plano de Estágio (Anexo IV) em
consonância com o planejamento da Unidade Concedente.
A carga horária total dos estágios é de 404 horas, em consonância com a
Res. CNE/CP 02/2003. Os estagiários do Curso de Letras serão orientados por
um docente do Colegiado e supervisionados por professores ou, na sua ausência,
por um representante em cargo de gestão na escola, mediante consulta e
aprovação

pela

Coordenação

de

Estágios.

Esta

mesma

orientação

e

acompanhamento deverão ocorrer para os estágios não obrigatórios.
As atividades desenvolvidas terão frequência mínima obrigatória e serão
acompanhadas pelos orientadores do IFPR. O controle será feito em documento
próprio (anexo V) pelo estagiário e pelo professor orientador da unidade
concedente.
O acompanhamento consiste na realização de encontros de orientações
entre estagiários e orientador do IFPR e abrange a apresentação e discussão de
problemas vivenciados, reflexões sobre o ambiente de intervenção ou objeto de
pesquisa, como também a tomada de decisões sobre o planejamento,
observações e regência, e ainda, o desenvolvimento e construção dos relatórios
de Estágios a serem apresentados ao final de cada período.
Os estágios deverão ser realizados individualmente. Casos específicos,
ficarão a cargo da Coordenação de Estágios do Curso, e se necessário, serão
deliberados conjuntamente com o Colegiado do Curso.
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6.1 Fases do estágio obrigatório

6.1.1 Contato com a Unidade Concedente e Elaboração do Plano de Estágio
No início de cada semestre os acadêmicos deverão: definir o local de seu
estágio apresentando-se formalmente; identificar o seu orientador; firmar o Termo
de Compromisso; e, definir cronograma para a realização das atividades a partir
do Cronograma de Estágios e do calendário de programação da Instituição.

6.1.2 Seminário de Apresentação de Estágios

Ao final de cada etapa (Ensino Fundamental e Ensino Médio) serão
realizados

seminários

interdisciplinares

integradores

que

envolverão

a

comunidade acadêmica do Curso de Letras. Esses terão por objetivo socializar
elementos relevantes dos contextos estudados, a partir das observações e
relatórios.

6.1.3 Relatórios de Estágio

De acordo com o cronograma de estágios, conjuntamente elaborado, os
estagiários deverão entregar ao seu respectivo orientador do IFPR relatório
Individual, obedecendo as Normas Técnicas para a Apresentação de Trabalhos
Científicos adotadas pelo IFPR.
Para os estágios não obrigatórios, as mesmas etapas devem ser seguidas,
ressalvada a possibilidade de iniciar a intervenção desde a primeira semana de
estágio quando se tratar de um campo de intervenção em que as atividades
estejam previamente planejadas, devendo este planejamento fazer parte do
relatório de estágios.
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7 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS
Os Estágios Supervisionados contarão com a seguinte estrutura
organizacional:
a) Colegiado do Curso de Letras;
b) Coordenador de Estágios;
c) Professores Orientadores do IFPR;
d) Professores Orientadores da Unidade Concedente;
e) Estagiários.

7.1 Competências do Colegiado do Curso de Letras

São atribuições do Colegiado do Curso de Letras:
a) Deliberar e aprovar sobre políticas, normas, regulamentos decorrentes
das

necessidades

diagnosticadas

para

e

na

realização

dos

estágios

supervisionados;
b) Deliberar e aprovar os Termos de Compromisso e seus Termos Aditivos
e alterações necessárias para a adequação dos Estágios à legislação e aos
objetivos do curso;
c) Acompanhar o cumprimento do programa de estágio supervisionado;
d) Indicar, dentre os docentes do curso, os orientadores de estágio
supervisionado, observando a formação e experiência profissional;
e) Socializar os resultados obtidos nos estágios, a partir de seminários,
publicações e outros meios.

7.2 Competências do coordenador de estágios

São atribuições da Coordenação de Estágios do Curso de Letras:
a) Executar a política de estágios em consonância com as diretrizes
institucionais;
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b) Coordenar o planejamento e avaliação geral das atividades referentes ao
programa de estágio;
c) Contatar com as organizações potencialmente concessoras de estágio,
visando celebração de termos de convênio para a concessão de estágios e/ou
acordos de cooperação, sempre que constatada a necessidade;
d) Manter fluxo de informações relativas ao acompanhamento e
desenvolvimento do programa de estágio em processo, bem como promover a
divulgação de informações junto ao Colegiado do Curso, aos professores
orientadores do IFPR, às organizações concedentes de estágio, aos orientadores
das unidades concedentes e estagiários;
e) Estabelecer calendários de reuniões, encontros de estudos e de
planejamento com os professores orientadores do IFPR e estagiários;
f) Realizar visitas nos campos de estágio;
g)

Estruturar

arquivo

dos

relatórios

que

constituem

documentos

comprobatórios do cumprimento do programa de estágio, conforme determinação
legal;
h) Definir normas e editais sobre funcionamento do programa de estágio
supervisionado, submetidas à apreciação do Colegiado do Curso de Letras, em
consonância com a legislação específica;
i) Fixar em edital a data da entrega do relatório dos estágios
supervisionados em comum acordo com os professores orientadores do IFPR;
j) Encaminhar à Secretaria Acadêmica os diários de classe dos estágios
supervisionados;
k) Estudar as diferentes possibilidades de manutenção e a formalização de
novos termos de convênios para a concessão de estágios;
l) Providenciar avaliação sobre o programa de estágio supervisionado junto
aos campos de estágios supervisionados;
m) Fomentar intercâmbio de experiências sobre o programa de estágio com
outras instituições de Ensino Superior;
n) Acompanhar a dinâmica estrutural, operacional e legal do programa de
estágios zelando pelo cumprimento geral e irrestrito das exigências legais que
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regulamentam o programa de estágio e na salvaguarda dos interesses da
instituição de ensino e dos acadêmicos.

7.3 Competências do orientador de estágios

São competências do professor orientador do IFPR:
a) Orientar e acompanhar o desenvolvimento do estágio supervisionado em
termos de fundamentação teórica, relevância social e científica, metodologia e
fontes bibliográficas e em conformidade com a carga horária prevista pela
proposta curricular;
b) Dar ciência ao Coordenador de Estágios do Termo de Compromisso
para orientação do estágio supervisionado;
c) Acompanhar, junto à instituição e/ou campos de estágio, o desempenho
dos estagiários, registrando a frequência e esclarecendo sobre o processo de
avaliação do estágio supervisionado;
d) Apreciar, avaliar e emitir parecer sobre o planejamento, evolução e
produção dos trabalhos acadêmicos e relatórios decorrentes do estágio
supervisionado em conjunto com o professor do componente curricular;
e)

Participar

de

reuniões,

seminários,

eventos

sobre

estágio

supervisionado, quando convocado pela instituição.

7.4 Competências do orientador da unidade concedente

Em consonância com a legislação, o estágio supervisionado deverá contar
com a participação de professores/profissionais de Letras das unidades
concedentes em que são realizados os estágios supervisionados, devidamente
credenciados pelo IFPR. As atribuições desses supervisores são:
a) Recepcionar, situar o estagiário na escola;
b) Avaliar e assinar, o plano de estágio proposto (ANEXO II);
c) Acompanhar, orientar e avaliar, conforme critérios definidos pelo IFPR,
as atividades desenvolvidas pelo estagiário;
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d) Estimular a participação do estagiário nas atividades cotidianas da
unidade concedente de estágio;
e) Auxiliar o estagiário na solução de possíveis problemas ou dificuldades
que possam decorrer do estágio;
f) Comunicar, por escrito, ao orientador de estágio do IFPR e, quando for o
caso, à Coordenação de Estágios sobre qualquer eventualidade que limita o bom
andamento do estágio supervisionado, a interrupção e/ou desligamento do
estagiário.

7.5 Competências do estagiário
São atribuições do estagiário:
a) tomar iniciativa de contato prévio com organizações concessoras de
estágio supervisionado a partir de listagem informada pela Coordenação de
Estágios, ou solicitando à Coordenação Geral de Estágios do IFPR para que seja
firmado o respectivo convênio;
b) encaminhar ao professor de estágios a documentação relativa ao
estágio, devidamente assinada;
c) cumprir o cronograma e os horários estabelecidos no termo de
compromisso;
d) apresentar-se adequadamente e com o material necessário para o
desenvolvimento das atividades propostas;
e) Realizar a autoavaliação e anexar ao relatório;
f) Apresentar planejamentos e resultados dos estágios em eventos
específicos organizados pela Coordenação de Estágios.
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8 DEFINIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIOS

Os locais para a realização dos estágios são definidos a partir de Termos
de Convênio estabelecidos: a) com os Núcleos Regionais de Educação dos
estados do Sul do Brasil; b) com as Secretarias Municipais de Educação dos
Municípios da Região e c) Com a rede privada de ensino. Há a possibilidade de
realização de estágios em Unidades Concedentes sem a formalização de Termo
de Convênio, bastando a formalização do Termo de Compromisso, conforme
modelo em anexo (Anexo I b).
Os Estagiários serão informados sobre as Unidades Concedentes com as
há convênios firmados. De posse desta informação, deverão procurar os
responsáveis pela mesma, apresentando a intenção de realizar o estágio, elaborar
o plano de estágio e firmar o Termo de Compromisso.
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8 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Para aprovação nas disciplinas de Estágio, bem como a validação e
aprovação dos Estágios Curriculares Supervisionados não Obrigatórios, o
acadêmico deverá ter:
a) Frequência mínima de 75% da carga horária total do estágio;
b) Frequência de 100% nas etapas de observação e intervenção;
c) Conceito Final de aproveitamento de acordo com a Resolução N.
50/2017 - CONSUP.
A Autoavaliação do estagiário e parecer do professor orientador da unidade
concedente, bem como a avaliação do professor orientador do IFPR, juntamente
com a entrega dos relatórios serão considerados instrumentos de avaliação.
Sob a responsabilidade do professor orientador do IFPR, será considerado
reprovado o Estagiário que:
a) Desistir do Estágio durante a sua realização;
b) For impedido, pela Unidade Concedente, de dar continuidade às
atividades de estágio por descumprimento de um ou mais itens da Cláusula
Sétima do Termo de Compromisso de Estágios;
c) Deixar de desenvolver as atividades relativas ao estágio por duas
semanas

consecutivas,

sem

comunicação,

devidamente

justificada

e

documentada, à Unidade Concedente e ao orientador do IFPR e, quando for o
caso, à Coordenação de Estágios do Curso;
d) Tiver frequência total inferior à mínima exigida (75%);
e) Tiver frequência inferior a 100% da carga horária das etapas de
observação e intervenção;
f) Não entregar o Relatório final em conformidade com o modelo proposto
g) O estágio estará automaticamente cancelado no momento em que o
acadêmico estagiário desligar-se do curso, independente dos motivos que o levem
a isso. Em qualquer dessas situações, o estágio deverá ser repetido
integralmente.
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ANEXO I a

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CELEBRADO ENTRE O ESTUDANTE
DO IFPR E A PARTE CONCEDENTE
A
_____________________________________________________________________________________________,

sediada

à

Cidade

Rua

________________________________________________________

______________________,
__________________

CEP

________________,

doravante

denominada

CNPJ
Parte

,

n°

_______,

__________________________________,
Concedente

_______________________________________________________

e

por

seu

de

Fone

representante

outro

lado,

___________________________________________________,
RG

_________________,

CPF_____________________,

______________________________,

Matrícula

n°

estudante

do

_________

_______________________,

ano

do

residente

Curso
à

de
Rua

______________________________________________ , n° _______ na Cidade de _____________________ , Estado
__________________, CEP __________________ , Fone ______________ , Data

de Nascimento _____/_____/____ ,

doravante denominado Estudante, com interveniência da Instituição de Ensino, celebram o presente Termo de Compromisso
em consonância com o Art. 82 da Lei nº 9394/96 – LDB, da Lei nº 11.788/08 e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
.As atividades a serem desenvolvidas durante o Estágio ( ) OBRIGATÓRIO ou ( ) NÃO
OBRIGATÓRIO constam de programação acordada entre as partes - Plano de Estágio - no verso - e terão por finalidade
propiciar ao Estudante uma experiência acadêmico-profissional em um campo de trabalho determinado, visando: a) o
aprimoramento técnico-científico em sua formação; b) a maior proximidade do aluno, com as condições reais de trabalho, por
intermédio de práticas afins com a natureza e especificidade da área definida nos projetos políticos pedagógicos de cada curso;
CLÁUSULA SEGUNDA
CLÁUSULA TERCEIRA

Parágrafo Primeiro

Parágrafo Segundo
Parágrafo Terceiro

CLÁUSULA QUARTA
CLÁUSULA QUINTA

Parágrafo Único
CLÁUSULA SEXTA

O presente estágio somente poderá ser iniciado após assinatura das partes envolvidas,
não sendo reconhecido ou validada com data retroativa;
O estágio será desenvolvido no período de _____/_____/______a _____/_____/______, no
horário das _____ às _____ e _____ às ______ hs, intervalo de _________(caso houver), num
total de ________ hs semanais, (não podendo ultrapassar 30 horas), compatíveis com o horário
escolar podendo ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente e mediante comunicação
escrita, ou ser prorrogado, através de emissão de Termo Aditivo;
Em caso do presente estágio ser prorrogado, o preenchimento e a assinatura do Termo Aditivo
deverão ser providenciados antes da data de encerramento, contida na Cláusula Terceira neste
Termo de Compromisso;
Em período de recesso escolar, o estágio poderá ser realizado com carga horária de até 40
horas semanais, mediante assinatura de Termo Aditivo, específico para o período;
Nos períodos de avaliação ou verificações de aprendizagem pela Instituição de Ensino, o
estudante poderá solicitar à Parte Concedente, redução de carga horária, mediante
apresentação de declaração, emitida pelo Coordenador(a) do Curso ou Professor(a)
Supervisor(a), com antecedência mínima de 05(cinco) dias úteis;
Na vigência deste Termo de Compromisso o Estudante será protegido contra Acidentes
Pessoais, providenciado pela IFPR e representado pela Apólice n° _____ da
Companhia________________ ;
Durante o período de Estágio Não Obrigatório, o estudante receberá uma Bolsa Auxílio, no
valor de _________________ , bem como auxilio transporte (especificar forma de concessão do
auxilio ) paga mensalmente pela Parte Concedente;
Durante o período de Estágio Obrigatório o estudante ( ) receberá ou não receberá ( )
bolsa auxílio no valor de _____________;
Caberá ao Estudante cumprir a programação estabelecida, observando as normas internas da
Parte Concedente, bem como, elaborar relatório referente ao Estágio quando solicitado pela
Parte Concedente ou pela Instituição de Ensino conforme inciso VII do Art.9ºd lei11.788;
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CLÁUSULA SÉTIMA
CLÁUSULA OITAVA
CLÁULULA NONA

O Estudante responderá pelas perdas e danos decorrentes da inobservância das normas
internas ou das constantes no presente contrato;
Nos termos do Artigo 3° da Lei n° 11.788/08, o Estudante não terá, para quaisquer efeitos,
vínculo empregatício com a Parte Concedente;
Constituem motivo para interrupção automática da vigência do presente Termo de
Compromisso de Estágio:
conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula;
não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso.
solicitação do estudante;
solicitação da parte concedente;
solicitação da instituição de ensino.

E, por estar de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso, as partes assinam em 04
(quatro) vias de igual teor.
Palmas, ......./......./........
______________________________________
UNIDADE CONCEDENTE
(assinatura e carimbo)

____________________________________________
ESTUDANTE
(assinatura)

______________________________________
COORDENADOR DO CURSO – IFPR
(assinatura e carimbo)

__________________________________________
CHEFE DE SEÇÃO DE ESTÁGIOS E
RELAÇÕES COMUNITÁRIAS – CAMPUS IFPR
(assinatura e carimbo)
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ANEXO I b
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - CELEBRADO ENTRE O ESTUDANTE
DO IFPR E A PARTE CONCEDENTE
A
________________________________________________________________________________________,
sediada
à
Rua
__________________________________________________________,
n°
_______,
Cidade
______________________, CEP ________________, CNPJ ______________________________, Fone ( __)__________
doravante
denominada
Parte
Concedente
por
seu
representante
_______________________________________________________
e
de
outro
lado,
________________________________________, RG _________________, CPF_____________________, estudante do
______ período do Curso de Letras, Matrícula n° __________________, residente à Rua _________________________
_________________________________________,
nº
_______
na
Cidade
de
________________________________________ , Estado ______________________, CEP __________________ , Fone (
)____________ , Data de Nascimento _____/_____/____ , doravante denominado/a estudante, com interveniência da
Instituição de Ensino, celebram o presente Termo de Compromisso em consonância com o Art. 82 da Lei nº 9394/96 – LDB, da
Lei nº 11.788/08 e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA As atividades a serem desenvolvidas durante o Estágio ( ) OBRIGATÓRIO ou (
) NÃO
OBRIGATÓRIO constam de programação acordada entre as partes - Plano de Estágio - no verso - e terão por finalidade
propiciar ao estudante uma experiência Estudante-profissional em um campo de trabalho determinado, visando: a) o
aprimoramento técnico-científico em sua formação; b) a maior proximidade do estudante com as condições reais de trabalho,
por intermédio de práticas afins com a natureza e especificidade da área definida nos projetos políticos pedagógicos de cada
curso;
CLÁUSULA SEGUNDA

O presente estágio somente poderá ser iniciado após assinatura das partes envolvidas, não sendo
reconhecido ou validado com data retroativa;
CLÁUSULA TERCEIRA O estágio será desenvolvido no período de _____/_____/______ a _____/_____/______, nos seguintes
dias e horários: segunda-feira das _______ às _______ e das_______ às _______ ; terça-feira das
_______ às _______ e das _______ às _______ ; quarta-feira das _______ às _______ e das _______
às _______ ; quinta-feira das _______ às _______ e _______ às _______ ; sexta-feira das _______ às
_______ e das _______ às _______ , num total de _______ horas semanais, compatíveis com o horário
escolar podendo ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente e mediante comunicação escrita, ou
ser prorrogado, através de emissão de Termo Aditivo;
Parágrafo Primeiro
Em caso do presente estágio ser prorrogado, o preenchimento e a assinatura do Termo Aditivo deverá ser
providenciado antes da data de encerramento, contida na Cláusula Terceira neste Termo de
Compromisso;
Parágrafo Segundo
Em período de recesso escolar, o estágio poderá ser realizado com carga horária de até 40 horas
semanais, mediante assinatura de Termo Aditivo, específico para o período;
Parágrafo Terceiro
Nos períodos de avaliação ou verificações de aprendizagem pela Instituição de Ensino, o estudante
poderá solicitar, à Parte Concedente, redução de carga horária, mediante apresentação de declaração,
emitida pelo Coordenador(a) do Curso ou Professor(a) Supervisor(a), com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis;
CLÁUSULA QUARTA
Na vigência deste Termo de Compromisso o estudante será protegido contra Acidentes Pessoais,
providenciado pelo IFPR e representado pela Apólice n° 0182/188 da Empresa Gente Seguradora S/A;
CLÁUSULA QUINTA
Durante o período de Estágio Não Obrigatório, o estudante receberá uma Bolsa Auxílio, no valor de
_________________ , bem como auxilio transporte (especificar forma de concessão do auxilio ) paga
mensalmente pela Parte Concedente;
Parágrafo Único
Durante o período de Estágio Obrigatório o estudante não receberá bolsa auxílio;
CLÁUSULA SEXTA
Caberá ao estudante cumprir a programação estabelecida, observando as normas internas da Parte
Concedente, bem como elaborar relatório referente ao Estágio quando solicitado pela Parte Concedente
ou pela Instituição de Ensino conforme inciso VII do Art.9ºd lei11.788;
CLÁUSULA SÉTIMA
O estudante responderá pelas perdas e danos decorrentes da inobservância das normas internas ou das
constantes no presente contrato;
CLÁUSULA OITAVA
Nos termos do Artigo 3° da Lei n° 11.788/08, o estudante não terá, para quaisquer efeitos, vínculo
empregatício com a Parte Concedente;
CLÁUSULA NONA
Constituem motivo para interrupção automática da vigência do presente Termo de Compromisso de
Estágio:

a)
b)
c)
d)
e)

conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula;
não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso;
solicitação do estudante;
solicitação da parte concedente;
solicitação da instituição de ensino.

E, por estar de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso, as partes assinam em 04
(quatro) vias de igual teor.
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Palmas, ......./......./........
______________________________________
PARTE CONCEDENTE
(assinatura e carimbo)

_____________________________________________
ESTUDANTE
(assinatura)

______________________________________
COORDENADOR DO CURSO – IFPR
(assinatura e carimbo)

_____________________________________________
COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS - PRI
(assinatura e carimbo)
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ANEXO II

PLANO DE ESTÁGIO
( ) ESTAGIO OBRIGATÓRIO
OBRIGATÓRIO

( ) ESTÁGIO NÃO

1-Nome do aluno (a):
______________________________________________________________________
2- Nome do Orientador de Estágio na Unidade
Concedente:________________________________
3- Formação profissional do Orientador de Estágio da Unidade Concedente:
______________________________________________________________________
4- Ramo de atividade da Unidade Concedente:
______________________________________________________________________
5- Área de atividade do(a) estagiário(a):
______________________________________________________________________
6- Objetivos do Estágio:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7- Atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8- Professor Orientador/Supervisor de Estágio –
IFPR:____________________________________
a) Modalidade da Supervisão de Estágio: [ ] Direta [ ] Semi-Direta
Indireta
b) Carga horária a ser realizada no estágio: ____________

[ ]

_____________________________________________________________________
Professor Orientador de Estágio – IFPR
Coordenador de Estágio do Curso IFPR
_____________________
Coordenador do Curso - IFPR

__________________________________
Orientador de Estágio na Unidade Concedente
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ANEXO III
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIO – DIREÇÃO
Palmas, ____________/_________/____________.

Apresentamos

o______________________________________________

do

____ Período do Curso de Letras do Instituto Federal do Paraná, Campus de Palmas,)
na

disciplina

Estágio

Curricular

Supervisionado

________________________________________________________________,

para

desenvolver as atividades relativas a este estágio na Instituição dirigida por Vossa
Senhoria.
O estágio será realizado no período de _______________ a_______________
de ___________, totalizando _______ horas/aula nesse estabelecimento. Neste
período, nos termos previstos no Programa de Estágios do Curso de Letras do IFPR
(disponível no site www.ifpr.edu.br), o acadêmico desenvolverá as atividades previstas
no Regimento de Estágios do Curso de Letras do IFPR, de acordo com a presente
etapa de estágio. A vaga será confirmada mediante a assinatura do Termo de
Compromisso entre o acadêmico e sua Instituição, com a interveniência do
Coordenador de Estágios do Curso de Letras do IFPR.

Atenciosamente,

Coordenador de Estágios do Curso de
Letras
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ANEXO IV
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIO – PROFESSOR

Palmas, __________ de ___________ de ________.

Apresentamos

o

__________________________________________

do

_______ Período do Curso de Letras do IFPR, do componente curricular Estágio
Curricular

Supervisionado

____________________________________________________, para desenvolver as
atividades relativas a este estágio, sob sua supervisão, em uma turma de sua regência /
atividade sob sua responsabilidade.
Esse estágio será realizado no período de ________________________
a______________________ de _____________, totalizando ________ horas/aula. As
atividades a serem desenvolvidas pelo acadêmico(a) deverão seguir o cronograma
estabelecido pelo professor orientador de estágio do IFPR.
Qualquer dúvida sobre o processo de estágio do acadêmico(a), o orientador de
estágio do IFPR poderá ser contatado pelo Telefone: ______/________________ e/ou
e-mail _____________________________, ou ainda, a Coordenação de Estágios do
Curso de Letras do IFPR, pelo telefone ______/________________ e/ou e-mail
_____________________________.

Atenciosamente,

Coordenação de Estágios do Curso de
Letras
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ANEXO V

FICHA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Escola:
Estagiário:
Professor Orientador do IFPR:
Professor Orientador da Unidade Concedente:

Data

Total
de
horas

Horário de entrada e saída

Assinatura do Orientador
da unidade concedente

Assinatura do Professor Orientador da Escola
[Carimbo da Escola]
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ANEXO IV

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

Art. 1º Atividade Acadêmica Complementar é toda atividade cuja somatória compõe a carga
horária total do currículo do Curso de Letras do IFPR/Palmas e atenda aos seguintes
objetivos:
I – Complementar a formação acadêmica da graduação em atividades ou disciplinas não
abrangidas pelo currículo do curso;
II – Possibilitar a participação dos acadêmicos em projetos de ensino, pesquisa e extensão;
III – Orientar e estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização profissional, sobretudo
nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso.
Art. 2º As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de Letras do IFPR/Palmas
devem contemplar uma carga horária de no mínimo 200 horas de acordo com a Resolução
CNE/CP nº. 2/2015, que trata das Diretrizes das Licenciaturas.
Parágrafo Único. A carga horária total das Atividades Acadêmicas Complementares deve
ser cumprida no período de integralização do curso.
Art. 3º O cumprimento da carga horária referente às Atividades
Complementares far-se-á através da participação nas seguintes atividades:

Acadêmicas

I – eventos;
II – cursos especiais;
III – projetos de extensão;
IV – projetos de pesquisa;
V – projetos de ensino;
VI – monitoria acadêmica;
VII – atividades científicas;
VIII – grupos de estudos;
IX – semanas acadêmicas.
§ 1º São considerados eventos as atividades referentes a palestras, congressos, simpósios,
conferências, encontros e viagens de estudo, quando for:
a) Organizado pelo Colegiado do Curso e aberto aos acadêmicos;
218

b) De iniciativa de outros órgãos do IFPR, o acadêmico mediante comprovação, requer ao
Colegiado de Curso o reconhecimento da atividade;
c) Realizado em outras instituições, o acadêmico mediante comprovação, requer ao
Colegiado de Curso o reconhecimento da atividade.
§ 2º Cursos especiais são aqueles compatíveis com o Projeto Pedagógico do Curso.
§ 3º As atividades do estágio extra-curricular são aceitas como Atividades Acadêmicas
Complementares até o limite de 40 (quarenta) horas.
Art. 4º A Atividade Acadêmica Complementar não pode ser aproveitada para a concessão de
dispensa ou equivalência de disciplinas integrantes do currículo do curso.
Art. 5º Para os acadêmicos ingressantes por transferência, ou como portador de diploma de
curso superior, a critério do Colegiado do Curso, as disciplinas já cursadas e não
aproveitadas podem ser consideradas para cumprimento da carga horária das Atividades
Acadêmicas Complementares até o limite de 80 (oitenta) horas.
Art. 6º As Atividades Acadêmicas Complementares somente terão o seu aproveitamento
escolar registrado depois de encaminhadas à Secretaria Geral pelo Coordenador do Curso.
Parágrafo Único. O registro e controle das Atividades Acadêmicas Complementares será
feito em formulário próprio pela Secretaria Geral.
Art. 7º Os casos omissos são resolvidos pelo Colegiado de Curso.
Art. 8º Este Regulamento entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições
em contrário.
Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Prof. Dr. Sanderson Reginaldo de Mello
Coordenador de Curso de Letras
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ANEXO IV

FICHA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE LETRAS
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As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de LETRAS do IFPR/Palmas
são condições obrigatórias para a conclusão do curso e devem ser cumpridas em
conformidade com o regulamento aprovado pelo Colegiado.
As Atividades Acadêmicas Complementares estão classificadas em três eixos:
Atividades de Ensino, Atividades de Pesquisa e Atividades de Extensão.
O acadêmico deverá cumprir um mínimo de 200 (duzentas) horas de Atividades
Acadêmicas Complementares durante o período de integralização do curso.
As Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme a tabela
seguinte (Ficha de Controle de Atividades Acadêmicas Complementares), computando-se as
excedentes como facultativas, para registro e certificação.
Todas as atividades podem ser desenvolvidas internamente ou na comunidade
(mediante certificado ou declaração de participação) perfazendo 200 pontos/horas durante o
curso.
Cada ponto equivale 01 hora.
Todos os itens de I à III devem ser cumpridos pelo menos uma vez durante o curso.
O número de horas a serem computadas não equivale ao número de horas do
certificado ou declaração. Mas, sim, pela participação no evento.
O colegiado irá indicar, por meio de portaria, uma banca formada por três docentes
para avaliar e homologar a carga horária apresentada pelo acadêmico através de
requerimento protocolado junto à Secretaria Acadêmica, conforme o Anexo 13 (abaixo) da
Portaria Interna - IFPR Campus Palmas, n 195, de 22 de maio de 2017, que visa Normatizar
os procedimentos, prazos e fluxograma de atendimento às solicitações acadêmicas na
Organização Didático-Pedagógica do IFPR.
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CURSO DE LETRAS
HABILITAÇÃO PORTUGUÊS- INGLÊS E SUAS RESPECTIVAS LITERATURAS
Foto
FICHA DE CONTROLE DE
ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES
PONTUAÇÃO
EQUIVALENTE/HORAS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

I – Minicurso
II- Palestras
III- Congresso, seminário, semana acadêmica etc.
IV- Atividades não acadêmicas
V- Desenvolvimento de projetos
VI- Publicação na área

TOTAL

Ministrante...............10 Pontos
Ouvinte.................... 05 Pontos
Ouvinte.................... 10 Pontos
Assistente................05 Pontos
Apresentação...........40 Pontos
Ouvinte.....................20 Pontos
Organizador.............06 Pontos
Participante..............03 Pontos
Organizador ........... 10 Pontos
Revista indexada.....20 Pontos
Anais, jornais..........10 Pontos

VII- Monitoria, bolsas de iniciação científica e
Por Semestre...........40 Pontos
docência
VIII- Produção cultural, artística e intelectual.
Por Semestre...........20 Pontos
IX- Trabalho de voluntariado em ensino e
Por Semestre...........20 Pontos
aprendizagem
TOTAL
Observações:
1. Todas as atividades podem ser desenvolvidas internamente ou na comunidade (mediante certificado ou
declaração de participação) perfazendo 200 pontos/horas durante o curso. Cada ponto equivale 01 hora.
2. Todos os itens de I à III devem ser cumpridos pelo menos uma vez durante o curso.
3. O número de horas a serem computadas não equivale ao número de horas do certificado ou declaração.
Mas, sim, pela participação no evento.
Palmas PR,

de

de 2017.
___________________________________________________
Prof. Dr. Sânderson Reginaldo de Mello
Siape 1025541
Coordenador do Curso Superior de Letras
IFPR Campus Palmas
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ANEXO V
DEMANDAS DO COLEGIADO
LIVROS
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Titulo

AUTOR

EDIÇÃO

2.

Conhecimento e
sustentabilidade: políticas de ciência,
tecnologia e inovação no Brasil
contemporâneo.
A dimensão ambiental na educação.

GUIMARÃES, M

3.

Ecopedagogia e Cidadania Planetária.

PRADO, C.G.F.

4.

Epistemologia ambiental

5.

Metodologia do trabalho intelectual.

6.

A arte da pesquisa

7.

Produção textual na universidade

LEFF, Enrique.
D'ONOFRIO,
Salvatore.
BOOTH, W.C.;
COLOMB, G.G.;
WILLIAMS, J.M.
HENDGES,
Graciela Rabuske.
BENTES, A;
MUSSALIN, F. C.

1.

8.
9.

Introdução à linguística. Domínios e
fronteiras.
História das ideias linguísticas:
construção do saber metalinguístico e
constituição da língua nacional

10.

Linguística? Que é isso?

11.

English File: Elementary Student´s book

12.

English File: Elementary Workbook

13.

English File: Pre-Intermediate Student´s
book

EDITORA

ANO

ISBN

QUANT.

Ed. da
UFRGS

2008

ISBN 9788520505144

5

Papirus

2003.

isbn 85308 0332 9

8

Instituto
Paulo Freire

2000

ISBN 9788524920080

4

Cortez

2002

ISBN 9788524907685

4

Atlas

2000

8522420696

7

Martins
Fontes

2005

ISBN 9788533621572

1

Parábola

2010

ISBN: 978-85-7934025-3

5

Cortez

2004

ISBN 852490772X.

6

Pontes
editora

2001

ISBN: 8571131597

8

Contexto

2015

978-85-7244-796-6

8

3

Oxford

2012

194598640

5

3

Oxford

2012

9780194598712

5

3

Oxford

2012

194598659

5

BAUMGARTEN,
Maíra.
5 ed.

2 ed.

3 ed

ORLANDI, E.
FIORIN, J. L.
(Org.)
KOENIG,
CHRISTINA
LATHAM
KOENIG,
CHRISTINA
LATHAM
LATHAMKOENIG,
CHRISTINA
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14.

English File: Pre-Intermediate Workbook

15.

English File: Intermediate Student´s book

16.

English File: Intermediate Workbook

17.

English File: Upper-Intermediate
Student´s book

18.

English File: Upper-Intermediate
Workbook

19.

A diferença que desafia a escola: a
prática pedagógica e a perspectiva
intercultural
Educação intercultural e cotidiano
escolar

LATHAMKOENIG,
CHRISTINA
LATHAMKOENIG,
CHRISTINA
LATHAMKOENIG,
CHRISTINA
LATHAMKOENIG,
CHRISTINA
LATHAMKOENIG,
CHRISTINA
ANDRADE,
Marcelo (org.)

21.

Educação intercultural: desafios e
possibilidades

22.

O diálogo entre as culturas: do universal
ao multiculturalismo

23.

Língua, cultura e ensino

24.

Culture Bound: bridging the cultural gap
in language teaching

CANDAU, Vera
Maria
SANTIAGO,
Mylene Cristina;
AKKARI,
Abdeljalil;
MARQUES,
Luciana Pacheco
JULLIEN,
François
TAVARES,
Roseanne Rocha
(org.)
VALDES, Joyce
Merrill

25.

Palavras-chave: um vocabulário de

WILLIAMS,

20.
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3

Oxford

2012

019459873X

5

3

Oxford

2012

194597164

5

3

Oxford

2012

194519848

5

3

Oxford

2012

9780194558747

5

3

Oxford

2012

194558509

5

1

Quartet

2009

<9788578120221>

5

1

7Letras

2006

8575773178

5

1

Vozes

2013

<9788532644930>

5

1

Zahar

2009

<9788537801765>

5

1

EDUFAL

2006

85-7177-271-1

5

1

Cambridge

1986

<0521310458 /
9780521310451>

5

1

Boitempo

2007

8575590820

5

cultura e sociedade

Raymond et al

26.

Educar na era digital: design, ensino e
aprendizagem

BATES, Tony

27.

BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi;
TREVISANI, Fernando de Mello

28.

HORN, M. B.; STAKER, H

29.

MATTAR, João

30.

CARVALHO, Fábio C. Araújo de;
IVANOFF, Gregorio Bittar.

31.

Introdução à linguística: domínios e
fronteiras – volume 1 (edição revista
e ampliada). 10. ed.

MUSSALIM,
Fernanda (Org.)
; BENTES, Anna
Christina (Org.)

32.

Fonética e fonologia do português:
roteiro de estudos e guia de
exercícios

SILVA, Thais
Cristofaro

Ensino híbrido:
personalização e
tecnologia na
educação.
Blended: usando a
inovação
disruptiva para
aprimorar a
educação.
Web 2.0 e redes
sociais na
educação
Tecnologias que
Educam: ensinar e
aprender com
tecnologias da
informação e
comunicação

226

1

Artesanato
Educacional

2016

8564803062

5

1

Penso
Editora

2015

ISBN9788584290444

5

ISBN9788564803008.

5

Penso
Editora

1

Artesanato
Educacional

2013

9788564803008.

5

1

Pearson

2009

ISBN9788576053675

5

10

Cortez
Editora

2010

10

Contexto

2007

10

ANEXO VI

ATAS DO COLEGIADO
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