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INTRODUÇÃO 

 

Histórico do Curso  

 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa é oferecido pelo Instituto 

de Ciências Humanas e Sociais do Câmpus Universitário de Rondonópolis, da 

Universidade Federal de Mato Grosso. Criado pela Resolução CD nº 12, de 27 

de janeiro de 1981, teve seu primeiro vestibular autorizado pela Resolução 

CONSEPE nº 008, de 10 de março de 1981, a definição de seu currículo pleno 

reconhecida pela Resolução CONSEPE nº 011/1981 e reconhecimento pela 

Portaria nº 179, de 11 de março de 1986, expedida pelo Ministério da 

Educação. 

Após realização de exames vestibulares, aconteceu, em março de 

1981, o primeiro ingresso de alunos nesse Curso, oferecido pelo então 

chamado Centro Pedagógico de Rondonópolis, da Universidade Federal de 

Mato Grosso. Em agosto do mesmo ano, ingressava a segunda turma no 

primeiro semestre. Com o objetivo de melhor atender às necessidades da 

clientela estudantil, desde a sua criação, o Curso de Letras – Língua 

Portuguesa passou por várias reestruturações, com alterações da matriz 

curricular, sempre com o objetivo de garantir o melhor desempenho e a melhor 

adaptação às exigências de cada momento. 

Desde a data de sua criação até o ano de 1993, esse Curso 

funcionava em regime de créditos semestrais, cujo prazo mínimo para 

conclusão era de sete semestres e o máximo de quatorze semestres. Após a 

reestruturação ocorrida no ano de 1994, implantada pela Resolução CONSEPE 

nº 24/1994, passou a funcionar sob o regime seriado anual, com prazos de 

integralização fixados em quatro e oito anos.  

Posteriormente, as Resoluções CNE/CP nº 01, de 18 de fevereiro 

de 2002 e CNE/CP nº 02, de 19 de fevereiro de 2002, instituíram novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação 
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Básica, em nível superior, Curso de licenciatura de graduação plena, bem 

como duração e carga horária dos Cursos de licenciatura. A integralização 

passou para, no mínimo, 2.800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a 

articulação teoria-prática garantisse, nos termos dos seus projetos 

pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: 400 

(quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do Curso; 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado 

a partir do início da segunda metade do Curso; 1.800 (mil e oitocentas) horas 

de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; e 200 

(duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-

culturais. 

Recentemente, uma nova Resolução do Conselho Nacional de 

Educação entrou em vigor. A Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada 

dos profissionais do magistério da Educação Básica, revogando as resoluções 

anteriores. Na nova Resolução, alterou-se a carga horária mínima dos Cursos 

de 2.800 (duas mil e oitocentas) para 3.200 (três mil e duzentas) horas. Nessa 

nova carga horária, modificou-se a quantidade de horas para a formação 

específica e profissionalizante de 1.800 (mil e oitocentas) para 2.200 (duas mil 

e duzentas) horas para as atividades formativas. Ademais, manteve-se a 

mesma carga horária para as atividades extracurriculares obrigatórias para os 

acadêmicos: 200 (duzentas) horas para atividades teórico-práticas 

(anteriormente denominadas atividades acadêmico-científico-culturais) e 400 

(quatrocentas) horas para a prática como componente curricular. Em relação 

ao estágio supervisionado, a referida Resolução manteve a carga horária 

mínima de 400 (quatrocentas) horas.  

Este PPC respeita o disposto nessa Resolução e propõe a carga 

horária total superior à exigida, conforme a seguinte configuração:  2.304 (duas 

mil trezentas e quatro) horas para atividades formativas; 416 (quatrocentas e 

dezesseis) para Estágio Curricular Obrigatório; 200 (duzentas) para as 

atividades teórico-práticas e 400 (quatrocentas) para a prática como 
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componente curricular, perfazendo o  total de 3.320 (três mil trezentas e vinte) 

horas. 

As Diretrizes, instituídas pelo Conselho Nacional de Educação, 

visam à equidade entre os Cursos de formação. Além disso, reitera-se o trato 

com a diversidade, o aprimoramento de práticas de pesquisa, as atividades de 

enriquecimento cultural, a interdisciplinaridade, o uso de tecnologias da 

informação e da comunicação e, consequentemente, a criação de estratégias 

inovadoras na relação ensino-aprendizagem, além de privilegiar as modernas 

propostas de flexibilização curricular. 

Para atingir esse intento, ao longo do documento, observa-se a 

preocupação da valorização dos profissionais de educação, das políticas de 

formação inicial e continuada como também da necessidade de uma 

articulação de forma integrada entre as instituições de Ensino Superior e 

Educação Básica.  

Quanto à questão da carga horária, é preciso ressaltar a alteração 

ocorrida com o estágio supervisionado que, segundo o disposto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996, passou de cento e cinquenta 

para trezentas horas-aula e, com as Resoluções CNE/CP nº 01/2002 e 

CNE/CP nº 02/2002, passou de trezentas para quatrocentas horas-aula. Essa 

carga horária foi mantida na Resolução CNE/CP nº 02/2015. 

Além disso, nesta capacitação, são formados profissionais com 

seu currículo enriquecido por meio das atividades teórico-práticas, entendidas 

como modalidades variadas, compreendendo participação em seminários, 

conferências, debates, palestras, eventos científicos, apresentações de 

trabalhos em eventos acadêmico-científicos, ações de caráter científico, 

técnico, cultural e comunitário, aprendizado de novas tecnologias de 

comunicação e ensino, cursos de extensão, projetos de iniciação à docência, 

participação em pesquisas institucionais, assessorias ligadas à natureza do 

Curso. Essas atividades, que poderão ou não acontecer dentro da UFMT, são 

regulamentadas e acompanhadas pelo Colegiado de Curso, que verifica o 

cumprimento efetivo dessas ações pelos alunos, perfazendo o total de 

duzentas horas ao longo dos quatro anos. 
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A partir do ano de 1996, o Curso de Letras, em consonância com 

a política de interiorização da UFMT, deu início ao programa de formação de 

professores por meio da modalidade de licenciatura parcelada, atendendo, 

nesse ano, a duas turmas de 40 alunos cada que já atuavam como professores 

em seus municípios de origem. Em 1999, também como programa de 

interiorização, na modalidade turma especial, deu-se início à realização do 

Curso de Letras no município de Primavera do Leste, atendendo-se a duas 

turmas de 40 alunos cada, os quais já atuavam nas redes públicas de ensino. 

Em 2004, esse mesmo programa contemplou a cidade de Campo Verde com 

uma turma de 40 alunos.  

Em 2010, o Curso de Letras foi autorizado pela Resolução 

CONSEPE nº 116, de 27 de setembro de 2010, a oferecer a Segunda 

Licenciatura na área de Língua Inglesa e suas Respectivas Literaturas, na 

modalidade presencial, para professores em exercício na Educação Básica, 

como resposta à Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério 

da Educação Básica, Decreto da Presidência da República nº 6.755 e 

Resolução CNE/CP nº 1, de 11 de fevereiro de 2009. Desde a sua 

implantação, a Segunda Licenciatura tem sido coordenada pela professora 

Maria Aparecida dos Santos.   

Quanto ao Curso regular, permaneceu a graduação em Letras, 

com habilitação em Língua e Literaturas de Língua Portuguesa, que forma 

professores para atuarem no ensino de Língua e Literaturas de Língua 

Portuguesa, nos níveis Fundamental II (6º ao 9º ano) e Médio de ensino. Em 

2006, houve a proposta de reestruturação do Curso de Letras e a criação da 

habilitação em Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa, de acordo com 

Resolução CONSEPE nº 40, de 07 de abril de 2006. A primeira turma do novo 

curso ingressou em 2007. 

Atualmente, o Curso Letras – Língua Portuguesa conta com 15 

professores efetivos, dois quais 01 é pós-doutor, 08 são doutores, 05 são 

mestres e 01 especialista; e 01 professor contratado. Os doutores do Curso 

encontram-se vinculados a Centros de Investigação no exterior (Universidade 
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de Lisboa/Portugal) e Grupo de Pesquisa (Projeto TermNeo/Universidade de 

São Paulo). 

Desde 2013, os docentes desenvolvem projetos de pesquisa 

cadastrados junto à PROPEQ: “Representações do trágico na Literatura 

Brasileira”, “Brasil e Portugal: o processo colonial”, desenvolvidos, 

respectivamente, pelos professores Danilo de Oliveira Nascimento e Benjamin 

Rodrigues Ferreira Filho. Além destes, duas professoras solicitaram, no início 

de 2014, o cadastramento dos seguintes projetos: “Terminologia em língua de 

especialidade: neologismos na cultura da soja” e “Memórias partilhadas à 

margem do cânone: mesmas histórias, outras palavras?", projetos de autorias 

respectivas das professoras Márcia Regina Pavoni de Carvalho e Sheila Dias 

Maciel. Em 2015, o professor André Luiz Rauber registrou o projeto “Cognição 

e gramática: estudos pancrônicos de fenômenos linguísticos do português 

brasileiro com base em corpora”. Os professores que possuem projeto de 

pesquisa registrado são coordenadores de grupo de pesquisa. 

O Curso conta, também, com dois grupos de estudos: “Pesquisa 

do texto e do hipertexto”e “Análise dialógica do discurso”, coordenados, 

respectivamente, pelos professores mestres Everaldo Lima de Araújo e 

Lezinete Regina Lemes.  

Quanto aos projetos de extensão, docentes e discentes do Curso 

têm, sistematicamente, desenvolvido atividades junto à comunidade 

rondonopolitana.  No ano de 2015, os professores André Luiz Rauber e Shirley 

Lopes Maidana de Oliveira coordenaram dois projetos distintos: “Leituras sem 

grades” e “Diálogos em Libras – catalogação de sinais em Rondonópolis”. Este 

último priorizou representantes da comunidade surda de Rondonópolis, com os 

quais foi feito levantamento de sinais utilizados para indicar locais públicos da 

cidade. E o primeiro visou oportunizar experiências de leituras (oral, escrita, 

dramatizada) a pessoas que se encontravam em instituições de assistência 

social ou em regime de reclusão. Este projeto contou com a participação de 

docentes e discentes de diferentes cursos do Câmpus. 

Há três programas institucionais envolvendo professores do Curso 

de Letras – Língua Portuguesa: o PIBID (Programa de Iniciação à Docência), a 
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Tutoria e a Monitoria. Além destes, há o CELIG (Centro de Línguas), 

coordenado, atualmente, pela professora Maria Aparecida dos Santos, dentro 

do qual são desenvolvidos três programas de extensão: o CELIG, o “CELIG 

para todos” e o Prolintics - Programa de Ensino de Linguagens por meio de 

novas tecnologias de informação e comunicação.  

Outro dado importante acerca do Curso de Letras – Língua 

Portuguesa refere-se ao fato de que muitos egressos continuam a formação 

acadêmica, com especializações, mestrados e doutorados. 

Os egressos do Curso de Letras atuam profissionalmente em 

escolas da rede básica de ensino, como professores de Língua Portuguesa, de 

Literatura Brasileira, de Produção de Textos orais e escritos. Ainda no contexto 

escolar, podem exercer as funções de gestores educacionais, coordenadores 

ou supervisores de ensino. Já nas secretarias de educação, desempenham as 

mais diversas funções pedagógico-administrativas. Na rede de ensino superior, 

tanto pública quanto privada, encontram-se diversos profissionais formados em 

Letras, agindo como professores e pesquisadores. 

Há também egressos que desempenham a função de revisores 

de textos, além daqueles que se destacam como escritores, alguns dos quais 

participantes da recém-criada Academia Rondonopolitana de Letras. 

Para além do âmbito acadêmico ou literário, encontram-se muitos 

graduados em Letras trabalhando, nas mais diversas funções, em empresas 

comerciais e industriais, de Rondonópolis e de outros municípios. 

 

Justificativas para a reelaboração do PPC 

 

Diante da necessidade de atualização do PPC, destaca-se o 

processo de uniformização do nome do Curso de Letras que, até a data da 

elaboração deste projeto, apresentava vários nomes em diferentes sistemas – 

SGE, SIGA, E-MEC, SISU. Em função dessa divergência, a Coordenação de 

Ensino do Curso de Letras – Língua Portuguesa, em 20 de abril de 2016, 

solicitou à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação informações relativas ao nome 
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do Curso de Letras do Departamento de Letras/ICHS/CUR, processo n° 

23108.320335/2016-14.  

Obteve-se, como resposta, conforme folha 16 do processo n° 

23108.320335/2016-14, a recomendação para “Letras – Língua Portuguesa” e 

a solicitação ao CONSEPE pelo Colegiado de Curso para alterar a resolução 

vigente à época. 

Com base nessa resposta, a Coordenação fez outro processo 

(Processo n° 23108.320861/2016-84) no qual solicitou a alteração do nome do 

Curso a fim de seguir o disposto na Portaria SERES/MEC n°286, de 21 de 

dezembro de 2012, publicado no D.O.U. n° 249 em 27 de dezembro de 2012.  

O processo tramitou pelos setores competentes: CONSEPE – 

CEG/PROEG – PROEG. Nesta tramitação, a gerente de Regulação e 

Avaliação do Curso, Elizaine Bagatelli Okde, apresentou informes 

esclarecedores para que o pedido fosse atendido (folhas 10 e 11 do processo 

n° 23108.320861/2016-84). Entretanto a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

disse que “a solicitação só seria atendida na Reestruturação do PPC, que está 

em tramitação”. Diante desta resposta, esta Coordenação de Ensino recebeu o 

processo de volta a fim de aguardar a aprovação do novo PPC.  

Neste ínterim, o Curso recebeu a Comissão de Avaliação do 

INEP/MEC, no período de 18 a 21 de junho de 2017, para Renovação de 

Reconhecimento. Neste processo avaliativo, o nome do curso avaliado já 

constava na base do E-MEC como Letras – Língua Portuguesa.  

Após o processo avaliativo positivo, em que o Curso obteve a 

nota 4, a Coordenação entrou em contato novamente com a Gerência de 

Regulação e Avaliação a fim de solucionar a questão do nome do Curso, uma 

vez que a Resolução do CONSEPE nº 121, de 11 de agosto de 2009, em vigor, 

difere, quanto ao nome, daquela posta no sistema E-MEC.  Com base nesses 

apontamentos, o processo de alteração do nome do Curso foi retomado pela 

PROEG e encaminhado para o CONSEPE para análise.   

Após análise dos conselheiros, o CONSEPE, em 30 de outubro 

de 2017, aprovou a Resolução n° 130, alterando a nomenclatura “Curso de 



17 
 

 
 

Graduação em Letras: habilitação em língua e literaturas de língua portuguesa” 

para “Curso de Graduação em Letras – Língua Portuguesa”.  

Esclarecida a problemática da nomenclatura do curso, este 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) discute temas pedagógicos 

contemporâneos que destacam modos distintos, convergentes e divergentes 

das práticas docentes e da dinâmica que envolve a formação do futuro 

profissional em Letras. Pretende afirmar perspectivas políticas e pedagógicas 

que devem traduzir, no cotidiano do ambiente educacional, atividades 

acadêmicas conciliadoras desses modos.  

Os tópicos que compõem tal projeto fundamentam-se em 

concepções políticas e educacionais que vão ao encontro das atuais metas e 

diretrizes sociais e educacionais diretamente relacionadas ao ensino superior 

brasileiro, conforme os documentos oficiais: a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB 9.394/96, a Resolução do Conselho Nacional de Educação 

CNE/CP nº 2, 1º de julho de 2015, as orientações gerais das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de Graduação — os Pareceres 

CNE/CP nº 2, 09 de junho de 2015, CNE/CES nº 15, de 2 fevereiro de 2005, 

CNE/CES n° 492, de 3 abril de 2001, e as Resoluções CONSEPE nºs 

118/2014, 21/2010, 117/2009, 52/1994. Outro documento consultado é a 

Portaria Normativa MEC nº 23 de 1º de dezembro de 2010, que alterou a 

Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Esta Portaria apresenta 

instruções acadêmicas relativas aos processos de regulação, avaliação e 

supervisão da Educação Superior no Sistema Federal de Educação (Sistema 

e-MEC, Enade). 

Desse modo, os eixos norteadores deste Projeto Pedagógico de 

Curso consideram a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a 

flexibilização curricular e a articulação entre teoria e prática docente.  

Considerando as novas perspectivas institucionais, educacionais, 

sociais, assim como de mercado de trabalho, propõe-se a alteração do regime 

do Curso e, consequentemente, a reestruturação da matriz curricular. Isto, 

contudo, não necessariamente significa o abandono de aspectos estruturais 

positivos do último Projeto Pedagógico aprovado por meio da Resolução 
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CONSEPE nº 121, de 11 de agosto de 2009. Além disso, este último Projeto 

Pedagógico continuará em vigor durante a implantação do novo Projeto, de 

modo que seja assegurada aos acadêmicos a conclusão do Curso na matriz 

curricular em que estão matriculados. Todos terão, todavia, a oportunidade de 

optar pela nova matriz, se assim o desejarem. 

Em conformidade com a Resolução CONSEPE nº 118/2014, que 

aprova as normas para reelaboração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

graduação da UFMT, o Curso de Letras – Língua Portuguesa, do Câmpus 

Universitário de Rondonópolis, reelaborou seu PPC, seguindo as normativas 

legais que o embasam.  

O PPC é o documento imprescindível para a criação e 

manutenção do Curso, conforme disposto na Resolução supracitada. Sua 

atualização, além de responder a uma normativa institucional, reforça o 

pressuposto básico de toda atividade formadora: refletir as demandas sempre 

contemporâneas e que exigem determinadas posturas e atitudes do 

profissional licenciado. Assim, toda reelaboração é sustentada por um período 

de maturação, de reflexão e crítica, cujo resultado tende a representar uma 

nova configuração do Curso. 

A última atualização do PPC do Curso de Letras foi proposta em 

2009 e implementada em 2010. À época, duas orientações federais guiaram as 

alterações, as Resoluções do Conselho Nacional de Educação CNE/CP nº 01 e 

CNE/CP nº 02, ambas de fevereiro de 2002. Elas seguiam as orientações da 

LDB 9394/96 e instituíram, principalmente, a carga horária de 800 (oitocentas) 

horas, subdivididas em 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 

curricular e 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado, além 

de 200 (duzentas) horas de Atividades Acadêmico Científico-Culturais.  

Nesta nova edição do PPC do Curso de Letras – Língua 

Portuguesa, segue-se a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, 

recentemente aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, a qual define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(Cursos de licenciatura, Cursos de formação pedagógica para graduados e 

Cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 
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Além disso, este PPC dialoga com outros dispositivos legais, em 

especial aqueles indicados no Plano Nacional de Educação, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN’s), os Pareceres CNE/CES nº 492/2001 e 

CNE/CP nº 2/2015 e as Resoluções CONSEPE n.º 052/1994,117/2009, 

21/2010, 118/2014. Foram observadas, também, as seguintes resoluções do 

Conselho Nacional de Educação: Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que 

institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana; a 

Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece diretrizes nacionais 

para a educação em direitos humanos; e a Resolução nº 2, de 15 de junho de 

2012, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação 

ambiental. Ainda, observarmos a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 

que trata da proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. 

Além de seguir a nova diretriz para os cursos de formação inicial, 

este PPC apresenta a proposta de mudança de regime acadêmico. Passa-se 

de um regime seriado anual para regime de crédito semestral, com única 

entrada no primeiro semestre de cada ano letivo. Este regime começa a vigorar 

a partir de 2019.  Altera-se também a carga horária total do Curso, passando 

de 2.930 (duas mil novecentas e trinta) horas para 3.320 (três mil trezentas e 

vinte) horas necessárias à integralização da matriz curricular. 

Para dar conta disso, as disciplinas foram realocadas e seguiram 

os seguintes critérios: tentativa de unificação das ementas das disciplinas 

comuns, considerando, para isso, tanto os cursos deste Câmpus que têm a 

disciplina Língua Portuguesa em suas matrizes, como dos demais Câmpus da 

UFMT; reorganização da carga horária das disciplinas, que poderão contemplar 

48 (quarenta e oito), 64 (sessenta e quatro), 80 (oitenta), 96 (noventa e seis), 

128 (cento e vinte oito) horas-aulas. Os conteúdos nucleares tanto da área da 

Linguística quanto da Teoria Literária foram mantidos, mas realocados em 

disciplinas mais específicas. Abriu-se espaço para novas disciplinas voltadas 

para aspectos pertinentes ao estudo da linguagem e à formação profissional, 

como Linguística do Texto e Literatura Infanto-juvenil.  
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A transposição didática dos conteúdos teóricos passa, agora com 

mais clareza, a ocorrer em disciplinas que demandam isso. Por exemplo, uma 

disciplina teórica como Sintaxe deverá agregar, em sua carga horária, 

percentual de Prática como Componente Curricular (PCC). Na ementa, 

constará a seguinte orientação: “aplicação dos conteúdos ao ensino de língua 

portuguesa”. Com isso, pretende-se que as disciplinas contempladas com a 

PCC possam realizar diferentes atividades articuladas ao Projeto Integrador, o 

qual conduzirá todas as ações dos agentes envolvidos com tais atividades. 

Assim, espera-se que, durante a execução do Projeto Integrador, elejam-se 

assuntos que possam ser observados pelos discentes em materiais didáticos, 

fazer entrevistas com docentes da rede básica ou outras dinâmicas, a fim de 

cotejar conteúdo e aplicação.  

As disciplinas de Estágio foram distribuídas em diferentes 

semestres. Têm seu início a partir do quinto e término no oitavo semestre, 

atendendo à legislação vigente. 

Além disso, passam a incorporar o rol das disciplinas básicas, 

complementares e profissionalizantes aquelas que serão ofertadas na 

modalidade “optativa”. Tais disciplinas objetivam focalizar aspectos, tendências 

e/ou abordagens específicas do vasto terreno da linguagem. Para 

integralização do Curso, o acadêmico deverá cursar, no mínimo, duas optativas 

seletivas que perfaçam 8 (oito) créditos.  

Finalmente, após leitura criteriosa dos Pareceres CNE/CES n° 

492, de 3 abril de 2001 e CNE/CP n° 2, de 9 de junho de 2015, e da Resolução 

CNE/CES n° 18, de 13 de março de 2002, que estabelecem as diretrizes para 

os Cursos de Letras, além de consulta feita, por e-mail, à Pró-Reitoria de 

Graduação (PROEG), percebeu-se que a disciplina Trabalho de Curso (TC) 

não está prevista nas referidas diretrizes. Assim, sua inclusão é opcional.  

No que tange às atividades desenvolvidas em TC e aos 

resultados verificados no período de sua execução, de 2010 a 2016, 

observaram-se, sistematicamente, os seguintes aspectos: falta de orientadores, 

em número suficiente, aos alunos de TC; falta de um perfil de investigação 

científica por parte de muitos alunos, o que dificulta em muito o trabalho; e, 
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principalmente, a desistência dos discentes ou alargamento do período de 

integralização do Curso devido à “obrigatoriedade” dessa ‘disciplina’, imposta 

no PPC de 2009 ainda em vigor. Diante desse quadro e da desobrigação dessa 

atividade nos Cursos de Letras, consoante as DCN’s, realizou-se uma consulta 

às comunidades discente e docente do Câmpus de Rondonópolis e decidiu-se 

por sua eliminação da matriz ora proposta.  

Com isso, entendeu-se que as ações investigativas, 

oportunizadas pelas atividades do TC, serão mantidas no decorrer do Curso da 

graduação em Letras – Língua Portuguesa, quando suscitadas pelos 

fenômenos oriundos, por exemplo, da relação entre as teorias linguísticas e 

literárias e a prática docente do profissional de Letras. A demanda do cotidiano, 

como a presença cada vez maior das tecnologias de comunicação e interação, 

as variedades orais, a distinção de gêneros textuais e/ou discursivos, as 

descobertas mais recentes da neurociência e sua influência sobre os 

processos de codificação gramatical e linguística, exigirá do acadêmico e do 

docente de Letras um olhar sempre atento aos fatos da língua e à sua 

manifestação ordinária ou literária.  

Ademais, uma vez que o aluno de Letras, após ir a campo para 

realizar o estágio, seja observação, participação ou regência, deve apresentar 

um texto escrito dessa experiência (relatório, ensaio acadêmico, monografia, 

artigo ou memorial). Isso pode servir como “laboratório” empírico da relação 

teoria e prática e suscitar temas que mereçam atenção investigativa e que 

estejam ligados ao ensino de língua e literaturas da língua portuguesa. Desse 

modo, enfoca-se a formação profissional e se mantém a formação investigativa 

ao longo dos oito semestres do Curso.  

Outro fator que contribui para esta reformulação curricular é o 

resultado da avaliação externa, aplicada pelo Ministério da Educação (MEC), 

para aferir o desempenho dos estudantes concluintes do Ensino Superior, em 

comparação com o desempenho dos ingressantes. O Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), aplicado em 2011, nas turmas de Letras 

deste Câmpus, teve como resultado a nota três numa escala de zero a cinco. 

Tal resultado revela o nível regular do Curso, o que exige a reflexão e a busca 
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por alternativas de melhorias na sua qualidade e que possa culminar na 

elevação do seu desempenho. 

Ademais, em junho de 2017, o Curso passou pelo processo de  

Renovação de Reconhecimento. Conforme o relatório final da Comissão de 

Avaliação do MEC, o Curso apresenta o perfil de qualidade “muito bom”. Esse 

resultado contribuiu com a elaboração das propostas acadêmicas e 

administrativas realizadas neste Projeto Pedagógico. Nesse sentido, a 

justificativa deste PPC leva em conta todos os aspectos acima elencados.  

Para a compreensão de tópicos e aspectos do PPC ora proposto, 

faz-se necessário informar o contexto a partir do qual tal modelo foi elaborado. 

Neste sentido, além de expressar as concepções filosóficas e educacionais que 

norteiam o referido Curso de Letras, tal projeto considera a organização 

didático-pedagógica do Curso, que contempla sua história, seu perfil, sua 

filosofia, sua matriz curricular, o perfil do egresso, dentre outros; a descrição do 

corpo docente e administrativo; a infraestrutura disponível e a gestão. 

Contempla, ainda, o quadro de equivalência entre as matrizes curriculares de 

2009 e de 2019 para os alunos que farão a migração da matriz de 2009 para a 

de 2019, após aprovação deste PPC. 
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I –  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1. Contexto educacional, profissional e laboral 

 O município de Rondonópolis (MT) está localizado a 920 km de 

Brasília (DF) e a 212 km de Cuiabá, capital mato-grossense. Situa-se em um 

importante entroncamento de rodovias estaduais (MT 130 e MT 270) e federais 

(BR 163 e BR 364), além de estar interligado por ferrovia à região Sudeste e 

aos portos. As rodovias federais ligam o Sul e o Norte do país (BR 163) e o 

Centro-Oeste e o Leste (BR 364); Rondonópolis constitui-se, portanto, 

geograficamente, como ponto de articulação rodoviária e via de passagem 

obrigatória de bens e mercadorias. 

Segundo o último Censo do IBGE (2010), a população de 

Rondonópolis era de 195.476 habitantes, com projeção de 215.320 habitantes 

para 20151. Assim, em número de habitantes, o município ocupa a 135ª 

posição no Brasil, a 54ª posição entre os municípios interioranos brasileiros e a 

3ª posição no estado de Mato Grosso. Sua população é predominantemente 

urbana, estimada em 96%. Dessa população, 50% estão na faixa etária entre 

os 20 e 50 anos. 

Ainda segundo a projeção do IBGE (Censo de 2010) para 2014, a 

população estimada para a Microrregião de Rondonópolis, que está dividida em 

oito municípios (Dom Aquino, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, 

Rondonópolis, São José do Povo e São Pedro da Cipa), é de 

aproximadamente 270.798 habitantes. A estimativa populacional para a 

mesorregião, que está dividida em 18 municípios, é de aproximadamente 

526.445 habitantes. 

Com tais características, Rondonópolis tornou-se polo de uma 

grande região, que congrega a economia de cerca de 20 municípios, os quais 

têm na cidade uma referência para busca de bens, mercadorias e serviços. A 

                                                 
1Os dados do IBGE foram colhidos no site da instituição (http://www.cidades.ibge.gov.br. 
Acesso em 12/02/2016). No Censo de 2010, não há nenhuma estimativa para a população de 
Rondonópolis para anos posteriores a 2015. 
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localização privilegiada de Rondonópolis coloca a cidade como importante polo 

regional de serviços públicos e privados, na área de saúde e educação, assim 

como em outros setores.  

No tocante à área educacional, o município possui escolas 

direcionadas à Educação Básica, pertencentes à rede pública (municipal, 

estadual e federal) e à rede privada. Estes espaços escolares têm oportunizado 

aos alunos egressos atuar em sua área de formação. Isso demonstra que o 

Curso de Letras – Língua Portuguesa tem um papel importante neste processo, 

uma vez que há necessidade de profissionais docentes capacitados para 

atuação em Rondonópolis, bem como nos municípios circunvizinhos.  

Na próxima seção, apresentamos o Câmpus Universitário de 

Rondonópolis.  

 

1.1 O  Câmpus Universitário de Rondonópolis 

 

O Câmpus Universitário de Rondonópolis (CUR) foi criado e 

homologado em 31 de março de 1976, mediante a Resolução nº. 01/1976 do 

Conselho Universitário da então Universidade Estadual de Mato Grosso, muito 

embora a Lei Estadual nº. 3.575, de 02 de dezembro de 1974, já autorizasse a 

sua criação como Centro Pedagógico de Rondonópolis (CPR), oferecendo, 

simultaneamente, os Cursos de Ciências e Estudos Sociais, na forma de 

Licenciatura Curta, quando do início de suas atividades em maio de 1976. 
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Imagem 1: Fotografia do portão de entrada do CUR/UFMT 

 

Com a divisão do Estado em 1977, deu-se a abertura do processo 

de federalização do Centro, integrando-o à Universidade Federal de Mato 

Grosso, uma vez que o município de Rondonópolis passava a pertencer ao 

Estado de Mato Grosso, na ocasião sendo dividido em duas Unidades 

Federativas. Posteriormente, em 05 de julho de 1979, foi instituída a Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mediante a Lei Federal nº. 6.674 

que, em seu artigo 13, transferiu para a Universidade Federal de Mato Grosso 

a responsabilidade pelo Centro Pedagógico de Rondonópolis. 

Por meio do ato do Conselho Diretor nº. 05/1980, datado de 09 de 

janeiro de 1980, e com a lotação no quadro de pessoal administrativo (Portaria 

GR 016/1980) e docente (Portaria GR 015/1980) dos servidores, o Centro 

Pedagógico de Rondonópolis integrou-se à estrutura da Universidade Federal 

de Mato Grosso. Esta integração evidenciou a necessidade de uma nova 

adequação à estrutura organizacional da UFMT. 

As demandas da comunidade local e a necessidade de expansão 

da própria Universidade aceleraram a política de interiorização, com base em 
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diretrizes pré-estabelecidas e ratificadas pela Resolução CD nº. 04/1980, de 08 

de maio de 1980, que aprovou a estrutura organizacional do Centro e definiu 

normas sobre os Cursos. Dessa forma, procedeu-se aos estudos para a 

elaboração do projeto de criação de novos Cursos já no segundo semestre do 

mesmo ano. 

Tais estudos permitiram a opção por três Cursos de graduação a 

serem oferecidos já no primeiro semestre do ano subsequente, a saber: 

Ciências Contábeis, Letras (com habilitação em Português e Literatura de 

Língua Portuguesa) e Pedagogia (com habilitações em Supervisão Escolar e 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Segundo Grau). 

É oportuno ressaltar que, desde a sua criação, os dois primeiros 

Cursos funcionavam, inicialmente, em algumas salas de aula da Escola 

Estadual Adolfo Augusto de Moraes e no Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz 

e, posteriormente, na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Joaquim Nunes Rocha. 

Já o Curso de Ciências Contábeis encontrou lugar no prédio da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A criação de novos Cursos provocou 

a exigência da construção de uma sede própria para o Centro, que ocorreu em 

abril de 1983. A inauguração da primeira etapa do prédio e a transferência dos 

Cursos existentes para as novas instalações, com exceção dos Cursos de 

Ciências Contábeis e Ciências, que ainda continuaram funcionando no prédio 

da APAE. 

Em 1986, foram implantados os Cursos de História e Geografia, 

extinguindo-se, assim, o Curso de Estudos Sociais; em 1988, os Cursos de 

Matemática e Biologia substituíram o Curso de Ciências. Com a Resolução CD 

nº. 27, de 12 de fevereiro de 1992, que dispôs sobre a reorganização 

administrativa da UFMT, foi criado o Conselho Administrativo dos Institutos de 

Rondonópolis (CADIR). Sendo assim, passaram a funcionar, neste Câmpus, os 

Institutos de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e de Ciências Exatas e 

Naturais (ICEN), congregando todos os Cursos aqui existentes. 

O projeto de expansão adotado pelo então Centro Pedagógico de 

Rondonópolis, por meio do projeto UNESTADO, dava sequência ao processo 

de interiorização iniciado pela UFMT em 1979, mas apenas iniciada neste 
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Câmpus a partir de 1989. Tratava-se de um projeto extensionista que contava 

com a realização de Cursos de atualização em fundamentos didático-

pedagógicos para professores da Rede Pública de ensino dos municípios de 

Pedra Preta, Jaciara, Juscimeira, Poxoréo e Guiratinga. 

Esta proposta de interiorização teve continuidade com a oferta da 

Licenciatura Parcelada em Pedagogia a uma turma de graduandos, na cidade 

de Guiratinga, levada a efeito nos anos de 1995 a 1998. Também em 1995, foi 

dado início ao Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis no município de 

Primavera do Leste, abrindo-se vagas, via Exame Vestibular, a 80 estudantes 

daquela região. 

Em 1996, os Cursos de Pedagogia e Letras, cujas aulas 

ocorreram no próprio Câmpus, atenderam a 180 estudantes, na modalidade de 

licenciaturas parceladas, com demandas advindas dos municípios de Alto 

Taquari, Campo Verde, Guiratinga, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra 

Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, São José do Povo e Tesouro.  

Já em 1998, foi criada uma turma especial do Curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação, oferecido pelo Instituto de Ciências 

Exatas e da Terra/UFMT. Ampliando o cumprimento de sua função social e 

atuando como parte contribuinte, não apenas na produção, mas também na 

socialização do saber por intermédio de formas de convivência, o Câmpus 

passou a oferecer e sediar, desde 1993, o Programa Universidade Aberta à 

Terceira Idade, que já acolheu centenas de pessoas. 

Em sintonia com o processo de abertura política que o país 

principiou, a partir de 1984, pela primeira vez, o Câmpus pôde eleger seus 

representantes para integrarem os Conselhos da Universidade: CONSUNI 

(Conselho Universitário), CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão) e CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente). 

Com o passar do tempo, foi possível uma expansão moderada do 

espaço físico e administrativo do Câmpus, dada com a implantação de 

laboratórios, do centro meteorológico e do anfiteatro, a introdução do sistema 

de bolsas de auxílio aos estudantes e a expansão para o fortalecimento das 

organizações estudantis. A esse processo de expansão, soma-se a 
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inauguração do prédio da Biblioteca Regional, ocorrida em 1996. No ano de 

2000, o Câmpus conseguiu mais uma conquista, a criação do Curso de 

Biblioteconomia e a autorização para funcionamento do Curso de Licenciatura 

Plena em Informática. 

Seguindo essa política de expansão, em 2002, foi criado o Curso 

de Zootecnia, com o intuito de formar técnicos de nível superior capacitados 

para atuar junto aos sistemas produtivos, à pesquisa, ao ensino e à extensão 

zootécnica, visando ao aumento da produtividade animal da mesorregião. 

Apesar das dificuldades geradas pela falta de contratação de 

professores e de corpo técnico-administrativo, resultando em sobrecarga de 

trabalho, pela escassez de recursos materiais e pela falta de espaço físico, o 

Câmpus de Rondonópolis ampliou seus Cursos, tendo em vista o crescimento 

e o desenvolvimento regional. Assim, até 2005, com a expansão conquistada 

no decorrer de sua existência, o Câmpus de Rondonópolis oferecia ensino de 

graduação em Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Licenciatura 

em Informática e Zootecnia. Somou-se a estes Cursos o de Enfermagem, 

oferecido a uma única turma especial, a partir de 2003, sob a coordenação da 

sede. 

Em 2004, também sob o regime de turmas especiais, havia em 

funcionamento mais seis turmas, sendo duas em Primavera do Leste (História 

e Biologia) e quatro em Campo Verde (Letras, Geografia, Biologia e Ciências 

Contábeis). 

No dia 23 de setembro de 2005, em visita histórica de 

representante do MEC a Rondonópolis, foi anunciado o mais ousado Plano de 

Expansão e Consolidação do Câmpus local. Nessa ocasião, os docentes e os 

técnico-administrativos apresentaram ao professor Dr. Manuel Palácios – na 

época, diretor do Departamento de Desenvolvimento da Educação Superior do 

Ministério da Educação – um plano estratégico objetivando participar do 

processo de consolidação e de expansão proposto pelo Governo Federal.  

No projeto foram registradas necessidades como criação de 

novos Cursos, consolidação dos já existentes, efetivação de corpo técnico e 
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docente, ampliação. Também fez previsão de reforma da área construída, 

aquisição de diversos tipos de equipamentos, de livros, bem como de material 

permanente e de consumo, transformação do Câmpus em Universidade 

Autônoma em relação à UFMT. 

Como resultado dessa visita e em atendimento aos anseios da 

sociedade rondonopolitana, expressos em pesquisa aplicada junto aos jovens 

secundaristas, foi indicada a implantação dos Cursos de Engenharia Mecânica, 

Engenharia Agrícola e Ambiental, e Enfermagem. O MEC aprovou a proposta e 

a construção de um prédio para abrigar salas de aula e laboratórios para 

atender aos novos Cursos propostos e aqueles da consolidação 

(Biblioteconomia, Licenciatura em Informática, Psicologia e Zootecnia). Os três 

novos Cursos tiveram início em agosto de 2006. 

Nesse mesmo ano, foi implantada uma turma do Curso de 

Administração de Empresas, na modalidade de Ensino a Distância, resultante 

de convênio estabelecido com o Banco do Brasil. A coordenação foi feita pela 

sede e conta com a colaboração do Departamento de Ciências Contábeis local. 

Também, no ano de 2006, mas com a primeira turma ingressando em 2007, foi 

criado um novo Curso de Letras, desta feita com Habilitação em Língua e 

Literaturas de Língua Inglesa. Desta forma, o Câmpus contempla, atualmente, 

dois Cursos diferentes de Letras, com suas Respectivas habilitações. 

Esse aumento de oferta de Cursos e vagas não seria possível 

sem que houvesse a ampliação do espaço físico disponível. Assim, após 

empenho ininterrupto da administração local e da sede, foi concluído e 

entregue um conjunto arquitetônico de três prédios, onde se encontram 

instalados os Cursos de Psicologia, de Enfermagem e de Engenharia Agrícola 

e Ambiental. Esta obra foi resultado de projeto específico firmado com o 

Governo do Estado de Mato Grosso. Em 2007, consoante o Programa de 

Expansão e Consolidação do Governo Federal, também houve investimento na 

infraestrutura. Além da edificação do já citado bloco de salas de aula e 

laboratórios, houve a ampliação do prédio que abriga a Biblioteca Regional e a 

construção do Restaurante Universitário. 
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Em 2010, decorrente das ações do Programa Reuni foram criados 

dois novos Cursos, Administração de Empresas e Ciências Econômicas. No 

mesmo ano, dois Cursos de pós-graduação stricto sensu foram aprovados, 

ambos em nível de mestrado: Mestrado em Educação e Mestrado em 

Engenharia Agrícola. No final de 2012, novo Curso de pós-graduação foi 

aprovado, o Mestrado em Geografia. Em 2016, dois novos mestrados foram 

aprovados, Mestrado Profissional em Ciências e Tecnologias em Saúde e 

Mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental. No início de 2013, o Curso de 

Ciências Econômicas conseguiu aprovar junto a CAPES um Programa DINTER 

para o Câmpus, na área de Recursos Naturais, numa parceria com a 

Universidade Federal da Paraíba. 

Em 2014, foram iniciadas as atividades do Curso de Medicina, 

conforme versa o programa nacional de expansão dos Cursos de medicina nas 

Universidades Federais (Portaria SESu nº 109, de 05 de junho de 2012). 

Finalmente, o oferecimento de dezessete Cursos regulares, três 

mestrados e um Programa DINTER é resultado do anseio da comunidade local 

pela expansão do ensino superior na região. O ensino público, gratuito e de 

boa qualidade tem sido objeto de luta acadêmica, configurando-se como uma 

das marcas deste Câmpus que, por meio das ações de professores, 

administradores, corpo técnico-administrativo e estudantes, constituem 

referência na formação de profissionais e na produção de conhecimento. E o 

Curso de Letras deste Câmpus, desde sua criação em 1981, vem cumprindo 

um importante papel social na região e no estado, pois o Curso atende à 

demanda local e, com a democratização do acesso à universidade pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), passou a atender também a estudantes de 

outros estados do Brasil.  

Na próxima seção, apresentamos a Concepção do Curso. 

 

1.2 Concepção do Curso 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa tem como objetivo 

estratégico a formação de profissionais, principalmente professores, envolvidos 

com a produção e socialização do saber linguístico e literário, cuja atuação seja 
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permeada pelo compromisso ético e político diante das exigências decorrentes 

das transformações socioculturais do Brasil e do mundo atual e suas 

repercussões no contexto regional. 

O Curso de Letras foi pensado no sentido de propor a formação 

de um profissional que seja capaz de demonstrar habilidades para articular a 

expressão linguística e literária com os sistemas de referência, em relação aos 

quais os recursos expressivos da linguagem se tornem significativos. Sua 

atuação social e profissional deverá ter como pano de fundo o fato de que a 

construção da consciência de cidadania em uma sociedade complexa dá-se, 

em grande parte, através da percepção de que tal complexidade pressupõe 

diferentes formas, meios e modos de linguagem, correspondentes a diferentes 

interesses conflitantes, exigindo do profissional a capacidade de situar-se e 

afirmar-se no interior dos interesses divergentes. Para tanto, o graduado de 

Letras deverá não apenas fazer uso dos recursos da língua oral e escrita, como 

também ser capaz de desempenhar o papel de multiplicador, capacitando 

outras pessoas para a mesma proficiência linguística. 

Para que essa concepção se efetive, é imprescindível a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

1.2.1 O Curso e as políticas institucionais da UFMT 

 

Os princípios do Curso de Letras estão articulados com os 

princípios da UFMT, definidos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 

que são os seguintes: 

 Ética e democracia; 

 Formação crítica e qualidade acadêmica; 

 Autonomia institucional e compromisso social; 

 Inclusão e pluralidade; 

 Interação e articulação com a sociedade; 

 Inovação acadêmica e administrativa; 

 Sustentabilidade das ações; 

 Gestão democrática e transparente. 
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Considerando essa articulação e sua interface com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o Curso de Licenciatura em Letras – Língua 

Portuguesa deverá oportunizar ao futuro professor embasamento teórico e 

prático, em língua e literaturas de língua portuguesa, para atuação no mercado 

de trabalho; deverá também promover constante ligação entre ensino, pesquisa 

e extensão, além de articulação com a pós-graduação. 

 

1.2.2 Regime acadêmico, número de vagas, número de entradas, turno 

de funcionamento, período de integralização  e dimensão das turmas 

 

O Curso será desenvolvido em regime de créditos semestrais, em 

que cada crédito será equivalente a 16 horas-aula, de acordo com as 

Resoluções CONSEPE nº 118, de 10 de novembro de 2014; n.º 81, de 25 de 

agosto de 2014; nº 68, de 24 de julho de 2014; nº 52, de 19 de dezembro de 

1994. 

A matriz ora proposta prevê, para cada semestre letivo, a carga 

horária mínima variando entre 320 (trezentas e vinte) – caso do primeiro 

semestre – e 448 (quatrocentas e quarenta e oito) horas – para o oitavo 

semestre –,correspondentes a 20 (vinte) e 28 (vinte e oito) créditos 

respectivamente. A apresentação detalhada bem como a somatória da carga 

horária e dos créditos do Curso encontram-se na subseção “1.2.6.1  Matriz 

Curricular”.  

Seguindo as orientações postas no artigo 1° da Resolução 

CONSEPE nº 21, de 05 de abril de 2010, no tocante à soma dos créditos das 

disciplinas a serem pleiteadas pelos discentes em cada período letivo, fixou-se 

o número limite de créditos. Dessa forma, em relação ao estabelecimento do 

número mínimo e máximo de créditos a ser cursado semestralmente, define-se 

1 (um) crédito como número mínimo e 28 (vinte e oito) créditos, o limite máximo 

para o aluno cumprir em cada semestre letivo. Caso haja acadêmico 

interessado em extrapolar esse limite fixado, ele deverá solicitar autorização ao 

Colegiado de Curso.  
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O limite de crédito mencionado no parágrafo anterior não se 

aplicará aos discentes que necessitarem de plano de migração em função do 

aumento de carga horária previsto na Resolução CNE/CP nº 02, de 1º de julho 

2015. Além disso, é preciso considerar que, com a mudança estabelecida por 

essa Resolução e a implantação deste PPC, o prazo de integralização, 

necessariamente, ultrapassaria os quatro anos mínimos atuais. Assim, deve-se 

considerar a carga horária excedente do plano de migração em caráter de 

excepcionalidade.   

Em relação ao número de vagas e entrada, serão disponibilizadas 

48 (quarenta e oito) vagas, entrada única anual, para ingresso de estudantes, 

sempre no primeiro semestre de cada ano. 

As aulas do Curso serão ministradas nos períodos matutino e 

vespertino, com entradas alternadas a cada ano. Desta forma, no ano letivo de 

2019, a entrada ocorrerá no período vespertino; em 2020, no período matutino; 

e, assim, sucessivamente. As aulas serão distribuídas semanalmente, de 

segunda a sexta. Eventualmente, poderá ocorrer alocação de atividades do 

Curso aos sábados, como aulas, eventos, reuniões, supervisões e estágios. 

No tocante aos períodos mínimos e máximos de integralização do 

Curso, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) consultou os seguintes 

documentos oficiais: Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que trata 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação Inicial em nível superior 

e continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica; Resolução 

CONSEPE n.º 68, de 24 de julho de 2014, Resolução CONSEPE n.º 76, de 30 

de julho de 2014, ambas homologadas pela Resolução CONSEPE n.º 81, de 

25 de agosto de 2014, que tratam da gestão da regularidade do vínculo 

acadêmico institucional dos estudantes nos Cursos de graduação da UFMT; 

Resolução Consepe nº 66, de 27 de abril de 2009, que dispõe sobre 

regulamentação do período máximo de integralização dos cursos de 

graduação. Assim, o período mínimo para integralização curricular será de 08 

(oito) semestres e o máximo de 12 (doze). 

No que se refere à dimensão das turmas, para as aulas teóricas e 

as práticas como componente curricular, poderão ser matriculados até 60 
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(sessenta) alunos em cada disciplina. Para o estágio, a cada 10 alunos, 

constituir-se-á uma turma, conforme regulamento do Estágio Supervisionado 

(Apêndice B). Esta normatização segue as orientações apresentadas nas 

Resoluções CONSEPE nº 052/1994, nº 117/2009. 

 

1.2.3 Formas de ingresso no Curso  

O acesso ao Curso ocorrerá uma vez ao ano, por meio do 

ENEM/SISU ou outra modalidade adotada pela UFMT. O ingresso poderá 

ocorrer também por meio de transferência interna e externa, matrícula de 

graduados e outras formas legais, referendadas pela UFMT. 

 

1.2.4 Objetivos do Curso 

O Curso de Graduação em Letras – Língua Portuguesa, oferecido 

pelo Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Câmpus Universitário de 

Rondonópolis da UFMT, tem como objetivo principal formar professores de 

Língua e Literaturas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental e 

Médio, atendendo à demanda das redes pública e particular. 

Esses professores adquirem, também, condições de atuar no 

ensino superior, quer seja pela fundamentação teórica propiciada durante o 

Curso, quer seja pela atitude investigativa proporcionada pela experiência com 

a pesquisa. Esta experiência é reforçada não apenas pela formação adquirida 

na disciplina Introdução à Metodologia Científica como também pela 

participação nos diferentes grupos de pesquisa e estudo existentes no Curso, 

os quais permitem ao aluno seguir em sua formação acadêmica em programas 

de pós-graduação. 

Nesse sentido, os objetivos fundamentais do Curso são os 

seguintes: 

 integrar as funções da Universidade, que pressupõem o 

envolvimento do professor e do aluno (ensino, pesquisa e extensão) com a 

produção do conhecimento, cujo objetivo maior é propiciar melhores condições 

de vida à comunidade; 
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 centralizar a formação do professor na realidade 

socioeconômica e cultural do país, de modo que o processo acadêmico a ser 

desenvolvido venha contribuir para que o docente atenda às necessidades 

requeridas pelo contexto educacional no qual se insere; 

 proporcionar ao aluno sólida fundamentação teórica e 

competente instrumentação didático-pedagógica e linguística, para que o 

licenciado, por meio de formação geral e específica, possa exercer a profissão 

com competência e contribuir com uma resposta adequada às demandas da 

sociedade; 

 formar professores capazes de adequar o universo da 

língua materna e suas respectivas literaturas ao ensino; 

 desenvolver uma prática educacional que leve em conta a 

língua materna em suas diversas variedades; 

 capacitar o futuro docente para a integração da teoria com 

a prática do ensino da língua portuguesa e de suas literaturas. 

 propiciar ao discente a reflexão sobre o uso das 

tecnologias de informação e comunicação como processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Dessa forma, o Curso de Graduação em Letras – Língua Portuguesa  

contribuirá para o desenvolvimento destas competências e habilidades: 

a)  compreensão, interpretação, avaliação e produção de 

textos de gêneros e tipos variados, observando sua estrutura, organização e 

significado, em língua portuguesa; 

b)  descrição e explicação dos aspectos fonológicos, 

morfológicos, lexicais, sintáticos e semânticos do português brasileiro, com 

especial destaque para as variações regionais e socioletais e para as 

especificidades da norma padrão; 

c)  apreensão crítica das obras literárias em língua 

portuguesa, não somente por meio da interpretação derivada do contato direto 

com elas, mas também por meio da mediação de obras da crítica e da teoria 

literárias; 
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d)  vinculação de informações linguísticas, literárias e culturais 

em língua portuguesa, via pesquisa 

e)  transposição didática dos conhecimentos metalinguísticos 

acerca do objeto “língua portuguesa e suas literaturas” à prática profissional 

para a qual está sendo formado o futuro graduado em Letras. Com isso, devem 

ser acionados os instrumentos didático-pedagógicos e linguísticos que 

respondem às demandas da realidade educacional brasileira. 

f)  uso de diferentes recursos e práticas de linguagem 

oriundos das/com as tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Os objetivos e as competências estão em consonância com as 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Letras2, aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e pela Câmara Superior de Educação (CES). 

Segundo as Diretrizes, o graduado de Letras será identificado pelas “múltiplas 

competências e habilidades adquiridas durante sua formação acadêmica 

convencional, teórica e prática, ou fora dela” (BRASIL, 2001, p. 30), ou seja, o 

professor licenciado deverá saber realizar diferentes atividades, por exemplo, 

domínio dos conteúdos previstos para o Ensino Fundamental e Médio e 

domínio do processo de transposição didática de um conhecimento para 

diversos níveis de ensino. 

 

1.2.5 Perfil profissional do egresso 

 

O professor, da área do Curso de Letras, do Câmpus Universitário 

de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso, deve ter formação 

integrada, dentro de uma concepção de trabalho docente que não dissocie o 

saber e o fazer, habilidades indispensáveis para uma ação pedagógica crítica. 

Com base nesse princípio, especificamente, o perfil do graduado 

em Letras – Língua Portuguesa incluirá: 

                                                 
2 Parecer CNE/CES  nº 492/2001. 
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a)  domínio teórico e descritivo dos componentes fonológico, 

morfossintático, léxico e semântico-pragmático da língua portuguesa; 

b)  domínio de diferentes noções de gramática e 

(re)conhecimento das variedades linguísticas existentes no Brasil, bem como 

de vários níveis e registros de linguagem; 

c)  capacidade de analisar, descrever e explicar, diacrônica e 

sincronicamente, a estrutura e o funcionamento da língua portuguesa; 

d)  capacidade de compreender os fatos da língua e de 

conduzir investigações de língua e linguagem, através da análise de diferentes 

teorias, bem como da aplicação das mesmas a problemas de ensino e de 

aprendizagem da língua materna; 

e)  domínio ativo e crítico de um repertório representativo de 

literatura em língua portuguesa; 

f)  domínio do conhecimento histórico e teórico necessário 

para refletir sobre as condições sob as quais a escrita se torna literatura; 

g)  domínio de repertório de termos especializados através dos 

quais se pode discutir e transmitir a fundamentação do conhecimento da língua 

materna e suas literaturas; 

h)  capacidade de atuar, como professor, pesquisador e 

consultor, com as diferentes manifestações linguísticas possíveis, sendo 

usuário, enquanto profissional, da norma padrão; 

i)  capacidade de desempenhar papel de multiplicador, 

formando leitores críticos, intérpretes e produtores de texto de diferentes 

gêneros e registros linguísticos, e fomentando o desenvolvimento de 

habilidades linguísticas, culturais e estéticas; 

j)  atitude investigativa que favoreça o processo contínuo de 

construção do conhecimento na área e utilização de novas tecnologias; 

k)  capacidade de colocar em ação os instrumentos didático-

pedagógicos e linguísticos em sua prática de sala de aula, com a finalidade de 

adequar o universo teórico-conceitual de sua área às diversas exigências do 

ensino, em suas diferentes manifestações socioeconômicas e regionais, 

promovendo, assim, a interação da teoria e da prática; 
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l)  capacidade de refletir sobre sua própria prática de sala de 

aula, com vistas a atualizações e renovações; 

m)  preparo para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s) considerando-as em seu potencial pedagógico para 

elaboração de propostas didáticas e enquanto objeto de pesquisa e de ensino-

aprendizagem. 

 

A singularidade do perfil do profissional de Letras consolida os 

objetivos do Curso e, ao mesmo tempo, coloca em evidência que a atividade 

docente está articulada a um saber-fazer, envolvendo diferentes concepções 

de ensino, de conhecimento, de educação.  

 

1.2.6 Estrutura Curricular  

O discente do Curso de Letras – Língua Portuguesa forma-se a 

partir de aulas presenciais oferecidas na forma das disciplinas constantes na 

matriz curricular. Do ponto de vista metodológico, o curso prevê sua 

organização em torno de quatro núcleos: 

 

1. Núcleo de Estudos da Linguagem (NELIN) 

2. Núcleo de Estudos Literários (NELIT) 

3. Núcleo Profissionalizante (NUP) 

4. Núcleo de Estudos Complementares (NEC) 

 

A organização curricular pretende expressar a ideia de que os 

estudos sobre a linguagem devem partir de uma visão ampla sobre as relações 

entre o homem e o mundo, construídas pelas linguagens. A partir daí, passará 

a refletir, de maneira mais sistemática, sobre as formas de representação, em 

especial sobre os modos de organização e as estruturas da linguagem verbal, 

sem, no entanto, perder de vista os aspectos do ensino-aprendizagem e o 

compromisso do educador-professor da área de linguagens. 

Esses núcleos constituem espaços apropriados ao 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como de 
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materiais didáticos e de publicações acadêmicas e técnicas. Para o 

desenvolvimento desses núcleos, estão previstas ações que propiciam a 

participação mais atuante e integrada dos discentes, voltadas para a sua 

formação.  

No ensino de graduação, há propostas de monitoria e tutoria; na 

pesquisa, participação na iniciação científica e nos grupos de estudo; na 

extensão, diversos projetos. Há envolvimento discente também com o 

Programa de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa de Educação Tutorial 

(PET). De cada núcleo emanam disciplinas articuladas de modo a não perder 

de vista o ensino interdisciplinar, a autonomia do aluno para desenvolver 

investigações em áreas diversas do estudo da linguagem e pesquisas em 

parceria com outras instituições que investigam a linguagem humana.  

Os núcleos de estudos também possibilitarão aos graduandos de 

Letras refletirem sobre as relações étnico-raciais, o ensino de História e Cultura 

afro-brasileira e africana, a educação em direitos humanos, a educação 

ambiental, o autismo, a educação especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Logo, os 

acadêmicos, ao longo do Curso, farão estudos desses assuntos em disciplinas 

específicas oferecidas pelo próprio Curso como também por outros Cursos da 

instituição. E, nas atividades de Prática como Componente Curricular, esses 

tópicos poderão ser abordados, permitindo aos discentes uma formação 

interdisciplinar. Assim, o Curso de Letras - Língua Portuguesa atende às 

demandas legais: a Resolução CNE/CP n° 2/2015, em seu artigo 13, § 2°; a 

Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui diretrizes curriculares 

nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 

História e Cultura afro-brasileira e africana; a Resolução nº 1, de 30 de maio de 

2012, que estabelece diretrizes nacionais para a educação em direitos 

humanos; e a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as 

diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, a Lei nº 12.764, de 

27 de dezembro de 2012, que trata da proteção dos direitos da pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista.  
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Com base nesses documentos legais, as disciplinas do Núcleo 

de Estudos da Linguagem (NELIN) e do Núcleo Profissionalizante (NUP) 

aglutinam conteúdos e atividades integrados que convergem para um ponto 

central: o ensino de língua materna. 

Desse ponto central, destacam-se professor e alunos com uma 

prática pedagógica num movimento constante de interação teórico-prática. Sob 

o viés dos estudos da linguagem, o objetivo é inter-relacionar o ensino de 

gramática, de leitura e produção de textos e de literatura. 

O Núcleo de Estudos Literários (NELIT) compõe-se de 

disciplinas que visam ao domínio da linguagem literária, sua natureza e 

fundamentos. Além disso, objetiva a inserção do aluno nas discussões a 

respeito dos conceitos que envolvem a teoria da literatura e questões 

metodológicas do ensino de leitura e literatura. 

Já o Núcleo de Estudos Complementares (NEC) agrega 

componentes curriculares que inter-relacionam saberes além dos conteúdos 

contemplados nos demais núcleos, estabelecendo relações 

inter/transdisciplinares. 

As disciplinas dessa matriz curricular foram distribuídas a partir do 

perfil esperado para o egresso e considerando-se as habilidades e 

competências requeridas a esse profissional. A interdisciplinaridade foi 

organizada reunindo conteúdos pertinentes a disciplinas afins, de modo a 

contemplar esse perfil esperado. 

O Curso está organizado em oito períodos semestrais, nos quais 

estão distribuídas as disciplinas de todos os núcleos e os conteúdos que 

contribuem para o desenvolvimento das habilidades e competências 

necessárias à formação do futuro Licenciado em Letras – Língua Portuguesa. 

Assim, na primeira metade do Curso, a ênfase é dada às relações 

entre linguagem e seu contexto. Dessa forma, as disciplinas e conteúdos afins 

estarão voltados para a compreensão do universo linguístico e literário e de 

como a linguagem permeia as relações sociais e históricas. 

Na segunda metade, a ênfase é dada aos níveis de organização 

da linguagem, quais sejam, fonológico, morfológico, sintático, semântico, 
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pragmático, textual e discursivo, de maneira a levar em conta o contexto em 

que esses níveis funcionam, assim como os aspectos estruturais e de ensino-

aprendizagem dos textos orais e escritos, literários e não-literários. Serão 

considerados, assim, os estudos feitos nos períodos anteriores e enfatizados 

os aspectos estruturais e funcionais da linguagem. 

Com base nos conhecimentos produzidos pelas Ciências 

Linguísticas e pelos Estudos Literários, em interface com outros campos de 

pesquisa, serão desenvolvidos projetos de pesquisa acerca da descrição 

linguística, dos problemas no ensino-aprendizagem de língua materna, crítica 

literária e o ensino dessa disciplina. Os licenciandos terão oportunidade de 

ingressar nesses projetos consoante suas preferências acadêmicas ou 

mediante processos de seleção. 

Articulada aos núcleos de estudos está a Prática como 

Componente Curricular, que permitirá aos discentes a realização de trabalhos 

nas diferentes áreas de conhecimento, conforme os núcleos de formação 

estabelecidos neste PPC. A inclusão da Prática como Componente Curricular 

visa promover, desde o início do curso, a relação teoria e prática, contribuindo 

com a “formação da identidade do professor como educador” (BRASIL, 2001, 

p. 9). Essa correlação entre teoria e prática deve “ser planejada quando da 

elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início 

da duração do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu 

processo” (BRASIL, 2015, p. 31). 

Os cursos de licenciatura deverão oportunizar aos ingressantes 

momentos de experiência de aplicação de conhecimentos pelo licenciando, 

visando à reflexão e compreensão das atividades de ensino e seus objetos, 

cujo conceito é reafirmado no Parecer CNE/CES nº 15/2005: 

 

[...] a prática como componente curricular é o conjunto de 
atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação de 
conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao 
exercício da docência. Por meio destas atividades, são colocados em 
uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as 
habilidades adquiridos nas diversas atividades formativas que 
compõem o currículo do curso (BRASIL, 2005, p. 3) [grifo nosso]. 

 



42 
 

 
 

Somado aos demais componentes curriculares, esse componente 

possibilita a construção da identidade docente, pois os acadêmicos, 

paulatinamente, integram teoria e prática a um saber-fazer que envolve o 

exercício da profissão. Neste sentido, foi feita a opção de considerar a PCC 

como parte integrante das disciplinas, de modo a possibilitar ao discente uma 

formação pautada em processos reflexivos e autônomos, que proporcionem, de 

um lado, a fundamentação teórica e, de outro, a competente instrumentação 

didático-pedagógica e linguística, que lhe permitam exercer a profissão com 

competência.  

Assim sendo, a PCC tenciona “ensiná-lo aprender a produzir 

conhecimento a partir de seu contexto, de suas condições, de seus problemas, 

de suas dificuldades, de seus dilemas” e “fazer com que compreenda seu 

trabalho como parte da construção de uma cultura científica, pois age como 

investigador de sua prática [...]” (CHEDI; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p. 23-24).  

Para que as atividades da Prática como Componente Curricular 

se concretizem no Curso, foi proposto o Projeto Integrador das Práticas como 

Componente Curricular (PIPCC) (Apêndice C), que objetiva organizar e 

orientar as ações dos agentes implicados no desenvolvimento dessas 

atividades. Este projeto permitirá a inter-relação entre os conhecimentos 

adquiridos nas disciplinas do Curso e as atividades de PCC, de modo que as 

400 horas obrigatórias da prática sejam cumpridas de acordo com as normas 

dispostas no PIPCC. 

Isso posto, o Curso focalizará tanto a dimensão educacional do 

Curso de Letras, para a formação de futuros professores, como os dois outros 

elementos que integram a universidade: a extensão e a pesquisa. Neste 

sentido, a educação formal e os processos de aprendizagem não formais e 

investigativos serão contemplados. As políticas linguísticas e a educação de 

língua materna serão analisadas num contexto em que a sala de aula se 

constitui em um espaço de prática docente com vista à transformação social 

ou, no mínimo, individual. 

A avaliação da aprendizagem, coerente com os princípios desta 

proposta pedagógica, deve ser processual, mediadora, formativa, contínua, de 
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modo que permita verificar a efetiva transposição dos saberes adquiridos na 

universidade em sua aplicação na educação básica. O aluno será capacitado a 

desenvolver os saberes docentes e as competências linguísticas e literárias 

que o tornem apto a ensinar, descrever e analisar línguas e obras literárias e, 

ainda, a realizar trabalhos de revisão e simplificação (paráfrase) de linguagens 

especializadas. 

 

1.2.6.1 Matriz Curricular 

A estrutura curricular do Curso de Letras – Língua Portuguesa, do 

Câmpus Universitário de Rondonópolis, da UFMT, é constituída por quatro 

núcleos, a seguir: 

O Núcleo de Estudos da Linguagem (NELIN) compreende as 

disciplinas Língua Portuguesa, Gramática da Língua Portuguesa, Filosofia da 

Linguagem, Morfologia, Textos Acadêmicos, Introdução à Linguística, Língua 

Latina, Teorias Linguísticas, História e Filologia da Língua Portuguesa, 

Fonética e Fonologia, Linguística do Texto, Libras, Sintaxe, Sociolinguística e 

Teorias do Discurso. Esse núcleo corresponde a 75 créditos. 

O Núcleo de Estudos Literários (NELIT) abrange Estudos 

Literários I, Estudos Literários II, Literatura Infanto-juvenil, Literatura 

Portuguesa I, Literatura Portuguesa II, Literatura Portuguesa III, Literatura 

Brasileira I, Literatura Brasileira II, Literatura Brasileira III, Literatura Brasileira 

IV, Literatura Brasileira V, Literatura Brasileira VI, Literaturas Africanas de 

Língua Portuguesa, Literatura Mato-grossense. Esse núcleo equivale a 68 

créditos.  

O Núcleo Profissionalizante (NUP) inclui Psicologia e Educação, 

Política Educacional e Organização da Educação Brasileira, Didática Geral, 

Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Estágio Supervisionado III, 

Estágio Supervisionado IV. O total de créditos desse núcleo é 38. 

Finalmente, o Núcleo de Estudos Complementares (NEC) 

contempla as disciplinas Introdução à Metodologia Científica; Gênero, 

Diversidade, Relações Étnico-raciais e Direitos Humanos; Optativa I e Optativa 
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II, correspondendo a 19 créditos. Obtém-se o total de 212, 5 de créditos do 

Curso com o acréscimo de 12,5 relativos às Atividades Teórico-Práticas.  

Essa organização curricular leva em conta as relações entre o 

homem e o mundo, construídas pelas linguagens, sem perder de vista os 

aspectos do ensino-aprendizagem e o compromisso do educador-professor da 

área de linguagens.  

A seguir, apresentam-se os quadros dos eixos que correspondem 

à matriz curricular estruturante do Curso de Letras – Língua Portuguesa. Estão 

assim dispostos: o 1º e 2º eixos pertencem ao núcleo básico; o 3º compreende 

a formação profissional; o 4º eixo, por conseguinte, diz respeito aos estudos 

complementares.  
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Quadro 1 : Matriz Curricular 

N
Ú

C
L

E
O

S
 

Componente Curricular 

Natureza 
U.A.

O 
Carga horária  

Créditos Requisitos 

Optativo/ 
Obrigatóri

o 
 T

 

P
D

 

P
C

C
 

P
A

C
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O

T
 

T
 

P
D
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C
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P
A
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O

T
 

P
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-
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q
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i

to
 

C
o

-
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q

u
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i
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1
° 

N
ú

c
le

o
 

N
ú

c
le

o
 d

e
 E

s
tu

d
o

s
 d

a
 L

in
g

u
a
g

e
m

 

Língua Portuguesa OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Gramática da Língua Portuguesa OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Filosofia da Linguagem OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Morfologia OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Textos Acadêmicos OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Introdução à Linguística OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Língua Latina OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Teorias Linguísticas OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

História e Filologia da Língua 
Portuguesa 

OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Fonética e Fonologia OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Linguística do Texto OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Libras OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Sintaxe OBR LET 96 - 32 - 128 6 - 2 - 8 - - 

Sociolinguística OBR LET 32 - 16 - 48 2 - 1 - 3 - - 

Teorias do Discurso OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 960 - 160 - 1120 60 - 10 - 70  

2
° 

N
ú

c
le

o
 

N
ú

c
le

o
 d

e
 

E
s
tu

d
o

s
 L

it
e

rá
ri

o
s
 

Estudos Literários I OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Estudos Literários II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Infanto-juvenil OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Literatura Portuguesa I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa III OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 
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Literatura Brasileira I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira III OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira IV OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira V OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira VI OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa 

OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Literatura Mato-grossense OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 896 - 192 - 1088 56 - 12 - 68  

3
° 

N
ú

c
le

o
 

P
ro

fi
s

s
io

n
a
li
z
a
n

te
 

Psicologia e Educação OBR PSI 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Política Educacional e Organização 
da Educação Básica Brasileira 

OBR EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Didática Geral OBR EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Estágio Supervisionado I OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 

Ter cursado o 

mínimo de 1408 

horas das 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Estágio Supervisionado II OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 

Ter cursado o 

mínimo de 1408 

horas das 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Estágio Supervisionado III OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 
Ter cursado  

Estágio Superv.  I e 

Estágio Superv. II 

- 

Estágio Supervisionado IV OBR LET - 128 - - 128 - 8 - - 8 
Ter cursado  

Estágio Superv.  I e 

Estágio Superv. II 

- 

 

 

SUBTOTAL: 192 416 - - 608 12 26 - - 38  
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4
° 

N
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c
le

o
 d

e
 

E
s
tu

d
o
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C
o

m
p
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m

e
n
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s
 

Introdução à Metodologia Científica OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Gênero, Diversidade, Relações 
Étnico-raciais e Direitos Humanos 

OBR PSI 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Optativa I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Optativa II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
 

- 
- 

SUBTOTAL: 256 -    48 - 304 16 - 3 - 19  

Atividades Teórico-práticas Obrigatório   200  12,5  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 2304 416 400 - 3320 144 26 25 - 212,5  

Estágio Curricular não obrigatório* Optativo    

ENADE**  

Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de 
aula de campo.  
*Conforme Lei. 11.788/2008   
** De acordo com a legislação e normas. 
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Quadro 2 : Disciplinas optativas 

 Componente Curricular 

Natureza U.A.
O 

Carga Horária Créditos Requisitos 

Optativa/ 
Obrigatória 
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P
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n

a
s
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p
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a
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Ensino de Produção Textual Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Letramento(s) em Ambiente Digital Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Linguagem e Tecnologia Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Lexicologia, Lexicografia, Terminologia Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Linguística Cognitiva Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Leituras Lusófonas Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Interculturalidade e  Ensino de Língua 
Estrangeira 

Optativa 
LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 

- - 

Tópicos de Literatura Universal Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Crítica Literária Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Teoria do Drama Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Libras: ensino bilíngue Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Estilística  Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Semântica e Pragmática  Optativa   LET  64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Introdução aos Estudos Culturais Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura e Ensino Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; T – Teórica; PD – Prática de Disciplina; PCC – Prática como Componente Curricular; TOT – Total 
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1.2.6.2    Proposta de Fluxo curricular 

O aluno tem liberdade de escolher quais disciplinas cursar no semestre, entretanto, para cursar as disciplinas de estágio, 

terá que cumprir uma carga horária específica, conforme o fluxo abaixo em que se coloca pré-requisito para essas disciplinas. 

Além disso, o discente deverá observar o percentual total de créditos que pode cumprir durante o semestre letivo, consoante a 

informação posta no regime acadêmico no item 1.2.2, que define sendo 28 (vinte e oito) créditos o limite máximo para o aluno 

cumprir em cada semestre letivo, e ainda a não coincidência de horários em sua matriz curricular. 

Segue a distribuição das disciplinas por semestre. 

Quadro 3: Fluxo curricular  

P
E
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O
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Componente Curricular 

Natureza U.A.
O 

Carga Horária Créditos Requisitos 

Optativo/ 
Obrigatório  T
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e
 Língua Portuguesa OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Gramática da Língua Portuguesa OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Filosofia da Linguagem OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Estudos Literários I OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Literatura Infanto-juvenil OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

SUBTOTAL: 320 - - - 320 20 - - - 20  

2
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 Textos Acadêmicos OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Introdução à Linguística OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Estudos Literários II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Introdução à Metodologia Científica OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 
- - 

SUBTOTAL: 320 - 32 - 352 20 - 2 - 22  
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3
° 

S
e
m

e
s
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e
 Língua Latina OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 

- - 

Teorias Linguísticas OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Psicologia e Educação OBR PSI 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

SUBTOTAL: 320 - 48 - 368 20 - 3 - 23  

4
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

História e Filologia da Língua 
Portuguesa 

OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Literatura Brasileira II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa III OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Política Educacional e Organização da 
Educação Básica Brasileira 

OBR EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Didática Geral OBR EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

SUBTOTAL: 320 - 48 - 368 20 - 3 - 23  

5
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

Fonética e Fonologia OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 
Literatura Brasileira III OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa 

OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Estágio Supervisionado I OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 

Ter cursado o 

mínimo de 1408 horas 

das disciplinas 

obrigatórias 

- 

Optativa I OBR LET  64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 256 96 64 - 416 16 6 4 - 26  

6
° 

S
e
m

e
s

tr
e

 

Morfologia OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 
Linguística do Texto OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira IV OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Estágio Supervisionado II OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 

Ter cursado o 

mínimo de 1408 horas 

das disciplinas 

obrigatórias 

- 

Libras OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 256 96 64 - 416 16 6 4 - 26 
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7
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

Sintaxe OBR LET 96 - 32 - 128 6 - 2 - 8 - - 
Gênero, Diversidade, Relações Étnico-
raciais e Direitos Humanos 

OBR PSI 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Literatura Brasileira V OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Estágio Supervisionado III OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 
Ter cursado  Estágio 

Superv.  I e Estágio 

Superv. II 

- 

Sociolinguística OBR LET 32 - 16 - 48 2 - 1 - 3 - - 

SUBTOTAL: 256 96 80 - 432 16 6 5 - 27  

8
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 Teorias do Discurso OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira VI OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Mato-grossense OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Estágio Supervisionado IV OBR LET - 128 - - 128 - 8 - - 8 
Ter cursado  Estágio 

Superv.  I e Estágio 

Superv. II 

- 

Optativa II OBR LET  64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 256 128 64 - 448 16 8 4 - 28  

 

Atividades Teórico-práticas  Obrigatório    200  12,5  

Estágio Curricular não Obrigatório* Optativo     

ENADE**      

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2304 416 400 - 3320 144 26 25 - 212,5  

Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de 
aula de campo.  
*Conforme Lei. 11.788/2008   
** De acordo com a legislação e normas. 

 

 

Cabe, ainda, ressaltar que o ENADE é componente curricular da Matriz Curricular, propriamente dita, porém, não se 

lhe aplica o disposto no Inciso III do artigo 33, da Portaria 23/2010 alterada, nem mesmo para integrar a carga horária total do 

Curso. 



 

 

1.2.6.3 Créditos curriculares optativos: definição e normas 

 
Os créditos optativos serão cumpridos por meio da realização de 

unidades curriculares escolhidas pelo estudante entre as disciplinas optativas 

oferecidas pelo Curso, elencadas neste PPC e definidas a cada semestre 

acadêmico. Cumpre observar que, no caso de optativas em outros Cursos de 

graduação da UFMT, o aluno deverá realizar matrícula considerando a 

mobilidade acadêmica interna à UFMT ou o intercâmbio nacional ou 

internacional. O intuito é que o estudante agregue à sua formação unidades 

curriculares que ampliem sua concepção de mundo, científica, cultural e artística 

e, com isso, dinamize a formação, de modo a considerar saberes inter e 

transdisciplinares. 

É importante destacar que a estratégia de créditos optativos 

oferecerá maior flexibilidade à formação, que ocorrerá  para o estudante, que 

poderá escolher as unidades curriculares que deseja cursar, desde que previstas 

no rol das optativas deste PPC. Essa estratégia ampliará a sensibilidade do 

discente para as especificidades de uma ou outra temática relevante para o 

Curso.  

Neste projeto, considerando as características do corpo docente do 

Curso de Letras – Língua Portuguesa, serão oferecidas disciplinas optativas para 

os estudantes do 5º e 8º semestres. No total, os estudantes devem cumprir 8 

créditos em disciplinas optativas. Contudo, se houver interesse, poderão 

matricular-se em mais disciplinas desta modalidade no decorrer do Curso.  

A matrícula nos componentes curriculares optativos ocorrerá 

somente mediante o cumprimento do pré-requisito das disciplinas, se houver, da 

disponibilidade de vagas e de horário, e desde que não exceda a quantidade de 

créditos máxima por semestre determinada neste PPC.  

Eventual carga sobressalente de créditos optativos poderá ser 

aproveitada para as Atividades Teórico-práticas, conforme previsto neste PPC. 
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1.3 Conteúdos curriculares 

Os conteúdos curriculares do Curso de Letras – Língua Portuguesa 

estão distribuídas nos quatro núcleos mencionados nas seções 1.2.6.1 e 1.2.6.2.   

O primeiro núcleo, intitulado Núcleo de Estudos da Linguagem 

(NELIN), visa a desenvolver o perfil profissional do egresso, por meio da 

abordagem de conteúdos que privilegiem os diversos níveis de análise da língua, 

considerando, de um lado, a perspectiva teórica e, de outro, a necessidade de 

aplicação do conhecimento acadêmico para a educação básica.  As disciplinas 

deste núcleo referem-se à linguagem, língua portuguesa, linguística e filosofia da 

linguagem, constantes no ementário e descritas na seção da matriz curricular 

deste mesmo capítulo. 

O segundo núcleo, Núcleo de Estudos Literários (NELIT), 

compreende conteúdos e atividades pedagógicas que contribuem para que o 

discente domine repertório representativo de literatura em língua portuguesa 

associado ao seu conhecimento histórico e teórico, com intuito de garantir a 

própria formação leitora e a consequente habilidade para formar novos leitores. 

As disciplinas deste núcleo referem-se a estudos literários, à literatura infanto-

juvenil, à literatura brasileira, à literatura portuguesa e a literaturas africanas, 

conforme ementário que integra este documento. 

O terceiro, Núcleo Profissionalizante (NUP), concernente ao 

exercício profissional docente, instiga a aplicação de instrumentos didático-

pedagógicos, linguísticos e literários. Além disso, estimula a atitude investigativa 

e reflexiva sobre as práticas docentes vigentes e, principalmente, as próprias 

práticas, com vistas a ressignificar sua atuação como professor. As disciplinas 

deste núcleo referem-se a conteúdos de caráter pedagógico, incluindo a 

realização de estágio necessário para a formação inicial docente, presentes no 

ementário deste PPC. 

O último, Núcleo de Estudos Complementares (NEC), abrange 

desde o preparo para a elaboração de trabalhos acadêmicos, propiciando a 

atitude investigativa, que se inicia com a disciplina Introdução à Metodologia 

Científica, até a vivência da academia sob os aspectos relacionados à cultura, à 
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pesquisa, à extensão, ao ensino. Essas disciplinas encontram-se no ementário 

distribuídas ao longo do Curso. 

O conjunto desses núcleos implicará na formação integrada do 

profissional de Letras, que não deverá dissociar o saber, o fazer  e sua crítica na 

ação pedagógica. 

 

1.4  Metodologia de ensino e aprendizagem 

A formação do estudante, a relação professor-estudante e a 

preparação para o trabalho profissional não são ações abstratas, mas concretas. 

Para operacionalizá-las, é preciso uma proposta de formação integrada e de 

modo que as unidades curriculares oportunizem vivências que estabeleçam 

relações entre a teoria e a prática.  

Nesta perspectiva, as habilidades e competências a serem 

dominadas pelo profissional precisam considerar o sentido técnico e o ético. Para 

isso, as atividades de formação envolvem um processo de ensino e 

aprendizagem pautado pela disciplinaridade, multiprofissionalidade, 

interdisciplinaridade e intersetorialidade, pela leitura crítica e criativa da realidade 

e da área de conhecimento e pela coerência com os objetivos e as diretrizes do 

Curso e da futura profissão. 

Desse modo, a metodologia de ensino e aprendizagem subjacente a 

este projeto pedagógico articula um vasto conjunto de atividades a serem 

desenvolvidas por docentes e discentes. A metodologia de ensino-aprendizagem, 

quer seja nas unidades curriculares, quer seja quando considerada na totalidade 

do Curso está organizada de modo reflexivo, crítico, ético e propositivo. 

Esta metodologia preocupa-se, desde as unidades curriculares 

iniciais, em colocar o estudante em contato com os fundamentos da linguagem, 

suas interfaces, técnicas e campos de atuação, bem como em oportunizar 

vivências em cenários de práticas acadêmicas e profissionais. Esta 

operacionalização ocorrerá por meio das aulas teóricas e práticas, estágio, 

projetos de pesquisa e extensão. Além disso, o professor pode usar o ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA). Nele, por meio de um banco de arquivos (base de 

dados), o professor disponibiliza seu Plano de Curso, atividades, textos (em Word 
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e PDF), artigos, livros, links, vídeos e imagens para subsidiar estudos e 

pesquisas de forma dirigida e colaborativa. 

 Temos, portanto, que a formação envolverá situações que 

desenvolvam a capacidade de criar alternativas de ação, de leitura da realidade 

em diferentes contextos, autonomia intelectual, utilização apropriada do 

conhecimento relevante e socialmente significativo e o compromisso com a 

construção de uma sociedade justa e democrática.  

Deste modo, a formação acadêmica estará centrada na formação 

de profissionais generalistas que, quando defrontados com questões específicas, 

terão habilidades e competências para buscar, de maneira científica, criativa e 

ética, soluções para as questões emergentes ou inéditas. Ademais, fica claro 

para o formando que a busca da formação continuada e/ou permanente será uma 

necessidade constante quando ele estiver no mundo do trabalho. 

 

1.5  Operacionalização do Curso  

1.5.1 Formas de nivelamento para o ingressante 

 

A Coordenação de Ensino poderá, anualmente, realizar 

levantamento de demandas acadêmicas dos discentes ingressantes e, por meio 

de planejamento específico, propor estratégias de superação das dificuldades 

eventualmente apresentadas.  

Como estratégia permanente, considerando que ler e escrever 

muito bem são competências imprescindíveis aos acadêmicos de Letras, 

atividades acadêmicas serão propostas, estimuladas e avaliadas por todos os 

docentes nas suas respectivas disciplinas. De forma específica, as disciplinas do 

primeiro e segundo semestres possibilitarão aos ingressantes ampliarem seus 

conhecimentos relativos à gramática padrão, à leitura e à produção escrita de 

diferentes textos, pertencentes a situações comunicativas diversas a fim que eles 

mobilizem esses conhecimentos nas suas práticas sociais.  

Ainda, de maneira permanente, será incentivado que os estudantes 

participem das tutorias e das atividades de monitoria, conforme a Resolução 

CONSEPE n.º 36, de 24 de maio de 2010, que estabelece as normas para 
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regulamentar o Programa de Tutoria da Universidade Federal de Mato Grosso, e 

a Resolução CONSEPE nº 60, de 16 junho de 2016, que dispõe sobre a 

normatização da Monitoria na Universidade Federal de Mato Grosso. 

 

 

1.5.2 O Trabalho acadêmico  

Os acadêmicos do Curso de Letras – Língua Portuguesa, quando 

ingressam, são informados sobre funcionamento do Curso durante a Semana do 

Calouro. Esta atividade é realizada juntamente com o Centro Acadêmico do 

Curso de Letras e também com a participação dos veteranos.  

Nessa atividade, apresentam-se o corpo docente e as atividades de 

pesquisa, extensão e ensino realizadas pelos professores. Ademais, informam-se 

os horários de atendimento de cada docente. 

Em relação ao laboratório de informática e do Laboratório de 

Ensino, os alunos ficam cientes de seu funcionamento e como podem acessá-los.   

No tocante às atividades acadêmicas, que envolvem, por exemplo, 

matrícula, transferência, colação de grau, os alunos têm à sua disposição o portal 

da Universidade em que são postados informes diários sobre essas atividades.  

 

1.5.3 Estágio curricular supervisionado 

De maneira genérica, há duas modalidades para o cumprimento do 

estágio curricular no Curso de Letras. A primeira, obrigatória, consiste no estágio 

efetuado nas escolas de Ensino Fundamental e médio do município de 

Rondonópolis, em que o aluno-estagiário será inserido na instituição educacional, 

com vistas a um contato com a realidade escolar, à participação efetiva na vida 

da comunidade escolar em seus diversos aspectos, quer sejam pedagógicos, 

técnicos e/ou sociais. 

Na segunda modalidade, que poderá acontecer, havendo condições 

para tanto, tem-se o estágio curricular não-obrigatório, por meio do qual prevê-se 

o desenvolvimento de projetos para a comunidade nas áreas que compõem as 

habilitações correspondentes, a saber, Língua Portuguesa e Literaturas de 

Língua Portuguesa.  
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Nesses casos, o estágio ocorre na própria UFMT ou em local 

oferecido pela comunidade solicitante, assumindo a forma de atividades de 

extensão e/ou pesquisa que atendam aos objetivos previstos para o Estágio, 

consoante a Resolução CONSEPE nº 117, de 11 de agosto de 2009 e constantes 

no parágrafo 2º do Regulamento (Apêndice B). Tal modalidade implica o 

cumprimento parcial da primeira, esta, indispensável, a realização voluntária do 

aluno pela busca de complementação de sua formação profissional, a qual 

deverá ser acrescida à carga horária de integralização curricular e obrigatória e 

ter sua proposta analisada pelo Colegiado de Curso. 

O estágio na UFMT é normatizado pela Resolução CONSEPE n.º 

117/2009, que dispõe sobre o regulamento geral de estágio. De acordo com essa 

Resolução, cabe a cada Curso elaborar suas diretrizes em conformidade com a 

norma geral. Essa abertura deve-se às especificidades, que envolvem os tipos de 

estágios, e matriz de cada Curso. Seguindo as recomendações dessa Resolução, 

o Colegiado do Curso de Letras estabeleceu o Regulamento do Estágio 

Supervisionado (Apêndice B). 

1.5.4 Atividades Teórico-práticas 

Para que o estudante integralize os créditos necessários à 

conclusão do Curso, deverá cumprir 200 horas de Atividades Teórico-Práticas, 

estabelecidas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP nº 

02/2015.  a finalidade dessas atividades é contribuir para que o discente tenha 

uma formação mais ampla, compreendendo atividades de ensino, pesquisa, 

extensão como também culturais. 

As Atividades Teórico-Práticas serão integralizadas ao longo dos 

semestres letivos do Curso e classificadas conforme as seguintes categorias: 

I. Atividades de iniciação à docência  

II. Atividades de iniciação à pesquisa 

III. Atividades de participação e organização de eventos 

IV. Experiências profissionalizantes e/ou complementares 

V. Publicações 
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VI. Apresentação de trabalhos científicos em congressos e/ou 

outros eventos científicos 

VII. Atividades de extensão  

VIII. Representação em órgãos colegiados 

IX. Atividades artístico-culturais e produções técnico-científicas 

X. Cursos ou disciplinas em áreas afins 

XI. Participação, como público, em eventos artísticos (teatro, 

cinema, ópera, shows musicais) 

O Regulamento das Atividades Teórico-Práticas está no Apêndice 

D. 

1.5.5   Apoio ao discente 

As ações que apoiam o discente ocorrem em várias frentes e são 

regulamentadas por documentos diversos. Em função disso, a Coordenação de 

Ensino contribuirá com a divulgação de programas de assistência estudantil a fim 

de que seus discentes possam participar do processo seletivo que ocorre a cada 

início de semestre letivo. Ademais, conforme dito anteriormente, o Curso sempre 

encaminhará seus discentes para participarem dos Programas Tutoria (Língua de 

Portuguesa e Língua Inglesa) e Monitoria. 

Soma-se a esses Programas, o Centro de Práticas em Psicologia do 

Curso de Graduação em Psicologia (CEPRAPSI), do Câmpus. Este Centro 

oferece atendimento terapêutico gratuito para a comunidade interna. Nesse 

sentido, nossos alunos poderão ser atendidos quando existir necessidade de 

uma ajuda psicológica. Atualmente, os acadêmicos têm o apoio de uma 

assistente social e de uma psicóloga, as quais estão ligadas à Supervisão de 

Assistência Estudantil (SAE).  

Em relação a alunos surdos, o Campus tem um  tradutor intérprete 

de Língua de Sinais (Libras), que poderá traduzir e interpretar artigos, livros, 

palestras, narrativas, atividades didático-pedagógicas em Libras ou  na 

modalidade oral da língua portuguesa bem como assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. Ademais, o Departamento de Letras criou o Núcleo 
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de Apoio Pedagógico (NAP) como meio de acessibilidade para atuar na recepção 

e adaptação de discentes que se apresentem com necessidades diferenciadas, 

tais como deficiência visual e/ou auditiva, problemas de ordem motora ou 

relativos aos transtornos globais de desenvolvimento, como autismo, dislexia e 

outras comorbidades.  

A proposta inicial do núcleo é ouvir o discente para avaliar a 

situação e propor soluções inclusivas para que a aprendizagem possa ocorrer de 

modo satisfatório. Em outros momentos, é função também do núcleo apresentar 

aos demais professores do Departamento e de Departamentos afins informações 

e soluções para tornar o trabalho docente exequível, indicando, quando possível, 

formas de incentivo ao desenvolvimento de cada um dos discentes assistidos. 

De caráter eminentemente mediador, o NAP é formado por quatro 

professores do Curso de Letras, a saber, Ma. Lezinete Regina Lemes, Me.Thiago 

Rodrigues Lopes, Me. Miguel Edgardo Salgado Spinoza e Dra. Sheila Dias 

Maciel, por meio da portaria (42/2017/ICHS/CUR/UFMT), que regulariza sua 

atuação desde 24 de julho de 2017 e tem validade por dois anos.  

Cabe ressaltar que o NAP estará ligado a um núcleo maior, em fase 

de formação, no âmbito do Campus de Rondonópolis. Esse núcleo indicará 

diretrizes e auxiliará na efetivação da linha de ação a ser traçada para lidar com 

cada uma das dificuldades que venham a ser anunciadas por quaisquer 

discentes do Curso. 

1.5.6  TIC no processo de ensino-aprendizagem 

Em todos os tempos, gestos de leitura e técnicas de escrita estão 

relacionados a tecnologias de escrita em diferentes suportes. Nesse sentido, 

considerando as demandas de uma sociedade na qual as pessoas atribuem 

sentido a diversas combinações de signos, imagens, símbolos etc., seja em tela, 

seja em papel, cabe aos licenciandos em Letras o uso de novas tecnologias 

como recurso para a sua própria aprendizagem e também como subsídio para 

sua futura formação. 
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No tocante a competências e habilidades a serem desenvolvidas no 

graduando de Letras, observa-se, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Letras (PARECER CNE/CES n º 492/2001), a utilização de recursos 

de informática e o domínio de métodos e técnicas pedagógicas que permitam a 

transposição dos conhecimentos para os diferentes níveis de ensino. 

Dessa forma, a UFMT oferece aos professores a possibilidade de 

trabalho pedagógico com a plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), um software livre (“Open Source”) desenhado para ajudar 

educadores a criarem comunidades de aprendizagem on-line. Além destas 

ferramentas, há o Sistema de Informações Gerenciais e Acadêmicas (SIGA).  

Essas TICs, na UFMT, têm duas funções: objeto/tecnologia de 

aprendizagem e administração da vida acadêmica. Por essa razão, a Instituição 

tem implementando mudanças para que os cursos presenciais cada vez mais 

façam uso dessas tecnologias, pois elas contribuem com o gerenciamento de 

diversas ações administrativas e acadêmicas.  

Considerando esses recursos tecnológicos, entendemos que, na 

modalidade de ensino presencial, da qual fazemos parte, é possível ampliar as 

atividades de ensino-aprendizagem via ambiente virtual de aprendizagem ou 

quaisquer tecnologias com fins de ensino, pesquisa e/ou extensão. Assim sendo, 

cabe ao professor responsável por cada disciplina prever em seu plano de ensino 

ou projeto de trabalho (projeto de pesquisa ou de extensão) o trabalho 

pedagógico valendo-se da mediação pelas tecnologias de informação e 

comunicação.  

Práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso de novas 

tecnologias de informação e comunicação poderão permitir ao aluno a autonomia 

de seus momentos de estudo e, ao professor, a ampliação de relações com seus 

educandos. Além disso, constituem oportunidade para pensar como os 

conteúdos estudados podem se tornar objetos de ensino na docência. 

O Moodle, plataforma de gestão e distribuição de conteúdo on-line 

adotada pela UFMT, constitui um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 

disponível em diversos idiomas e permite a realização de diversas atividades, tais 
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como o fórum, o chat, o glossário, a enquete ou a produção de texto coletivo via 

wiki3. 

Mediante cursos ofertados pela Secretaria de Tecnologia da 

Informação, os docentes da UFMT podem atualizar seus conhecimentos relativos 

a esse ambiente virtual de aprendizagem, bem como consolidar suas habilidades 

relativas ao uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). Uma 

vez que o professor opte por adotar a plataforma Moodle, poderá disponibilizar o 

material de sua disciplina em diferentes formatos ao aluno, o qual também terá 

acesso ao Plano de Ensino de cada disciplina, bem como materiais diversos para 

complementação de estudos. O uso dessa ferramenta objetiva dar autonomia aos 

alunos no seu processo de formação, para a utilização de diferentes métodos e 

práticas de ensino-aprendizagem,  

O Sistema de Informações Gerenciais e Acadêmicas (SIGA) é 

também uma ferramenta tecnológica disponibilizada para os discentes, os 

docentes e a Coordenação de Curso. Esse Sistema tem finalidades diversas 

dentre as quais  atender aos perfis dos usuários.  

Desse modo, para o estudante, ele permite que se faça atualização 

de dados cadastrais; consulta ao histórico escolar, ao fluxograma baseado na 

matriz curricular a que o estudante está vinculado; acesso à planilha de horários 

das disciplinas em que está matriculado; solicitação de passe livre e de bolsa; 

requerimento eletrônico de matrícula e ajuste de matrícula em disciplinas; acesso 

ao protocolo virtual para solicitação de segunda chamada e trancamento de 

matrícula; questionário  de avaliação das disciplinas cursadas, conforme período 

avaliativo definido em calendário acadêmico etc.  

Para os docentes, o SIGA possibilita consulta aos dados cadastrais 

e histórico escolar dos discentes, à oferta e horários de disciplinas; lançamento 

de notas de disciplinas; impressão de diários de frequência, planilhas de notas, 

lista de presença para assinatura; cadastro de plano de ensino das disciplinas 

                                                 
3 É um conjunto de páginas interligadas, e cada uma delas pode ser visitada e editada por 

qualquer pessoa. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=o+que+é+wiki%3F&oq=o+que+é+wiki%3F&aqs=chrome..6
9i57.3572j0j7&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8>. Acesso em: 29 abr. 2014.
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que ministram; acesso ao questionário de avaliação das disciplinas ministradas 

etc. 

A Coordenação de Ensino organiza pelo SIGA as informações 

acadêmicas para alunos e professores, a saber: cadastro via upload de arquivos 

do PPC do Curso; cadastro das ementas das disciplinas; lançamento e consulta 

de oferta de horários das disciplinas para o período letivo corrente; exação 

curricular dos estudantes, com consulta dos prováveis formandos; consulta aos 

dados cadastrais dos estudantes; emissão de histórico de aula dos docentes; 

geração de arquivo para inscrição no Enade etc. 

Por fim, a opção pelo uso de TICs no ensino-aprendizagem 

encontra-se em consonância com as políticas estruturantes de apoio à 

implementação do Projeto Pedagógico Institucional, constante no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2013-2018) da UFMT, particularmente no eixo 

estruturante 3, objetivo 3, sobre o apoio e fortalecimento da Secretaria de 

Tecnologia e Informação,  que em sua meta 3 intenta que os Sistemas de 

Informação possam atender as demandas das áreas acadêmicas e 

administrativas da UFMT. Entre as ações elencadas para o cumprimento dessa 

meta, pode-se ler, dentre outras, “a aquisição, criação ou difusão de novas 

soluções de Educação Mediada por TIC’s incluindo a utilização de Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem”.  

1.5.7  Integração com as redes públicas de ensino 

O Curso de Letras desenvolve algumas ações junto à rede pública 

de ensino, como estágios e PIBID. O primeiro é desenvolvido através de uma 

parceria entre professores do Estágio Supervisionado (UFMT) e escolas da rede 

pública, que são selecionadas pelo professor regente por meio de um termo de 

compromisso, assumido por ambas as partes.  

 O segundo se trata de um programa que envolve professores 

supervisores da rede pública de ensino discentes bolsistas do Curso de Letras-

Língua Portuguesa, subárea Língua Portuguesa e Escola Pública, além de um 

docente do Curso, e que tem por finalidade a iniciação à docência. O PIBID 
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obedece ao Edital da CAPES, que impõe um termo de Compromisso entre 

PIBID-UFMT. 

1.5.8  Atividades práticas de ensino 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa dialoga com as políticas 

institucionais da UFMT constantes em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com a 

Resolução CNE/CP n° 2/2015.  Assim, o Curso oportuniza ao futuro professor 

embasamento teórico e prático em língua e literaturas de língua portuguesa ao 

longo de sua formação. Esse processo formativo está articulado também com as 

atividades da Prática como Componente Curricular.  

Dessa forma, os alunos desenvolvem diversas atividades práticas 

no decorrer do Curso, para além das atividades práticas realizadas no estágio 

supervisionado.  

1.5.9  Prática como Componente Curricular 

As atividades de PCC se desenvolvem no decorrer do Curso, 

integrando o processo de formação acadêmica enquanto exercício prático da 

docência, perfazendo um total de 400 horas. Elas integram disciplinas teóricas e 

práticas da matriz curricular do Curso e estão previstas no plano de ensino do 

professor, bem como são registradas no diário de classe. 

Na seção 1.2.6, este item foi apresentado, pois assumimos que a 

Prática como Componente Curricular faz parte dos componentes curriculares. No 

Apêndice C, apresentamos o regulamento, que descreve e normatiza como 

serão realizadas as atividades pelos alunos e docentes. 

1.5.10 Relação com a pós-graduação 

Ao contrário do que ocorre no âmbito da Extensão, ainda é 

incipiente a relação do Curso com uma pós-graduação stricto-sensu que nasça 
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de sua experiência. Um dos motivos desta situação é a significativa e recorrente 

transferência de docentes mais capacitados para o Câmpus da capital. Apesar 

desta constatação, é crescente o número de egressos que têm garantido lugar 

entre diferentes programas de pós-graduação do país.  

A reformulação do Curso neste momento, ao considerar as 

características do corpo docente existente e os rumos que a formação em língua 

e literaturas de língua portuguesa pretende, de maneira estratégica, favorecer a 

criação de novos cursos de pós-graduação lato sensu.  

A proposição de cursos na modalidade lato-sensu é para atender às 

solicitações feitas pelos discentes do Curso, que objetivam dar continuidade à 

sua formação acadêmica e profissional. Além disso, é objetivo do Curso 

fortalecer seus grupos de pesquisa para que, por meio de debate dialógico entre 

seus pares, futuras linhas de pesquisa amadureçam. Assim, a oferta de pós-

graduação na modalidade stricto sensu não está descartada na medida em que 

ocorra a capacitação do corpo docente e seu entrosamento se dê por meio da 

pesquisa. 

1.5.11  Iniciação à pesquisa e a extensão 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa, consoante ao objetivo de 

estimular a realização de pesquisas que congreguem docentes e discentes, 

direcionará seus esforços para que todos os professores mantenham pesquisas 

em andamento. 

As atividades de pesquisa, entendidas como ações 

instrumentalizadoras, devem ser indissociáveis do ensino e da extensão. Neste 

âmbito, têm merecido especial atenção no Curso, apesar das insuficientes bolsas 

de PIBIC disponíveis para professores com a titulação de mestre.  

Com a capacitação do corpo docente em andamento, tarefa que se 

torna árdua para um Curso com limitado número de professores, as perspectivas 

apontam para um substancial incremento na quantidade e qualidade das 

pesquisas realizadas, bem como numa mais efetiva participação dos alunos 

como bolsistas de iniciação científica. 
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No campo da extensão, a cada ano, o Curso de Letras – Língua 

Portuguesa fortalece seu relacionamento com a comunidade. O projeto 

extensionista mais antigo é a “Semana de Letras” que, em 2016, completou sua 

décima nona edição e teve como foco “A formação acadêmica e formação 

profissional”, sob organização dos professores Danilo de Oliveira Nascimento e 

Lezinete Regina Lemes. 

Na XIX Semana, foram realizadas discussões sobre aspectos do 

Curso, tais como a reestruturação da matriz curricular, a adequação do ensino 

universitário às novas perspectivas sociais, educacionais, culturais e às 

demandas do mercado. Priorizou também estabelecer a relação entre 

universidade e escola básica, que pretendeu tanger questões importantes para o 

meio, tais como a vocação para o magistério, a problemática entre informar e 

formar e os desafios culturais da nova sociedade tecnológica.  

Desse modo, o evento proporcionou aos participantes, discentes e 

docentes, período de tempo determinado para momentos de reflexão, crítica e 

aprendizado sobre assuntos referentes às áreas apontadas. 

 A Semana teve como público-alvo tanto os licenciandos do Curso 

de Letras quanto os de outros Cursos de licenciatura da própria instituição. 

Atendeu ainda, por meio do diálogo aberto que promove, às demais instituições 

de ensino da região, públicas e privadas. Nos últimos anos, tem recebido um 

grande número de mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem (MeEL) da UFMT, Câmpus de Cuiabá, e de Programas locais, que 

vêm em busca de espaço para apresentar suas pesquisas em desenvolvimento.   

É o interesse do Curso de Letras que a Semana atenda também às 

expectativas dos professores das Redes Municipal e Estadual de Ensino, para 

que a necessária comunhão entre escola e universidade possa, de fato, ocorrer. 

Infelizmente, a pequena ou nula presença destes docentes durante o evento tem 

demonstrado que há muito ainda a ser feito para que uma interação proveitosa se 

dê.  

Um exemplo desta tentativa de aproximação foram os projetos de 

extensão, realizados em 2013, “Propostas Didáticas para o Ensino de Língua 

Portuguesa” (Processo Sigproj nº 143583.589.165773.24062013), sob a 

coordenação da Professora Mestra Lezinete Regina Lemes, e “Linguagens em 
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Telas: possibilidades pedagógicas” (Processo Sigproj nº 

143555.589.123237.11072013), da Professora Ana Cristina Lobo Sousa.Esses 

dois projetos de extensão estavam vinculados ao Programa de Ensino de 

Linguagens por meio de novas tecnologias de informação e comunicação 

(Processo Sigproj nº149393.648.8666.22032013), pertencente ao Centro de 

Línguas, do Departamento de Letras. 

Essas duas propostas de extensão foram ações do Departamento 

que visavam a fortalecer este elo necessário por meio de um Curso sobre 

elaboração de protótipos para o ensino de gêneros discursivos e proposição de 

atividades pedagógicas para modos de ler/escrever em telas digitais na 

perspectiva da Teoria de Gêneros e da Linguística de Texto, destinados a 

professores em serviço e em formação inicial.  

Em 2014, foi desenvolvido o Curso de extensão “Dicionários: 

estrutura, tipologia, usos, PNLD” (Sigproj nº 179638.784.8946.13052014), 

coordenado pela Professora Doutora Márcia Regina Pavoni de Carvalho. O 

Curso propiciou a docentes atuantes na rede básica de ensino público bem como 

a discentes do Curso de Letras e das demais licenciaturas a aquisição de 

conhecimentos gerais sobre os dicionários. Foi dada ênfase à estruturação e 

finalidades dos dicionários escolares disponibilizados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), no intuito de que, enquanto professores do ensino básico 

ou estudantes das licenciaturas, adquirissem conhecimentos suficientes para a 

utilização desse material em sala de aula. 

No ano de 2015, um projeto de extensão do Curso de Letras 

destinou-se a outro público, notadamente ávido pelo que a relação com o literário 

tende a oferecer – a possibilidade de perceber que outros mundos são possíveis. 

Trata-se do projeto “Leituras sem grades” (Sigproj nº 

197177.955.8217.09032015), coordenado pelo Professor Doutor André Luiz 

Rauber, que teve como objetivo oportunizar experiências de leituras - oral, 

dramatizada, narrada ou lida - para pessoas que se encontravam em instituições 

de assistência social ou em regime de reclusão em seis espaços diferentes do 

município, a saber: 1) Cadeia pública feminina de Rondonópolis; 2) Comunidade 

terapêutica Casa Esperança (unidades 1 e 2); 3) Casa abrigo rotativo de 
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Rondonópolis; 4) Lar dos idosos; 5) Centro de Reabilitação Socioeducativo de 

Rondonópolis. 

Esta ação segue pressupostos teóricos que concebem a literatura 

como fruição e experiência estética e que, por estes contornos, pode ser uma 

experiência que vai para além das ‘grades’ da sociedade que formamos estando 

juntos. Cabe ressaltar que este projeto é integralizado por professores e alunos 

do Curso de Letras (Português e Inglês), docentes e alunos de outros Cursos do 

Câmpus de Rondonópolis: Psicologia, Pedagogia, História. Conta, também, com 

a participação de membros de instituições externas: Instituto Federal de Mato 

Grosso, Secretaria de Justiça do Estado, Escolas Públicas, Secretaria de Ação 

Social.  Em 2016, este projeto foi coordenado pelos cursos de História e 

Pedagogia. Salienta-se que, além das unidades mencionadas anteriormente, foi 

incluída a unidade escolar Escola Municipal Princesa Isabel. Nessa unidade, os 

alunos do 1º ano do Curso de Letras – Língua Portuguesa juntamente com a 

professora Lezinete Lemes desenvolveram o projeto, oportunizando aos alunos 

matriculados do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental a participação em diversas 

atividades de leitura. 

Em 2017, houve outra atividade de extensão, denominada 

Fundamentos da educação: política, formação, trabalho e cultura, que  integrou o 

corpo docente e discente do Curso juntamente com  outros Departamentos da 

Universidade (História e Educação). Essa atividade foi realizada em forma de 

colóquio e objetivou promover debates sobre a Educação. Neste sentido, este 

projeto possibilitou aos participantes (professores da rede pública, alunos da 

graduação, professores universitários, professores do Cefapro, pesquisadores): 

a) analisar o sistema educacional brasileiro sob a perspectiva política; b) 

evidenciar a importância da formação acadêmica, considerando desafios, 

potencialidades e possibilidades do trabalho docente; c) discutir o trabalho 

docente e suas implicações políticas, sociais e econômicas; d) abordar as 

relações entre cultura e desenvolvimento social. 

  Ainda no tocante à relação entre Universidade e Comunidade 

mediada pelo Curso de Letras, há o Centro de Línguas / Celig que comporta três 

diferentes programas de extensão: 1. Centro de Línguas/ CELIG (Sigproj nº 

50292.178906.784.8666.20012015); 2. Prolintics / Programa de Ensino de 
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Linguagens por meio de novas tecnologias de informação e comunicação (Sigproj 

nº 149393.648.8666.22032013) e 3. CELIG para todos (Sigproj nº 

198559.963.8666.26022015). 

O Centro de Línguas (CELIG), da Universidade Federal de Mato 

Grosso, Câmpus Universitário de Rondonópolis, é um programa de extensão, 

cujo objetivo é o ensino de línguas voltado à comunidade interna e externa à 

UFMT.  

O Prolintics é um programa constituído a partir de dois eixos, o 

ensino de línguas e a educação tecnológica, visando à inclusão digital de 

professores, idosos e comunidade em geral. O primeiro eixo já se encontra em 

andamento com o Centro de Línguas (CELIG) da UFMT e se liga agora à 

educação tecnológica, a fim de facilitar o acesso de pessoas à sociedade 

globalizada por meio do uso de novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs).  

O programa CELIG para todos destina-se a ofertar Cursos de Inglês 

Básico I, II, e III; Espanhol Básico I e II; bem como Redação para o ENEM a 

pessoas inscritas no CadÚnico — vinculadas a programas governamentais 

voltados para pessoas de baixa renda, sem condições de acesso a estes Cursos 

por conta da situação econômica.  

A proposta de vincular um Centro de Línguas ao Departamento de 

Letras da Universidade Federal de Mato Grosso surgiu em 2008. Atualmente, de 

2012 até o momento, a professora Maria Aparecida dos Santos coordena as 

atividades do CELIG, juntamente com a professora Ana Paola de Souza Lima na 

vice-coordenação. Ocupa agora duas salas de aula e uma Secretaria. Com isso, 

melhorou a infraestrutura e aumentou a oferta de Cursos, visto que conta, mesmo 

que precariamente, com uma infraestrutura mínima de apoio.  

Em 2013 e 2014, em parceria com a professora Ana Cristina Lobo 

Sousa, foi elaborado um programa que concorria a financiamento via MEC para a 

área da extensão. O financiamento obtido junto ao PROEXT/MEC possibilitou a 

contratação de alunos estagiários do Curso de Letras - Licenciatura em Língua 

Inglesa e Espanhola4, bem como de profissionais das áreas de Português, 

Francês, Espanhol, Inglês e Libras. Contemplado com este financiamento, o 
                                                 
4 Refere-se a alunos de segunda licenciatura. 
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CELIG pôde comprar todo o equipamento necessário para ampliar a oferta dos 

Cursos, passando a utilizar salas que estavam liberadas em horários alternativos, 

chegando, no ano de 2013, a atender 800 alunos distribuídos em 56 turmas. 

Houve compra de caixas de som, data shows e notebooks, equipamentos com os 

quais os professores poderiam se dirigir a qualquer sala livre para ministrar os 

Cursos. As salas 1 e 2 do CELIG são multimídia e têm todo o equipamento 

necessário para o ensino de línguas.  

O financiamento do PROEXT/MEC e a parceria com a SAE 

(Secretaria de Assistência Estudantil, da UFMT) — por meio de sua 

representante Laura Carvalho — também possibilitou a oferta de Cursos gratuitos 

para bolsistas desta Supervisão, parceria que se manteve na coordenação de 

Ráysa Karolinne de Oliveira em 2014 e 2015 -  e para os inscritos no CADÚnico - 

pessoas de baixa renda que são atendidas por projetos do Governo Federal.  

Desde o início, a criação deste Centro de Línguas teve como base 

dois princípios centrais: o caráter social e o educacional. Por um lado, 

buscávamos aumentar o acesso aos Cursos de línguas, principalmente pela 

comunidade mais carente do município de Rondonópolis. Por outro, 

intencionávamos aliar o estudo ao ensino, envolvendo os alunos de graduação — 

futuros professores — no desenvolvimento da prática de ensino oferecida pelo 

centro de línguas, podendo ser considerado enquanto Estágio Supervisionado, 

possibilitando a realização de pesquisa para a Licenciatura em Letras. Em suma, 

esperávamos oferecer aos nossos alunos uma oportunidade de reflexão, prática 

e construção de conhecimento, ao mesmo tempo em que poderíamos beneficiar 

a comunidade com a oferta de Cursos de boa qualidade e acessíveis a uma 

grande parcela da população que se encontrava excluída dos Cursos de línguas.  

Apoiada nos principais papéis da universidade pública brasileira — 

ensino, pesquisa e extensão —  a criação do CELIG se justificou e se 

desenvolveu por meio da oferta de Cursos que poderiam alcançar os 

economicamente menos privilegiados, pela possibilidade de desenvolvimento 

profissional que esta experiência de docência poderia proporcionar aos nossos 

alunos do Curso de Letras e pela formação continuada que poderia propiciar aos 

docentes das redes estadual e municipal. 
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1.5.12 Avaliação de ensino e aprendizagem 

A avaliação, entendida como integrante do processo de ensino-

aprendizagem, deverá ser favorecedora do crescimento do aluno em termos de 

desenvolver o pensamento crítico, a habilidade de análise e reflexão sobre a 

ação desenvolvida e, ser, ainda, coerente com uma concepção de educação, 

ensino e aprendizagem. Neste sentido, o Curso de Letras segue a Resolução  

CONSEPE nº 63, de 24 de setembro de 2018, que estabelece as seguintes 

características do processo avaliativo no ensino-aprendizagem, destacam-se: 

1ª. Continuidade – deverá acontecer ao longo de todo o processo 

de ensino e aprendizagem, realizada em diferentes momentos, não sendo 

apenas pontual, nem um momento terminal do processo educativo; 

2ª. Sistematicidade – constituir-se-á em um ato intencional, 

consciente e planejado, como parte integrante do processo de ensino e 

aprendizagem, requerendo clareza quanto às suas finalidades, para permitir que 

se acompanhe o desenvolvimento do educando na assimilação, construção e 

produção de conhecimentos; 

3ª. Integralidade – estender-se-á aos domínios cognitivo, afetivo, 

social e psicomotor, visando à formação/desenvolvimento de atitudes, 

procedimentos/posturas, conceitos etc.,  

4ª. Inclusão – poderá facilitar ao docente a detecção de problemas 

e/ou dificuldades de aprendizagem para que possa propor alternativas de apoio 

pedagógico com vistas a amenizá-las ou saná-las, integrando o estudante na 

busca persistente do alcance dos objetivos desejados; 

5ª. Abrangência – não se restringirá ao desempenho do estudante, 

mas colherá subsídios para avaliar o desempenho do docente e de outros 

profissionais envolvidos na formação acadêmica, auxiliando na tomada de 

decisões sobre o plano de formação de professores proposto pelo Curso; 

6ª. Cooperatividade - possibilitará atuação ativa de todos os 

participantes do processo de ensino e aprendizagem, proporcionando um 

feedback e reflexão sobre o próprio desempenho (autoavaliação). 
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 A partir desses pressupostos, as formas adotadas para a avaliação 

compreenderão a aplicação de provas escritas, apresentação de seminários, 

atividades de estágio, realização de trabalhos de pesquisa, monografias, 

microaulas, minicursos, entre outras, que poderão acontecer de forma individual 

ou em grupo. 

Qualquer que seja o instrumento de avaliação adotado pelo 

professor da disciplina, serão observadas as habilidades de comunicação, 

análise e reflexão, por parte do aluno, a respeito do conteúdo, dando-se, 

também, especial relevância à forma da produção oral ou escrita. 

Consoante o Artigo 10º da Resolução CONSEPE nº 27, de 01 de 

março de 1999, serão aprovados nas disciplinas os alunos que obtiverem média 

final igual ou superior a 5,0 (cinco) e atingirem a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) às atividades de cada disciplina. Contudo, a 

realização das atividades de estágio deve ser totalmente integralizada em relação 

à carga horária. 

1.5.13  Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

Os docentes do Curso, ao longo destes três últimos anos, têm 

publicado artigos em revistas científicas, em livros e participado de diferentes 

eventos científicos. Conforme relatório emitido pela Comissão de Avaliação de 

Reconhecimento do Curso (MEC/2017), a média total de produção por professor 

é 7,9 produções, sendo que sete (7) deles possuem nove (9) ou mais produções.  

Esse dado demonstra que as atividades de pesquisa realizadas 

pelos professores têm contribuído com a difusão do conhecimento referente às 

áreas de Linguística, Língua Portuguesa e Literatura. 

1.5.14  Visita Técnica  

Por considerarmos relevante este tipo de atividade, decidiu-se que 

as disciplinas presentes neste PPC poderão planejar visitas técnicas, desde que 
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estejam em consonância com as atividades a serem realizadas pelos alunos na 

respectiva disciplina, como também que estejam previstas em seu plano de 

ensino. 

De acordo com a Resolução CONSEPE nº 117, de 02 de outubro de 

2014, que dispõe sobre a regulamentação e disciplina as aulas de campo dos 

Cursos de graduação da UFMT, a visita técnica é uma atividade que o Curso 

pode planejar e fazer sua proposição à PROEG para que possa ser aprovada por 

essa instância superior. 

O trâmite institucional da visita técnica deverá seguir todas as 

exigências dispostas na Resolução CONSEPE nº 117/2014. Nesse sentido, 

caberá ao professor proponente prever tal atividade em seu Plano de Ensino 

semestral bem como responsabilizar-se pelos critérios exigidos para tal atividade, 

seguindo a Resolução citada. Ao Colegiado de Curso, caberá a análise da 

proposta, em relação à sua pertinência e atendimento aos requisitos apontados 

na mesma Resolução.  

Cabe esclarecer que, considerado o perfil dos Cursos de Letras do 

país, as visitas técnicas configuram-se experiências e vivências de caráter 

cultural e cognitivo. Isso porque, por meio delas, os discentes poderão verificar in 

loco temas com os quais têm contato apenas teoricamente, como os cenários e 

ambientes citados nos textos literários, as manifestações artísticas (exposições, 

feiras literárias e outras atividades afins) e os aspectos linguísticos, tais como 

dialetos regionais, aspectos culturais e elementos estruturais do idioma 

português.  

Quanto ao Protocolo de Segurança, o qual deve ser preenchido 

pela Coordenação de Ensino quando da realização das visitas técnicas, 

relaciona-se à necessidade de prover equipamentos e procedimentos básicos 

para assegurar a integridade do aluno em visitas a locais como museus, aldeias 

indígenas, escolas do campo, instituições culturais etc. Além disso, dependendo 

do tipo de atividade, o aluno deve tomar vacinas específicas, quando for o caso, 

além de levar cartão de seguro de saúde e não portar bebidas alcoólicas. 

Desta forma, de acordo com o local a ser visitado, a Coordenação de 

Curso fará uso do Protocolo de Segurança (Apêndice E). 
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1.5.15 Quebra ou dispensa de pré-requisitos 

 O Colegiado de Curso decidiu dispensar os pré-requisitos para cursar a 

maioria das disciplinas da matriz curricular, visando proporcionar ao aluno maior 

flexibilidade na escolha e no cumprimento dos créditos necessários à sua 

formação.  

 Dessa forma, essa decisão entende que, uma vez atendido o máximo de 

28 créditos, o discente poderá efetuar escolhas condizentes com sua 

disponibilidade em relação às disciplinas ofertadas pelo curso. Ademais, 

conforme a Resolução CONSEPE nº 104, de 26 de agosto de 2013, será 

permitido ao acadêmico, conforme Artigo 2º, § 1º, solicitar o pedido de quebra de 

pré-requisito “por meio de requerimento ao Colegiado de Curso, via protocolo do 

Câmpus, 30 (trinta) dias antes do período de matrícula”. Dessa maneira, os casos 

excepcionais, a quebra e/ou de dispensa de pré-requisitos deverão ser 

analisados e aprovados pelo Colegiado de Curso e homologados pela 

Congregação e pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação.  
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II –  CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO  

 

2.1     Corpo docente 

Os currículos dos professores que compõem o corpo docente 

efetivo estão arquivados e disponíveis na Coordenação do Curso de Letras – 

Língua Portuguesa/ICHS/CUR. O quadro abaixo apresenta os endereços 

eletrônicos dos currículos disponíveis na plataforma Lattes.  

 

Quadro 4: Relação de docentes do Curso de Letras – Língua Portuguesa 

 Docente 

 
 

Lattes 

1 Prof. Dr. Agameton Ramsés Justino      http://lattes.cnpq.br/0301204353073308 

2 Profa. Dra. Ana Cristina Lobo Sousa  http://lattes.cnpq.br/4500064050573580 

3 Profa. Ma. Ana Vera Raposo de Medeiros  http://lattes.cnpq.br/4681269807000973 

4 Prof. Dr. Benjamin Rodrigues Ferreira Filho  http://lattes.cnpq.br/4826614273915824 

5 Prof. Dr. Danilo de Oliveira Nascimento  http://lattes.cnpq.br/5575244623333242 

6 Prof. Me. Everaldo Lima de Araújo  http://lattes.cnpq.br/0243149516560011 

7 Profa. Ma. Lezinete Regina Lemes  http://lattes.cnpq.br/9148999487357191 

8 Profa. Dra. Maraísa Magalhães Arsénio  http://lattes.cnpq.br/5465168182123738 

9 Prof. Me. Miguel Edgardo Salgado Espinoza  http://lattes.cnpq.br/0768426918567409 

10 Profa. Dra. Márcia Regina Pavoni de Carvalho  http://lattes.cnpq.br/4696265393021837 

11 Profa. Dra. Maria Aparecida dos Santos  http://lattes.cnpq.br/1109814467612068 

12 Profa. Dra. Rosana Maria Sant’Ana Cotrim http://lattes.cnpq.br/7431949453643431 
13 Profa. Dra. Sheila Dias Maciel  http://lattes.cnpq.br/0315657485377333 

14 Profa. Esp. Shirley Lopes Maidana de Oliveira  http://lattes.cnpq.br/0777338279237229 

15 Prof. Me. Thiago Rodrigues Lopes http://lattes.cnpq.br/1849521432587641 

Fonte: Comissão de Elaboração e Redação do Projeto Pedagógico de Curso 
 
 

 

2.1.1 Quadro descritivo do corpo docente  

Quando analisamos os currículos dos docentes do Curso de Letras- 

Língua Portuguesa, observamos que a maioria tem experiência na Educação 

Básica. Essa experiência contribuiu com a formação inicial, pois, em boa medida, 

esses docentes conhecem as unidades escolares no que tange ao sistema e 

rede de ensino, à gestão escolar, ao perfil de docentes e discentes, às políticas 

de formação etc.  

http://lattes.cnpq.br/0301204353073308
http://lattes.cnpq.br/4500064050573580
http://lattes.cnpq.br/4681269807000973
http://lattes.cnpq.br/4826614273915824
http://lattes.cnpq.br/5575244623333242
http://lattes.cnpq.br/0243149516560011
http://lattes.cnpq.br/9148999487357191
http://lattes.cnpq.br/5465168182123738
http://lattes.cnpq.br/0768426918567409
http://lattes.cnpq.br/4696265393021837
http://lattes.cnpq.br/1109814467612068
http://lattes.cnpq.br/0315657485377333
http://lattes.cnpq.br/0777338279237229
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No quadro abaixo, apresentamos dados relativos à experiência 

docente no Ensino Básico e Superior, ao regime de trabalho, à titulação dos 

docentes lotados no Curso de Letras – Língua Portuguesa. 



 

 

Quadro 5:  Descrição do corpo docente 

 

 
Docente Titulação 

Área de 
formação 

Regime de 
trabalho 

Unidade 
acadêmica de 
origem 

Experiên
cia na 
docência 
da 
educação 
básica 

Experiência no 
exercício da 
docência 
superior 

Experiência 
no exercício 
da docência 
na EaD* 

1 Agameton Ramsés Justino Mestre 
Letras-
Português 

DE Letras 7 anos 16 anos 
_ 

 

2 Ana Cristina Lobo Sousa Doutora 
Letras-
Português 

DE Letras 6 anos 14 anos 2 anos e meio 

3 Ana Vera Raposo de Medeiros Mestra 
Letras-
Literatura 

DE Letras 1 ano 27 anos _ 

4 
Benjamin Rodrigues Ferreira 
Filho 

Doutor 
Letras-
Literatura 

DE Letras 4 anos 10 anos 

 

_ 

 

5 Camila José Galindo Doutora Educação DE Educação _ 7 anos _ 

6 Danilo de Oliveira Nascimento Doutor 
Letras-
Literatura 

DE Letras _ 18 anos _ 

7 Everaldo Lima de Araújo Mestre 
Letras-
Português 

DE Letras 12 anos 15 anos _ 

8 
Julma Dalva Vilarinho Pereira 
Borelli 

Doutora 
Letras-
Inglês 

DE Letras 10 anos 

13 anos 

 

 

_ 
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9 Lezinete Regina Lemes Mestra 
Letras-
Português 

DE Letras 9 anos 14 anos _ 

10 Luis Fernando Barnetche Barth Doutor Psicologia DE Psicologia ------ 8 anos _ 

11 Maraísa Magalhães Arsénio 
 

Doutora 

Letras-
Português 

DE Letras ----- 13 anos _ 

12 
Márcia Regina Pavoni de 
Carvalho 

Doutora 
Letras-

Português 
DE Letras 7 anos 26 anos _ 

13 Maria Aparecida dos Santos Doutora 
Letras-

Português 
DE Letras 8 anos 24 anos _ 

14 Merilin Baldan Doutora Educação DE Educação --------- 11 anos _ 

15 
Miguel Edgardo Salgado 
Espinoza 

Mestre 
Letras 

Português 
DE Letras ------- 18 anos _ 

16 Rosana Maria Sant’ana Cotrim Doutora 
Letras-

Português 
DE Letras 30 anos 11 anos _ 

17 Sheila Dias Maciel Doutora 
Letras-

Literatura 
DE Letras ------- 19 anos _ 

18 
Shirley Lopes Maidana de 
Oliveira 

Especialista Libras DE Letras 5 anos 4 anos _ 

19 Thiago Rodrigues Lopes Mestre Libras DE Letras -------- 3 anos 3 anos 

 
 Fonte: Comissão de  Elaboração e Redação do Projeto Pedagógico de Curso 
 * NSA a cursos totalmente presenciais.



 

 

2.1.2    Plano de qualificação docente 

 
Com a finalidade de possibilitar o cumprimento de objetivos 

estabelecidos pela e para a UFMT, que, em resumo, visam à promoção da 

melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a Universidade Federal 

Mato Grosso investe na qualificação do corpo docente, liberando periodicamente 

profissionais do quadro efetivo para a capacitação, em nível de pós-graduação, 

stricto sensu. 

Portanto, o Curso de Letras – Língua Portuguesa manterá a política 

de capacitação docente com vistas à realização de pós-graduação e, a cada ano 

letivo, será homologada pelo Colegiado de Departamento a relação de 

afastamento de docentes para capacitação, de acordo com o que estabelecem as 

Resoluções CONSEPE nº 142, de 02 de dezembro de 2013; a CONSUNI  nº 06, 

de 26 de março de 2014, que dispõe sobre aprovação do Plano de Capacitação e 

Desenvolvimento Humano da Universidade Federal de Mato Grosso (PCDH), 

exercício de 2014; e o Plano Anual de Capacitação Docente do Instituto. 

Cada Departamento encaminha à Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Ensino de Pós-Graduação um formulário, informando as áreas em que pretende 

capacitar docentes e técnicos e indicando os nomes daqueles que deverão 

afastar-se das atividades, para qualificação. Dessa forma, juntando-se os 

formulários de cada Departamento, é feito o Plano Anual de Capacitação da 

UFMT. 

Os docentes afastados para a qualificação podem contar com 

Programas Institucionais de financiamento ou auxílio-capacitação docente, na 

modalidade de bolsas de estudo oferecidas por agências de fomento à pesquisa, 

tais como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso 

(FAPEMAT) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). 
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2.1.2.1 Qualificação em nível departamental 
 

 
O Departamento de Letras sempre privilegiou a qualificação 

docente, encaminhando, para Cursos de pós-graduação stricto sensu, seus 

professores. Em média, mantém em processo de qualificação aproximadamente 

vinte por cento do seu quadro, seguindo as normas da instituição. Para isso, os 

docentes que permanecem na ativa redistribuem entre si os encargos didáticos 

que seriam atribuídos aos afastados durante seu período de qualificação. 

Atualmente, há dois professores da área de Língua Portuguesa 

cursando doutorado, um na Universidade Federal de Goiás, com estimativa de 

retorno para 2019, e outro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, devendo 

retornar em 2021. Na área de Libras, há uma docente afastada para cursar o 

mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso, com retorno previsto para 

2020, e, na área de Literatura, a partir de junho de 2018, haverá um docente 

realizando pós-doutorado na Universidade Estadual de Mato Grosso. 

A seguir, apresentamos o Plano de Capacitação do Departamento 

de Letras. 

 
 

2.1.2.2 Plano de Capacitação Docente do Departamento de 
Letras/ICHS/CUR/UFMT5 

 

Metas 

 

O Departamento de Letras, seguindo o projeto da instituição, tem 

como meta capacitar seus docentes para as atividades de pesquisa. Espera-se 

que, no menor espaço de tempo, todos os docentes tenham atingido a meta de 

estarem capacitados em nível de Doutorado e/ ou Pós-doutorado. 

 

Critérios  

 

                                                 
5 Este Plano de Capacitação Docente foi adaptado para este documento. 
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1- Para afastamento em nível de Doutorado será obedecida a 

lista anteriormente registrada em ata do Colegiado de Departamento que 

estabelece a sequência dos docentes para afastamento, levando-se em conta o 

ano de entrada na UFMT. Esta lista inicial deverá ser anualmente revista à 

medida que novos docentes ingressem no Departamento ou retornem da 

capacitação.   

2- Para elaboração da ordem de afastamento dos professores 

para Pós-Doutorado será obedecido o critério relativo ao tempo em que o 

Doutorado foi concluído, sendo que sairá primeiro o professor que tiver concluído 

o Doutorado há mais tempo. Fique registrado, no entanto, que a preferência para 

afastamento deverá ser para Doutoramento, sendo aprovada a saída para 

Estágio Pós-Doutoral apenas quando já tiver sido oferecida capacitação em nível 

de Mestrado e Doutorado para os demais professores de cada área.  

3- O afastamento em nível de Mestrado, previsto para a área 

de Libras, deverá ser organizado nos anos subsequentes, em virtude da 

necessidade de atender as disciplinas do Câmpus.  

4- O primeiro docente na ordem de saída deverá apresentar 

documento que comprove o aceite do orientador até o final de cada ano letivo. 

Caso não haja esta manifestação, o segundo docente na ordem cronológica 

deverá, até 31 de março do ano seguinte, manifestar, por escrito e com o aceite 

do orientador, sua intenção de aproveitar essa oportunidade de se capacitar.  

5- O primeiro da lista terá direito a justificar, por uma única vez, 

o motivo do não afastamento na data prevista no Plano de Capacitação anual. 

Este documento garantirá sua manutenção na ordem cronológica de 

afastamento. Desta forma, após avaliação e deferimento da justificativa pelo 

Colegiado de Curso, o docente cede sua vez de afastamento e permanece como 

primeiro na sequência de saídas. Caso o docente não obedeça este 

procedimento será recolocado e deslocado para o final da ordem cronológica 

para afastamentos. 

6- Para os casos em que houver empate, o critério de 

desempate será a idade do professor e o acompanhamento de cônjuge, desde 

que os docentes sejam do quadro da UFMT. 
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7- No caso de aprovação em programa de pós-graduação de 

Docente do departamento que tenha realizado processo seletivo antes do prazo 

estipulado, sua saída dependerá de autorização por escrito dos docentes que o 

antecedem na fila de capacitação de cada área. 

8- A prioridade para afastamento será concedida para 

capacitação em nível de doutorado, respeitando o limite máximo dos 20% do total 

de docentes do quadro de efetivos. O percentual deverá respeitar a Resolução 

CONSEPE  nº 83, 25 de julho de 2016. Em casos extremos, a utilização, além do 

limite estabelecido, dependerá de aprovação do Colegiado, levando-se em conta 

o número de encargos docentes. 

9- Os casos omissos são resolvidos pelo Colegiado. 

Com base neste Plano, o Departamento de Letras organiza o 

processo de liberação dos docentes para qualificação. 

 

2.2  Corpo técnico-administrativo 

O Curso conta com uma Técnica Administrativa em Educação, que 

exerce a função de secretária, sendo responsável pelo atendimento ao público, 

pelo suporte administrativo e acadêmico para Chefia de Departamento, 

Coordenação de Ensino de Letras – Língua Portuguesa e professores. Os dados 

da servidora seguem abaixo. 

 

Quadro 6: Descrição do quadro técnico  

 Técnico 
Área de 
atuação 

Titulação 
Regime de 
trabalho 

Unidade 
acadêmica de 
origem 

1 
Heliasmyne Asthiliem 
Nascimento de Almeida 

Secretária do 
Depto. de Letras 

Graduada 40h ICHS 

Fonte: Comissão de Elaboração e Redação do Projeto Pedagógico de Curso 
 
 
 
 

2.2.2   Plano de qualificação do corpo técnico-administrativo 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa/ICHS/CUR/UFMT manterá 

política de capacitação de seus técnicos administrativos em consonância com a 
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legislação pertinente (Lei nº 8.112/90) e a Resolução CONSEPE nº 133, de 15 de 

dezembro de 2014, que institui o Programa de Qualificação Stricto Sensu dos 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal de 

Mato Grosso (PQSTAE) e dispõe sobre a regulamentação que disciplina o 

funcionamento. 
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III – INFRAESTRUTURA 

 

O Curso de Letras foi implantado no período acadêmico de 1981, 

funcionando, desde então, em quatro salas do Bloco Central, espaço que se 

manteve inalterado até em 2014, quando foi inaugurado em 2015 o Bloco E, 

denominado de Bloco Didático. Estes espaços são divididos com o Curso de 

Letras – Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa, criado em 2006. Além 

das salas, um espaço onde funciona o Departamento de Letras e a Coordenação 

de Ensino de Letras – Língua Portuguesa.  

Em relação à acessibilidade, conforme a Portaria nº 3.284, de 7 de 

novembro de 2003, a Instituição preocupa-se em criar vias de acesso para alunos 

servidores e visitantes, portadores de necessidades especiais. Há também 

política de oferecer mobiliário aos portadores para que consigam realizar suas 

atividades profissionais e acadêmicas.  

 

3.1    Salas de aula e de apoio 

3.1.1 Salas de trabalho para professores em tempo integral 

 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa possui três (3) salas de 

professores, localizadas no Prédio Central do Câmpus de Rondonópolis. São 

salas pequenas divididas entre os colegas. Assim, são 5 (cinco) professores para 

cada sala. Cada sala possui uma impressora, um aparelho de ar-condicionado e 

armários. Neste espaço, os professores usam também para orientar monitores, 

bolsistas de iniciação científica e tutores, pois não há outras salas disponíveis 

para fazer as orientações.  

 

3.1.2 Sala de Coordenação de Curso e serviços acadêmicos  

 

No corredor do Bloco Central, destinado às secretarias e 

coordenações de Curso, o Departamento de Letras conta com uma sala que 

abriga a Chefia de Departamento, a Coordenação dos Cursos de Letras – Língua 

Portuguesa e Letras – Língua Inglesa e Literaturas; uma sala para a Secretaria; e 
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uma sala para reuniões. Esses espaços se destinam às funções administrativas 

do Departamento, do Curso, bem como ao atendimento de alunos e professores. 

 

3.1.3 Sala dos professores 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa dispõe de três salas, com 

9,35m2, localizadas no bloco central do  Câmpus, sob as numerações 10, 29 e 

30. As salas são destinadas aos professores para planejamento de aulas, 

atendimento aos alunos e atividades de pesquisa. 

Cada uma das salas possui, em sua infraestrutura, ar-condicionado, 

armários de aço, impressoras, mesas escrivaninhas e cadeiras para docentes e 

discentes. Além disso, as salas dispõem de acesso à internet. 

 

3.1.4 Salas de Aula 

 

São destinadas ao Departamento de Letras – para o funcionamento 

de seus dois Cursos: Língua Portuguesa e Língua Inglesa – quatro salas de aula, 

localizadas no Bloco Central, de números 01, 21 e 22 e, no Bloco E, sala de 

número 4. Nestas salas, são atendidas oito turmas dos Cursos de Letras (Língua 

Portuguesa e Língua Inglesa), nos períodos matutino e vespertino. 

Essas salas não dispõem de equipamento de multimídia e os 

aparelhos de ar-condicionado ainda se mostram insuficientes. Recentemente, o 

bloco central do Campus passou por reformas a fim de melhorar o telhado e de 

criar saídas de emergência.  

 

3.1.5 Ambiente de Convivência 

 

Como ambientes de convivência, os alunos de Letras contam com 

os corredores em que se localizam as salas de aula e os saguões do Bloco 

Central. Além destes ambientes, os alunos do Campus Universitário de 

Rondonópolis possuem um centro de convivência, para atividades acadêmicas, 

culturais etc.  
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3.1.6 Sala do Centro Acadêmico 

 

A atual composição do Centro Acadêmico do Curso de Letras – 

Língua Portuguesa (CALET)  denominado de LetrAção iniciou suas atividades no 

dia 10 de agosto de 2016 e está regido pelo Estatuto Social, criado em 12 de 

julho do mesmo ano. Conforme Ata de Posse, fazem parte da Gestão 2018-2020 

as seguintes discentes: Ana Paula Barros da Costa Pinto (Presidente), Leidiane 

Lopes da Silva (Vice-presidente), Bruna Gabrielle de Sousa Rocha (Secretária 

Geral), Clébia Miranda Alves dos Santos (Suplente da Secretária), Stella Najila  

Portela Silva (Coordenadora Financeira), Sara Alves Thimoteo (Coordenadora de 

Eventos), Jhuliana Rodrigues (Coordenadora de Comunicação), João Vitor da 

Silva (Coordenador de Assistência Estudantil) 

O Centro Acadêmico do Curso de Letras realiza suas atividades na 

sala 18 do Centro de Convivência do Campus Universitário de Rondonópolis. O 

espaço físico do CALET possui a dimensão de 3mx3m e está mobiliado com 

duas mesas escrivaninhas de três gavetas cada, sob os números de tombamento 

219345 e 219346; duas cadeiras fixas, sob os números de tombamento 219728 e 

219729; um CPU para computador, sob o número de tombamento 136107; um 

monitor de vídeo, sob o número de tombamento 096669 e um ar-condicionado 

(ainda sem número de tombamento). 

 

3.1.7  Outras salas  

3.1.7.1  Salas do Centro de Línguas (CELIG) 

 

O Centro de Línguas (CELIG), para a realização de seus Cursos, 

conta com um espaço anteriormente denominado de “Garimpo”, localizado nos 

fundos da Prefeitura do Campus. Neste espaço, há duas salas de aula, uma 

copa, uma sala dividida entre coordenação e secretaria, bem como banheiros 

feminino e masculino. 

Como as duas salas de aula são insuficientes para atender à 

demanda dos Cursos ofertados pelo Celig, são utilizadas diversas outras salas de 

aula do Câmpus, o que obriga a coordenação do Celig a efetuar adaptações em 

seus horários de funcionamento. 
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3.2    Auditório 

 

Ao lado do prédio principal localiza-se um auditório com capacidade 

para 204 lugares, contendo um palco, uma sala de apoio, uma cabine de 

projeção, um W.C. masculino e um W.C. feminino. Este auditório é usado pelos 

Cursos em semanas acadêmicas, seminários, palestras, encontros e outros 

eventos oferecidos pelo próprio Campus ou outros órgãos/instituições do 

Município. 

Há, também, um auditório, localizado no prédio do Programa 

Universidade Aberta à Terceira Idade, que pode ser utilizado para atividades dos 

Cursos de graduação.  

 

3.3    Laboratórios 

 

3.3.1  Acesso dos alunos a equipamentos de informática  

 

O Departamento de Letras conta com laboratório de informática 

para uso compartilhado com o Departamento de História. Este laboratório é 

disponibilizado para uso dos estudantes, assim como para outros Cursos por 

meio de prévia reserva e está equipado com cerca de 15 computadores com 

acesso à internet. Além de sua finalidade didática, o laboratório destina-se, 

também, ao atendimento de usuários (estudantes, docentes e técnicos), nos 

horários alternativos, possibilitando um maior acesso aos equipamentos. 

Funciona nos três períodos, contando com o auxílio de alunos voluntários e de 

dois professores coordenadores (Letras e História). O espaço do laboratório é 

também utilizado para a execução dos projetos PIBID e Tutoria. Embora haja 

necessidade de ampliar o número de máquinas para atender aos usuários, o 

espaço físico tem-se mostrado insuficiente.  

Os alunos utilizam também o Laboratório de Informática da 

Biblioteca, que se encontra disponível para eles, contando com mais de 40 

computadores, todos com acesso à internet.  

O regulamento do Laboratório encontra-se no Apêndice F. 
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3.3.2 Laboratório  didático  

 
No novo bloco de salas de aula do campus de Rondonópolis, o 

Bloco E, há o laboratório integrado de práticas de ensino, destinado aos cursos 

de licenciaturas. Esse laboratório possui uma Coordenação que gerencia a 

utilização do espaço, conforme regulamento aprovado pelo Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais. Seu regulamento encontra-se no Apêndice G.  

 

3.4  Biblioteca  

 

O acervo da bibliografia básica e complementar das Unidades 

Curriculares (UC) está disponível na biblioteca para os docentes e discentes na 

Biblioteca do Campus. Este acervo, ao longo dos anos, foi sendo atualizado e o 

NDE vem atuando diretamente nessa atualização, aprovando as mudanças feitas 

pelos professores, bem como sugerindo outras bibliografias.  

Outro dado é o fato de o acervo estar informatizado e tombado junto 

ao patrimônio. Além disso, a Universidade usa o sistema PERGAMUM que 

permite aos acadêmicos consultarem o acervo de livros, periódicos, multimeios, 

teses, dissertações, monografias. A Biblioteca disponibiliza acesso às bases 

indexadas dos Periódicos Capes no Portal de Periódicos CAPES e da Biblioteca 

Digital SciELO. O conjunto desses materiais pode ser encontrado no site da 

biblioteca:  http://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=biblioteca.  

A UFMT dispõe de plano de atualização permanente do acervo e, 

regularmente, são divulgados os editais de livros para que os professores façam 

suas solicitações. 

 

3.5 Infraestrutura existente e demandada 

 

3.5.1 Infraestrutura física existente e recursos humanos existentes 

No que tange aos recursos humanos existentes, segue o quadro 

demonstrativo: 

 

http://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=biblioteca
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Quadro 8: Recursos humanos 

Recursos Humanos Quantidade  

 Professores Efetivos  15 

Professor Substituto 01 

Secretária 01 

                                  
 Fonte: Comissão de Elaboração e Redação do Projeto Pedagógico de Curso 

 

 

3.5.2 Demanda de recursos humanos 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa possui um quadro 

consolidado de professores, contudo a qualificação dos docentes requer, no 

âmbito da pós-graduação stricto sensu, constantes afastamentos, ocasionando 

novas demandas. Além disso, o aumento do número de Cursos ofertados pelo 

Câmpus gera frequente demanda por recursos humanos, considerando-se que o 

Departamento de Letras oferece disciplinas de Língua Portuguesa, Libras e 

Língua Inglesa a todos os demais. Nos dois últimos concursos para a área de 

Libras (2014 e 2015), foram efetivados dois professores.  

Atualmente, o Curso utiliza o suporte técnico administrativo da 

técnica lotada no Departamento de Letras. Contudo há demanda para que haja 

efetivação de três técnicos. Um para atender às necessidades do Curso de 

Letras – Língua Portuguesa e os demais para o laboratório de informática e o 

laboratório de fonética. 

Em relação a essa solicitação, salientamos que a aprovação do 

PPC não está condicionada à aprovação das demandas pelas unidades 

competentes. 
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3.5.3 Demanda de infraestrutura física 

 

A demanda de infraestrutura do Curso foi apresentada via processo nº 23108.329200/2017-03, em 27 de 

abril de 2017, encaminhado às unidades administrativas competentes. Salientamos, entretanto, que a aprovação do 

PPC não está condicionada à aprovação das demandas às unidades competentes. A seguir, no quadro abaixo, 

apresentamos a demanda. 

 

Quadro 9: Demanda de estrutura física 

 
DEMANDA DE ESTRUTURA FÍSICA EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO  

Demanda de estrutura física Dimensão (m²) Quantida
de 

Equipamentos Quantidade Mobiliário Quantidade 
 

Sala de aula 73,33 4 Lousa Digital 4 Carteiras escolares estofadas 
prancheta fixa  

192  

Projetor Multimídia 4 
 

 Ar condicionado 24 mil BTUs 2   Mesa Escrivaninha com Gavetas   4 
 Cadeira escritório giratória com 
rodinhas e braço 4 

Salas de aula para o Centro 
de Línguas CELIG 

63,75 8 Lousa Digital 8 Carteiras escolares estofadas 
prancheta fixa 

240  

Projetor Multimídia 8  

Home Theater 8 Cadeira Presidente 8  

Ar condicionado 24 mil BTUs 8 Mesa em L 8  

Sala para professores 16,56 7 Computador 7 Armário em Aço 3  

Aparelho de telefone 
 

7  Mesa Escrivaninha com Gavetas   3 
 

 Cadeira escritório giratória com 
rodinhas e braço 3 

Impressora 7  
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Ar condicionado 24 mil BTUs 1  
 
 

Sala para a coordenação do 
Curso 

19,8 1 Computador 1 Armário em Aço 2  

Aparelho de telefone 1 Mesa Escrivaninha com Gavetas 
 
 

1 

 

Ar condicionado 24 mil BTUs 1 Cadeira Presidente   1 
Sala para coordenação de 
estágio 

19,8 1 Computador 1 Armário em Aço 
 

 
1  

Aparelho de telefone 1 
Mesa Escrivaninha com Gavetas  

1 
 

Cadeira Presidente   1 
Ar condicionado 24 mil BTUs 1 

Sala de reuniões 26,6 1 Lousa Digital 1 Mesa de Reuniões com capacidade 
para 20 pessoas sentadas com 
cadeiras giratória com rodinhas 
 
 
 

1  

Projetor Multimídia 1 

 
Ar condicionado 24 mil BTUs 1 

Sala para os Programas 
Institucionais (Monitoria, 
Tutoria e PIBID) 

73,33 1 Lousa Digital 1 Carteiras escolares estofadas 
prancheta fixa  

15  

Projetor Multimídia 1 
 

Ar condicionado 24 mil BTUs 1 
Sala para Núcleo de 
Pesquisas para o Curso de 
Letras – Língua Portuguesa 

26,6 1 Lousa Digital 
 

1 
 

Mesa de Reuniões com capacidade 
para 10 pessoas sentadas com 
cadeiras giratória com rodinhas e 
braço 

 
 

Projetor Multimídia 1 
 

Ar condicionado 24 mil BTUs 1 
Sala de aula equipada para o 
ensino de Libras 

73,33 1 Lousa Digital 
 

1 Carteiras escolares estofadas  
prancheta fixa 

8 
 

Armário em aço com chave 2  

Projetor Multimídia 1 

 Mesa escrivaninha com gavetas  1 

 

Câmera fotográfica 
semiprofissional digital 

1 
 

tripé para câmera 1 
 

 Cadeira escritório giratória com 1 
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notebook 2 rodinhas 
 

Ar condicionado 24 mil BTUs 2 
Laboratório de Fonética 86   Lousa digital 1 Armário Grande em aço com chave 

 
2 

 

Projetor de Multimídia 1   Mesa em L 
 
 

1  

Computador All-in-one 20  Poltrona presidente com rodinhas 1  

Computador Servidor ISS ML30 Gen9 Quad-
Core Xeon E3-1220v5 3.0 Ghz 8Mb 8GB 
1000GB 350W 868165-S05. 

1 Baias para atendimento 
 20  

Aparelho de telefone 1 Cadeiras estofadas com rodinhas 20  

Home Theater 1 Lousa de Vidro 
1 

 

Ar condicionado 24 mil BTUs 1 
 

Nobreaks 20 
Laboratório de Informática 100   Computadores - All-in-one 48 Baias para atendimento 48  

Nobreaks 48 Cadeiras estofadas com rodinhas 48 

 
Mesa em L 1 

Home Theater 1 
Ar condicionado 24 mil BTUs 1 Poltrona presidente com rodinhas 1 

Lousa de Vidro 1 
Fonte: Comissão de Elaboração e Redação do Projeto Pedagógico de Curso e o Engenheiro Civil do Câmpus Universitário de Rondonópolis  

 



92 

 

 

3.5.4. Demanda de equipamentos 

 
Considerando a infraestrutura física atual e os recursos humanos 

existentes, pode-se, assim, descrever a demanda de equipamentos para o Curso de 

Letras – Língua Portuguesa: 

 

 05 datashows (as salas não são equipadas com multimídia e há, 

apenas, dois datashows funcionando à disposição do corpo docente). 

 05 notebooks (há apenas dois notebooks no Departamento e não 

estão funcionando). 

 

Salienta-se que, na seção anterior, há outros equipamentos 

necessários para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Resta informar, 

ainda, que há dificuldades importantes quanto à manutenção, reparação e 

substituição dos equipamentos existentes por meio de novas aquisições, quando 

estes se encontram sucateados e inservíveis, especialmente os equipamentos de 

informática, projetores multimídia e condicionadores de ar. 

A aprovação deste PPC, contudo, não está condicionada à aprovação 

das demandas pelas unidades competentes. 
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IV – GESTÃO DO CURSO 

4.  Órgãos colegiados  

 

4.1   Núcleo Docente Estruturante 

 

O Núcleo Docente Estruturante, conforme a Resolução nº 1 de 17 de 

junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) e a Instrução Normativa nº 2/2015/PROEG, tem como uma de suas 

atribuições elaborar o Projeto Pedagógico de Curso bem como acompanhá-lo 

durante sua implementação e seu desenvolvimento.  

Outras atribuições dos integrantes do NDE têm por objetivo: 

a) contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso;  

b) zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as 

diferentes atividades de ensino constantes na matriz;  

c) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso;  

d) estabelecer estratégias para o cumprimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.  

 

Os docentes participantes do Núcleo Docente Estruturante, eleitos 

pelo Colegiado de Curso, devem ter mandado de dois anos, designados por portaria 

do Diretor da Unidade Acadêmica. Além disso, deve-se criar mecanismos de 

renovação dos integrantes do NDE, sem perder de vista a continuidade no processo 

de acompanhamento do Curso. Assim, o Núcleo Docente Estruturante deverá ser 

constituído por: 

a) no mínimo 05 (cinco) professores do quadro permanente que 

ministram regularmente componentes curriculares do Curso, preferencialmente 

obrigatórios;  



94 
 

 

  

 
 
 
 

b) no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus membros com titulação 

acadêmica obtida em Programa de Pós-Graduação stricto sensu;  

c) no mínimo 20% (vinte por cento) de seus membros em regime de 

dedicação exclusiva;  

d) no máximo 10 (dez) membros.  

 

O Núcleo Estruturante Docente é composto dos seguintes professores: 

Profa. Ma. Lezinete Regina Lemes (Presidente) 

Prof. Dr. Agameton Ramsés Justino 

Profa. Dra.  Ana Cristina Lobo de Sousa 

Prof. Dr. Danilo de Oliveira Nascimento 

Profa. Dra. Márcia Regina Pavoni de Carvalho 

Profa. Dra. Maria Aparecida dos Santos 

Profa. Dra. Sheila Dias Maciel 

 

 

4.1.2     Colegiado de Curso 

A regulamentação das atribuições internas do Colegiado de Curso 

segue o disposto na Resolução CONSEPE nº 29, de 12 de setembro 1994. Trata-se 

de  um órgão consultivo e deliberativo, que  responde por toda e qualquer ação 

administrativa e pedagógica. Desse modo, compete ao Colegiado de Curso: 

a. Conduzir e aprovar os trabalhos de reestruturação do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) a fim de que possa ser apreciado e 

aprovado nas instâncias superiores da UFMT; 

b. Acompanhar os trabalhos realizados pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE); 

c. Contribuir com o processo de renovação de reconhecimento do 

Curso; 

d. Emitir pareceres, quando solicitado sobre assuntos diversos: 

aproveitamento de estudos, transferências de alunos, número de 

vagas para o Curso, deliberações administrativas e acadêmicas 
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propostas pela Coordenação de Curso e pela Pró-Reitoria de Ensino 

de Graduação (PROEG);  

e. Aprovar regulamentos internos para funcionamento do Curso; 

f.    Estabelecer critérios e procedimentos de acompanhamento e 

avaliação do Curso; 

g. Deliberar prazos para cumprimento das atividades acadêmicas 

consoante o calendário acadêmico; 

h. Analisar e emitir pareceres de solicitações não previstas nos 

regulamentos constantes no PPC. 

 

A composição do Colegiado de Curso, incluindo o Presidente, obedece 

a característica do Curso, o número de alunos, e a proposta de trabalho do Curso 

não sendo inferior a 5 (cinco) e nem superior a 11 (onze) membros, perfazendo um 

total sempre ímpar, com direito a suplente, sendo este último em número de 3(três) 

membros para docentes e de 1 (um) membro para discente. 

O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente uma vez por mês, no 

mínimo, ou extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente ou pela 

maioria de seus membros. A reunião do Colegiado do Curso é preferencial a 

qualquer outra atividade no âmbito da unidade acadêmico-administrativa. 

Atualmente, é composto pelos seguintes membros: 

Membros Titulares Docentes:  

Profa. Ma. Lezinete Regina Lemes (Presidente) 

Profa. Ma. Ana Vera Raposo de Medeiros 

Profa. Dra. Márcia Regina Pavoni de Carvalho 

Prof. Me. Miguel Edgardo Salgado Espinoza 

 

Discente: 

Leidiane Lopes  da Silva 
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Membros Suplentes Docentes: 

Prof. Dr. Benjamin Rodrigues Ferreira Filho 

Profa. Dra. Sheila Dias Maciel 

Prof. Me. Thiago Lopes Rodrigues 

 

4.1.3  Comitê de ética em pesquisa 

Entre os comitês de ética na UFMT, apresenta-se neste projeto o que 

mais diretamente se relaciona ao curso de Letras – Língua Portuguesa: o Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) do Campus Universitário de 

Rondonópolis.   

Esse Comitê está regulamentado pela Resolução Consepe nº 36, de 

28 de março de 2016, que dispõe sobre sua criação e seu respectivo regimento.  

Os objetivos e atribuições do CEP descritos nesta resolução se 

embasam na Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012; e na Resolução 

Consepe nº 103, de 02 de outubro de 2014 e demais complementações.  

  

4.2  Coordenação e avaliação de Curso 

4.2.1   Coordenação de Curso 

O Coordenador de Ensino de Graduação é responsável por 

encaminhar as decisões do Colegiado de Curso, orientar os alunos quanto à sua 

vida acadêmica, garantir a interação entre os docentes do Curso lotados no 

Departamento de Letras e os de outros Departamentos, que colaboram na oferta de 

disciplinas.  

As atribuições da Coordenação de Ensino de Graduação seguem o 

disposto no Manual da Coordenação, publicação interna da UFMT, editado pela 

PROEG em 2014 e disponibilizado on-line. De acordo com este documento, a 

Coordenação é responsável pela vida acadêmica do Curso. Cabe a ela sistematizar 

todo trabalho administrativo relativo às atividades acadêmicas relacionadas aos 

docentes, aos discentes e às unidades administrativas ligadas diretamente à 

Coordenação, a saber: o Colegiado de Curso, o Colegiado de Departamento, a 

Congregação do Instituto, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), a 

Secretaria de Registro Escolar e demais órgãos de apoio ao estudante. 
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Desse modo, o(a) Coordenador(a) de Curso deve, primeiramente, 

conhecer diferentes documentos a fim de que possa gerenciar o curso com 

segurança. Dentre esses documentos, citam-se estes: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; Projeto Pedagógico do Curso e regulamentos que o integram 

(Estágio, atividades teórico-práticas, prática como componente curricular, aulas de 

campo); Diretriz Curricular Nacional do Curso; Resoluções CONSEPE nº 52/94 

(regime semestral), nº 63/2018 (regulamenta o processo de avaliação da 

aprendizagem), nº 117/09 (regulamento geral de estágio da UFMT).  

Essas Resoluções e outras podem ser acessadas mediante o Sistema 

de Consultas de Resoluções, no Portal da UFMT. 

A Coordenação de Ensino de Graduação tem à sua frente um(a) 

Coordenador(a), que é eleito(a) a cada 2 (dois) anos pelo voto direto dos corpos 

docente, discente e do técnico, ligados ao Curso.  

Para assumir este cargo administrativo, o(a) docente precisa ter, no 

mínimo, dez anos de experiência, somando a atuação no magistério superior e na 

gestão acadêmica. Ainda, ter pelo menos um ano de experiência de magistério 

superior, dedicando-se por trinta (30) horas semanais para a Coordenação e dez 

(10) horas para atividade de ensino na graduação.  

 

4.2.2.   Avaliação interna e externa do curso 

 

O Curso será avaliado a partir dos seguintes processos avaliativos: 

A - Avaliação discente 

O desempenho dos estudantes ao longo do Curso será avaliado por 

meio do ENADE.  

B- Avaliação Institucional 

A Comissão Própria de Avaliação é responsável pela avaliação da 

Universidade Federal de Mato Grosso, que contempla a parte administrativa e 

acadêmica. Esta inclui avaliação das disciplinas do Curso e do corpo docente.  
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B - Avaliação docente 

Docentes efetivos em estágio probatório são avaliados conforme 

Resoluções CONSEPE n.º 39/2005 e n.º 24/2002, durante os três (3) primeiros 

anos. 

Docentes efetivos com direito a progressão funcional: Para fins de 

progressão da carreira docente, os professores, a cada dois anos, são avaliados 

mediante a apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no período, 

conforme Resolução CONSEPE n.º 137, de 26 de outubro de 2010. 

A avaliação dos professores é realizada pelo Departamento de Letras, 

levando-se em conta a relação professor/estudante, professor/professor, 

pontualidade, planejamento de ensino, colaboração em projetos coletivos, 

participação em atividades de pesquisa e extensão, atualização dos conteúdos 

programáticos, competência no desempenho de sua tarefa, participação em eventos 

extracurriculares, publicações científicas, participação em outras atividades 

institucionais, dentre outras. 

Para esta avaliação será utilizado como instrumento básico o Plano 

Individual de Atividades (PIA), bem como a Resolução CONSEPE nº 158/2010 que 

norteia seu preenchimento. 

 

C - Avaliação das Unidades Curriculares 

As Unidades Curriculares serão avaliadas anualmente durante a 

execução dos planos de ensino pelos professores que os ministram, que poderão 

fazer as devidas adequações. Eventuais dificuldades estruturais não solucionadas 

ao longo do ano letivo serão objeto de reflexão durante as reuniões pedagógicas e 

poderão ser encaminhadas para adequações/modificações no Projeto Político de 

Curso, quando ocorrer sua reformulação. 

D - Autoavaliação do Curso 

 
Anualmente, durante o período de planejamento pedagógico, o Curso 

será avaliado em assembleia composta por seus professores, técnicos 

administrativos e representantes discentes. Essa avaliação será feita por meio do 

levantamento das atividades desenvolvidas ao longo do último período letivo no 

http://sistemas.ufmt.br/sge/arquivos/CONSEPE-158-2010.pdf
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tocante ao tripé ensino, pesquisa e extensão; recursos humanos e materiais; 

infraestrutura e acervo bibliográfico, de modo que os aspectos positivos e negativos 

sejam expressos e providências sejam encaminhadas.  

Além disso, serão utilizados, como instrumento de avaliação, 

questionários, contendo algumas questões objetivas e outras discursivas (Apêndice 

H e I). Um deverá ser respondido pelo corpo discente e outro pelos docentes.  

Os questionários direcionados aos alunos serão aplicados pelo 

coordenador de Curso e/ou pelo chefe de departamento. Aos professores, o 

questionário será disponibilizado para que eles próprios façam sua avaliação. 

Assim, a autoavaliação do Curso de Letras – Língua Portuguesa se 

constitui em um dos instrumentos do planejamento anual pedagógico.  

 

E - Avaliação do Projeto Pedagógico de Curso 

 
Anualmente, durante o período de planejamento pedagógico, o Projeto 

Pedagógico de Curso será avaliado em assembleia composta por seus professores, 

núcleo docente estruturante, técnicos administrativos e representantes discentes de 

modo que sejam analisados e sistematizados os indicadores e aspectos que 

contribuem para a eficiência pedagógica do projeto vigente no atendimento de seus 

objetivos.  

F - Avaliação do egresso no triênio pós-formatura 

 
Será feita gestão junto à Secretaria de Tecnologia da Informação da 

UFMT para que seja desenvolvida página on-line no site do Curso a fim de que os 

egressos alimentem banco de dados que permitam o levantamento de dados acerca 

da inserção no mercado de trabalho, em concursos públicos, na carreira acadêmica 

ou em outras atividades. 

G - Avaliação externa pelo MEC 

 
Regularmente, o Curso de Letras – Língua Portuguesa será avaliado 

pelo programa de avaliação externa do MEC.  

H - Avaliação externa pela UFMT 
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Regularmente, o Curso de Letras – Língua Portuguesa será avaliado 

pela Comissão Própria de Avaliação.  

 

4.2.3 Acompanhamento e avaliação do PPC 

Após a implantação deste Projeto de Pedagógico de Curso, o Núcleo 

Docente Estruturante será responsável pelo seu acompanhamento e avaliação. Este 

acompanhamento será feito anualmente a fim de que se possa fazer ajustes 

relativos à organização didático-pedagógica, à gestão do curso, ao corpo docente e 

administrativo e à infraestrutura.  

Em relação à avaliação, este processo já está assegurado conforme 

descrição pormenorizada na seção anterior.  Assim, o NDE poderá fazer uso dos 

instrumentos de avaliação já existentes, criadas pelo NDE e pela Comissão Própria 

de Avaliação. 

Com base nos dados levantados, analisados, espera-se a organização 

de forma sistematizada de indicadores que contribuirão com a reformulação do 

Projeto Pedagógico.  

 

4.2.4 Acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 

A Coordenação de Curso juntamente com a equipe docente reflete 

sobre os processos de avaliação do ensino-aprendizagem durante a semana 

pedagógica. Esse diálogo permite que os docentes saibam quais instrumentos 

avaliativos têm sido mais usados por todos e os resultados alcançados pelos alunos 

via os esses instrumentos. Ademais, os dados da avaliação interna também são 

analisados por todos a fim de que haja adoção de outras formas avaliativas, sem 

perder de vista que a avaliação é processual, formativa, contínua e mediadora.  

Os alunos são informados pela Coordenação de Curso sobre os 

instrumentos avaliativos assumidos pelos docentes e as medidas tomadas pelo 

Colegiado de Curso e o Núcleo Docente Estruturante para garantir a todos os 

discentes, melhorias em seu processo de ensino de aprendizagem.  
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4.3 Ordenamentos diversos 

4.3.1  Reunião de docentes 

As reuniões gerais dos docentes do Curso de Graduação em Letras – 

Língua Portuguesa ocorrem ordinariamente no período de planejamento pedagógico 

e uma vez ao mês ao longo dos semestres letivos. Essas reuniões ocorrem quando 

a chefia do Departamento de Letras e/ou o Colegiado de Curso convoca para 

deliberações sobre assuntos relacionados ao Curso.  

As reuniões são importantes para que haja ampla discussão sobre as 

decisões que devem ser tomadas por todos os docentes envolvidos com o 

funcionamento do Curso. Ao longo dos anos, essa prática tem se mostrado 

eficiente, pois, em boa medida, as ações deliberadas no coletivo têm promovido 

melhorias nas ações didático-pedagógicas bem como na parte administrativa.  

 

4.3.2 Assembleia da comunidade acadêmica 

 

Os discentes do Curso de Letras – Língua Portuguesa têm  participado 

da organização de algumas atividades acadêmicas do Curso. Essa participação dá-

se por meio de reuniões organizadas pelo corpo docente responsável pelas 

atividades. Além disso, os discentes têm representantes nas instâncias colegiadas, 

por exemplo, Colegiado de Curso.  

O Curso tem incentivado seus discentes a fortalecer o centro 

acadêmico a fim de que possam ampliar sua participação em outras instâncias 

ligadas à Universidade, ao Curso e às entidades estudantis. 

 

4.3.3   Apoio aos órgãos estudantis 

 

Os órgãos estudantis são importantes para os acadêmicos, pois 

buscam assegurar o cumprimento de seus direitos e deveres, bem como no 

desenvolvimento de projetos acadêmicos, culturais e sociais para a comunidade 

estudantil.  
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Por essa razão, o Curso de Letras – Língua Portuguesa sempre 

apoiou a participação dos estudantes nos órgãos, dentre eles, citam-se: o Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) da UFMT e o Centro Acadêmico de Letras- 

Português (CALET). Ademais, o Curso tem apoiado os representantes desses 

órgãos para que tenham espaço na Instituição, como também para que realizem  

seus projetos e a luta pelas políticas de assistência estudantil. 

 

4.3.4  Mobilidade estudantil, nacional e internacional 

 

A mobilidade acadêmica será incentivada pelo Curso de Letras – 

Língua Portuguesa e deverá ocorrer como direito do discente conforme legislação 

institucional nas modalidades intercampi dispostas nas Resoluções CONSEPE n.o 

08, de 24 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre regulamento de mobilidade 

acadêmica, e CONSEPE n.o 74, de 28 de julho de 2014, que dispõe sobre 

intercâmbio internacional para a comunidade acadêmica da UFMT. 

 

4.3.5 Eventos acadêmico-científicos relevantes para o curso 

 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa promove, anualmente, sua 

Semana de Letras. Além disso, os alunos participam de eventos locais como a 

Semana Acadêmica, Seminário Pesquisa e Extensão (SEPEX), Congresso de 

Pesquisa em Educação (Conpeduc), Seminário Regional de Humanidades 

(SerHum), Seminário Integrador do PIBID e Tutoria. Também há participação em 

eventos nacionais e internacionais, como o Encontro Nacional das Licenciaturas e o 

Seminário Nacional do PIBID, Simpósio Internacional de Estudos dos Gêneros 

Textuais (SIGET), Encontro Nacional do Grupo dos Estudos de Linguagem do 

Centro-Oeste (GELCO), Simpósio Mundial dos Estudos da Língua Portuguesa 

(SIMELP), Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários (CIELLI). 
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V –   EQUIVALÊNCIA DOS FLUXOS CURRICULARES  

Segue, adiante, o Quadro de Equivalência de Fluxos Curriculares entre a 

matriz de 2010, em vigência e está, proposta para ter início em 2019. 

 
Quadro 10: Quadro de equivalência entre a matriz curricular de 2010 e a matriz 
curricular de 2019. 
 

Fluxo curricular vigente e a 
ser progressivamente descontinuado 

Fluxo curricular proposto 
e a ser progressivamente ofertado 

Aproveitame
nto 

Componente Curricular CH Componente Curricular CH Total Parcial Sem 
aproveit
amento 

Língua Portuguesa I 120 Língua Portuguesa 64 x - - 

Textos Acadêmicos 64 

Língua Portuguesa II 120 História e Filologia da 
Língua Portuguesa 

80 x - - 

Língua Portuguesa III 180 Morfologia 80  

x 

 

- 

 

- Sintaxe 128 

Língua Portuguesa IV 150 Gramática da Língua 
Portuguesa 

64 X - - 

Linguística do texto  80 x    

Teoria Literária 120 Estudos Literários I 64 x - - 

Estudos Literários II 80 

Literatura Brasileira I 120 Literatura Brasileira I 80 x - - 

Literatura Brasileira II 80 

Literatura Brasileira II 120 Literatura Brasileira III 80 x - - 

Literatura Brasileira IV 80 

Literatura Brasileira III  120 Literatura Brasileira V 80 x - - 

Literatura Brasileira VI 80 

Literatura Portuguesa I  120 Literatura Portuguesa I 80 x - - 

Literatura Portuguesa II 80 
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Literatura Portuguesa II 120 Literatura Portuguesa III 80  

x 

 

- 

 

- Literaturas Africanas de 
Língua Portuguesa 

80 

Literatura Mato-grossense 60 Literatura Mato-grossense 80 x - - 

- - Literatura Infanto-juvenil  64 - - x 

Introdução à Linguística  60 Introdução à Linguística 64 x - - 

Linguística I 120 Fonética e Fonologia 80 x - - 

Teorias Linguísticas 80 

Linguística II 120 Teorias do Discurso 80 x - - 

Sociolinguística 48 

Filosofia da Linguagem 60 Filosofia da Linguagem 64 x - - 

Língua Latina 60 Língua Latina 64 x - - 

Introdução à Metodologia 
Científica 

60 Introdução à Metodologia 
Científica 

64 x - - 

Psicologia da Educação 60 Psicologia e Educação 64 x - - 

Políticas Públicas 
Educacionais e Legislação 
de Ensino 

60 Política Educacional e 
Organização da Educação 
Básica Brasileira 

64 x - - 

Didática Geral 60 Didática Geral  64 x - - 

Libras  60 Libras  80 x - - 

Língua Inglesa Instrumental  120 Interculturalidade e Ensino 
de Língua Estrangeira 

80 x - - 

Estágio Supervisionado em 
Língua e Literaturas de 
Língua Portuguesa I 

200 Estágio Supervisionado I 96 x - - 

Estágio Supervisionado II 96 

Estágio Supervisionado em 
Língua e Literaturas de 
Língua Portuguesa II 

200 Estágio Supervisionado III 96 x - - 

Estágio Supervisionado IV 128 

Trabalho de Curso I  

 

40 Letramento(s) em 
Ambiente Digital 

80 x    - - 

Trabalho de Curso II 60 Literatura e Ensino 80 x - - 
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Trabalho de Curso III 40 Linguagem e Tecnologia 80  x   - - 

- - Ensino de Produção 
Textual 

80 - - x 

- - Estilística 80 - - x 

- - Crítica Literária 80 - - x 

- - Gênero, Diversidade, 
Relações Étnico-raciais e 
Direitos Humanos 

80 - - x 

- - Introdução aos Estudos 
Culturais 

80 - - x 

- - Leituras Lusófonas 80 - - x 

- - Lexicologia, Lexicografia, 
Terminologia 

80 - - x 

- - Libras: ensino bilíngue 80 - - x 

- - Linguística Cognitiva 80 - - x 

- - Semântica e Pragmática 80 - - x 

- - Teoria do Drama 80 - - x 

- - Tópicos de Literatura 
Universal 

80 - - x 

Atividades Acadêmico-
científico-culturais  

200  Atividades Teórico-práticas 200 x - - 

 Fonte: Comissão de Elaboração e Redação do Projeto Pedagógico de Curso 
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VI –  PLANO DE MIGRAÇÃO  

Tendo em vista o caráter das alterações propostas na reformulação da 

Matriz Curricular/2010, avaliou-se a possibilidade de os ingressantes nos anos de 

2017 e 2018, que atualmente cursam tal Matriz, migrarem para a nova Matriz 

Curricular/2019, conforme a equivalência de estudos apresentada acima, no Quadro 

de equivalência de estudos entre as matrizes supracitadas. Os ingressantes no ano 

de 2016 terminarão o curso na Matriz de 2010, por entendimento de que se trata de 

um direito assegurado a eles, não podendo sofrer quaisquer tipos de prejuízo.  

Assim, para os alunos que poderão migrar para a Matriz Curricular de 

2019, observou-se que 04 (quatro) unidades curriculares da nova matriz não 

possuem equivalência integral com a matriz anterior. Tal fato é pertinente ao 

processo de alteração, uma vez que se espera, na reformulação de um curso, a 

melhoria e atualização dos conteúdos ofertados em benefício da formação discente. 

As disciplinas propostas neste PPC e que não constam da matriz curricular atual 

são estas: Literatura Infanto-juvenil, Textos Acadêmicos e Literatura Portuguesa I – 

que serão ofertadas nos 1º e 2º semestres da nova matriz – e Linguística do Texto, 

que será ofertada no 6º semestre.   

Diante disso, para que os alunos que ingressaram em 2017 e 2018 na 

matriz atual do Curso de Letras – Língua Portuuguesa  não sofram nenhum prejuízo 

em relação aos novos conteúdos ofertados pela matriz deste PPC, no que tange à 

proposta de equivalência ora apresentada, decidiu-se que as três disciplinas dos 

primeiros e segundos semestres da nova matriz serão ofertadas aos sábados até 

que sejam integralizadas. As aulas aos sábados estão previstas na matriz atual, 

portanto, não serão atividades extraordinárias e não representarão, nesse sentido, 

ônus aos alunos em questão.  

Nessa proposta de regime de créditos, o aluno terá maior flexibilidade 

para cursar as unidades curriculares em atraso, podendo cumprir tais créditos ao 

longo da formação e integralizar de seu curso. A seguir, apresentamos os quadros 
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contendo as disciplinas que deverão ser cursadas pelos alunos ingressantes em 

2017 e 2018. 

Os estudantes ingressantes em 2018, que serão matriculados no 2º 

ano em 2019, solicitarão aproveitamento nas disciplinas cursadas na matriz de 

2010, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão ou 

complementarão as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto 

abaixo. 

ALUNOS INGRESSANTES 2018 

Período Componente curricular CH 

 

3º semestre 

2019/01 

Gramática da Língua Portuguesa  64 

Literatura Portuguesa I 80 

Teorias Linguísticas  80 

Literatura Brasileira I 80 

Literatura Portuguesa II 80 

Psicologia e Educação     64 

4º semestre 

2019/02 

História e Filologia da Língua Portuguesa 80 

Literatura Brasileira II 80 

Literatura Portuguesa III 80 

Política Educacional e Organização da Educação Básica 

Brasileira 
64 

Didática Geral 64 

Literatura Infanto-juvenil 64 

5º semestre 

2020/01 

Fonética e Fonologia  80 

Literatura Brasileira III 80 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 80 

Estágio Supervisionado I 96 

6º semestre 

2020/2 

Morfologia 80 

Linguística do Texto 80 

Literatura Brasileira IV 80 

Estágio Supervisionado II 96 

Libras  80 

7º semestre 

2021/1 

Sintaxe 128 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico-raciais e Direitos 

Humanos 
80 

Literatura Brasileira V 80 

Estágio Supervisionado III 96 

Sociolinguística  48 
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8º semestre 

2021/2 

Teorias do Discurso 80 

Literatura Brasileira VI 80 

Literatura Mato-grossense 80 

Estágio Supervisionado IV 128 

Optativa II 80 

Atividades Teórico-Práticas  200 

 

Os estudantes ingressantes em 2017, que serão matriculados no 3º 

ano em 2019, solicitarão aproveitamento das disciplinas cursadas na matriz de 

2010, de acordo com a tabela de equivalência dos fluxos curriculares, e cursarão ou 

complementarão as demais disciplinas, preferencialmente conforme o fluxo proposto 

abaixo. 

ALUNOS INGRESSANTES  2017 

Período Componente curricular CH 

5º semestre 

2019/01 

Gramática da Língua Portuguesa  64 

Literatura Infanto-juvenil 64 

Literatura Portuguesa III  80 

Literatura Brasileira III 80 

Estágio Supervisionado I 96 

Libras     80 

6º semestre 

2019/02 

Morfologia 80 

Linguística do Texto 80 

Literatura Brasileira IV 80 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa  80 

Estágio Supervisionado II 96 

7º semestre 

2020/01 

Sintaxe 128 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico-raciais e Direitos 

Humanos 
80 

Literatura Brasileira V 80 

Estágio Supervisionado III 96 

Sociolinguística  48 

8º semestre 

2021/2 

Teorias do Discurso 80 

Literatura Brasileira VI 80 

Literatura Mato-grossense 80 

Estágio Supervisionado IV 128 

Atividades Teórico-Práticas  200 
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VIII - APÊNDICES  

 

Apêndice A –  Ementário  

COMPONENTE CURRICULAR: DIDÁTICA GERAL 

Unidade Acadêmica ofertante: EDUCAÇÃO                                         Sigla: EDU 

Carga horária total:   64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

As relações entre Educação, Licenciaturas e Didática; Fundamentos 
epistemológicos da Didática, seu campo investigativo e articulação com outros 
campos do conhecimento; Desenvolvimento histórico da Didática e a constituição 
das Tendências Pedagógicas; O processo ensino-aprendizagem. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar, pedagogia e didática. In: ____.  Didática. 
São Paulo: Cortez, 1994. 
LIBÂNEO, José Carlos. A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender – a 
teoria histórico-cultural da atividade e a contribuição de Vasili Davídov. Revista 
Brasileira de Educação. n. 24, set/out/nov/dez, 2004. 
PIMENTA, Selma Garrido. Panorama atual da didática no quadro das ciências da 
educação na constituição do objeto de estudo da Didática. In: PIMENTA, Selma 
Garrido (Org.).  Pedagogia, ciência da educação? São Paulo: Cortez, 1996. 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2002. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ARROYO, Miguel G. O que ensinar, o que aprender e em que tempo. In: ARROYO, 
Miguel G. Imagens quebradas: trajetórias de alunos e mestres. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2004. 
CANDAU, Vera Maria (Org.). Didática, currículo e saberes escolares. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 
COLL, César. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto 
Alegre:Artes Médicas, 1994. 
COMENIUS. Didática magna. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
DAMIS, Olga T. Didática: suas relações, seus pressupostos. In: LOPES, A. O. ; 
VEIGA, Ilma. P. A. Repensando a didática. Campinas, SP: Papirus, 1991. 
LIBÂNEO, L. C. Desenvolvimento histórico da didática e tendências pedagógicas. 
In: _______. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 
MARTINS, Pura Lúcia Oliver. Conteúdos escolares: a quem compete a seleção e 
organização? In: LOPES, A. O.; VEIGA, I. P. A. Repensando a didática. Campinas, 
SP: Papirus, 1991. 
ONRUBIA, Javier. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 1996. 
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PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Aula: gênese, dimensões, princípios e práticas. 
Campinas, SP: Papirus, 2008. 
PIMENTA, Selma Garrido. Didática: o que se espera da didática enquanto área de 
estudo da pedagogia dialética?  In: ______. O estágio na formação de professores: 
unidade teoria e prática? São Paulo: Cortez, 1995. 
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade 
conteúdo / método no processo pedagógico. Campinas, SP: Autores Associados, 
2003. 
SOARES, Magda. 20 anos de ENDIPE: uma tentativa de compreensão do campo. 
In: CANDAU, Vera Maria (Org.). Didática, currículo e saberes escolares. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2002. 
VEIGA, I. P. A. Repensando a didática. Campinas, SP: Papirus, 1991. 
ZABALA, Antoni. A organização social da classe. In: ZABALA, Antoni. A prática 
educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                      Sigla: LET 

Carga horária total:   96h 

Ch teórica: - Ch prática: 96 Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Contato com a realidade da educação básica. Diálogo com os profissionais dessas 
instituições (professor, coordenador, gestor e formador) e alunos. Objetos de ensino 
de língua portuguesa. Tecnologias de informação e comunicação (TICs) no ensino. 
Gestão escolar. Elaboração de memória e/ou ensaio. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AZEREDO, José Carlos de (Org.). Língua Portuguesa em debate: conhecimento  e 
ensino. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
ARAÚJO, Ulisses F. A construção da cidadania e de relações democráticas no 
cotidiano escolar. 2000. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/Cursos/edh/redh/04/4_5_ulisses_construcao_democ
racia.pdf1>. Acesso em: 02 abr. 2014. 
BARTON, David; LEE, Carmen. Linguagem on-line: textos e práticas digitais. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2015. 
FURLANETTO, Ecleide Cunico. A escola e o aluno: relações entre o sujeito-aluno e 
o sujeito-professor. São Paulo: Avercamp, 2007. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
DAVIS, Cláudia; SILVA, Maria Alice Setúbal S. e; ESPÓSITO, Yara. Papel e valor 
das interações sociais na sala de aula. Cadernos de Pesquisa, n. 71, p. 45-54, nov. 
1989. Disponível em: 
<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/812.pdf>. Acesso em: 01 
maio 2014. 
FRANCO, C.; BONAMINO, A. A pesquisa sobre característica de escolas eficazes 
no Brasil: breve revisão dos principais achados e alguns problemas em aberto. 
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Revista do Programa de Pós-Graduação – Educação on-line PUC-Rio, n. 1, p. 2-13, 
2005. 
KLEIMAN, Angela; MORAES, Silvia E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes 
nos projetos da escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004. 
SARTURI, Rosane Carneiro. A democratização da escola como uma prática de 
cidadania: em busca da coerência do discurso hegemônico. REP - Revista Espaço 
Pedagógico, v. 17, n. 1, Passo Fundo, RS, p. 97-111, jan./jun. 2010. 
VEIGA, I. P. A. (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 
possível. Campinas, SP: Papirus, 2004. (coleção magistério: formação e trabalho 
pedagógico). 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                     Sigla: LET 

Carga horária total:   96h 

Ch teórica: - Ch prática: 96 Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Documentos oficiais sobre o ensino de língua portuguesa. Metodologias de ensino 
da leitura/literatura, da oralidade, da produção de texto e da gramática.  Aplicação 
das tecnologias de informação e comunicação (TICs) no ensino. Estágio de 
observação na educação básica (Ensino Fundamental II e Ensino Médio). Reflexão 
(sobre) e elaboração de material didático. Elaboração de relatório. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola  
Editorial, 2003. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa. 3º e 4º Ciclos do Ensino Fundamental.   
Brasília, MEC/SEF, 1998. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Brasília: MEC, 2000. 
GIMENO SACRISTAM, J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2000. 
MATO GROSSO. Orientações curriculares: área de linguagens: educação básica. 
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso. Cuiabá: SEDUC-MT, 2010. 
ROJO, Roxane. (Org.) Escola conectada: os multiletramentos e as TICs. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2014. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
AZEVEDO, Tania Maris de. Transposição didática de gêneros discursivos: algumas 
reflexões. Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de 
Passo Fundo, RS, v. 6, n. 2 - p. 198-214, jul./dez. 2010. 
BARTHES, Roland. Aula. Tradução e prefácio de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: 
Cultrix, 1978. 
BATISTA, Antônio Augusto G. Aula de português: discurso e saberes escolares. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997. (texto e linguagem). 
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BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais + (PCN+) – Linguagens, códigos e suas 
Tecnologias. Brasília: MEC, 2002. 
DAVIS, Cláudia; SILVA, Maria Alice Setúbal S. e; ESPÓSITO, Yara. Papel e valor 
das interações sociais na sala de aula. Cadernos de Pesquisa, n. 71, p. 45-54, nov. 
1989. Disponível em: 
<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/812.pdf>. Acesso em: 01 
maio 2014. 
GERALDI, João Wanderley (Org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2001. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                         Sigla: LET 

Carga horária total:   96h 

Ch teórica: - Ch prática: 96 Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Coparticipação em atividades técnico-pedagógicas da aula de língua portuguesa e 
literatura do ensino fundamental. Auxílio nos trabalhos de leitura, literatura, 
produção textual, oralidade e análise linguística planejados pelo professor da 
escola. Planejamento didático. Regência no Ensino Fundamental II. Elaboração de 
relatório. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIONISIO, Angela Paiva; BEZERRA, Maria Auxiliadora. O livro didático de 
português: múltiplos olhares. 3 ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 
NASCIMENTO, Elvira Lopes. Gêneros textuais: da didática das línguas aos objetos 
de ensino. São Carlos: Claraluz, 2009. 
RANGEL, Egon de Oliveira; ROJO, Roxane (Coord.). Língua portuguesa: ensino 
fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 
2010. (coleção explorando o ensino; v. 19). 
TARDELLI, M. C.O ensino da língua materna: interações em sala de aula. São 
Paulo: Cortez, 2000. (coleção aprender e ensinar com textos). 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ALMEIDA, Nukácia; ZAVAM, Aurea. (Orgs.). A língua na sala de aula: questões 
práticas para um ensino produtivo. Fortaleza: Perfil Cidadão, 2004. 
ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 
KARNAL, Leandro. Conversas com um jovem professor. São Paulo: Contexto, 2013. 
ROJO, Roxane (Org.). A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. 
São Paulo: Mercado de Letras, 2000. 
ROJO, Roxane; BATISTA, Antonio Augusto. G. (Orgs.). Livro didático de língua 
portuguesa, letramento e cultura da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 
2003. 
SFORNI, Marta Sueli de Faria. Perspectivas de formação, definição de objetivos, 
conteúdos e metodologia de ensino: aportes da abordagem histórico-cultural. In: 
PARANÁ. Organização do trabalho pedagógico. Secretaria de Estado da Educação. 
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Superintendência da Educação. Coordenação de Gestão Escolar. Curitiba: SEED, 
2010. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                        Sigla: LET 

Carga horária total:   128h 

Ch teórica: - Ch prática: 128 Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Coparticipação em atividades técnico-pedagógicas da aula de língua portuguesa e 
literatura do ensino médio. Auxílio nos trabalhos de leitura, literatura, produção 
textual, oralidade e análise linguística planejados pelo professor da escola. 
Planejamento didático. Regência no ensino médio. Elaboração de relatório. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GERALDI, João. W.; CITELLI, B. Aprender e ensinar com textos de alunos. São 
Paulo: Cortez, 2000. (coleção aprender e ensinar com textos). 
OLIVEIRA, Luciano Amaral. Coisas que todo professor de português precisa saber: 
a teoria na prática. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. (estratégias de ensino; 17). 
RÖSING, Tânia M. K. Ler na escola. Para ensinar literatura no 1º, 2º e 3º graus. 
Porto Alegre, Mercado Aberto, 1988. (coleção educação). 
SIGNORINI, Inês (Org.). Significados da inovação no ensino de língua portuguesa e 
na formação de professores. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2007. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BUNZEN, Clecio; MENDONÇA, Márcia (Orgs.). Português no ensino médio e 
formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
LAJOLO, Marisa. Literatura: leitores & leitura. São Paulo: Moderna, 2001. 
LOPES, Edward. A palavra e os dias: ensaios sobre a teoria e a prática da 
literatura. São Paulo: Unesp/Unicamp, 1993. 
SOUSA, Maria Ester Vieira de; VILAR, Socorro de Fátima P. Parâmetros 
curriculares em questão: o ensino médio. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 
2004. 
SUASSUNA, Lívia. Ensino de Língua Portuguesa: uma abordagem pragmática. 4. 
ed. Campinas, SP: Papirus, 1995. (coleção magistério: formação e trabalho 
pedagógico. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ESTUDOS LITERÁRIOS I 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                 Sigla: LET 

Carga horária total:   64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Concepções e funções de Literatura e Teoria Literária. Gênero Lírico. As formas 
poéticas. Os elementos do poema. Gênero Dramático. As formas dramáticas. Os 
elementos do drama. Intertextualidade e Metalinguagem. Metodologias de análise e 
interpretação. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: Literatura e senso comum. Tradução 
de Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fortes. 2 ed. Belo Horizonte: Editora 
da UFMG, 2012. 
CULLER, Jonathan. Teoria Literária: uma introdução. Tradução Sandra G. T. 
Vasconcelos. São Paulo: BECA, 1999. 
D.ONOFRIO, Salvatore. Teoria do texto: prolegômenos e teoria da narrativa. 2 ed. 
São Paulo: Ática, 1999, 2 vol. 
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura. Tradução Waltensir Dutra. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BERGEZ, Daniel et al. Métodos críticos para a análise literária. Tradução Olinda 
Maria Rodrigues Prata. São Paulo: Martins Fontes, 1997.  
GUIMARÃES, Hélio de Seixas e Ana Cecília Lessa. Figuras de linguagem: teoria e 
prática. São Paulo: Atual Editora, 1988. 
GOLDESTEIN, Norma. Versos, sons e ritmos. 7 ed. São Paulo: Ática, 1991. 
JOBIM, Luis. (Org.). Introdução aos termos literários. Rio de Janeiro: Edurj, 1999. 
______. A poética do fundamento: ensaios de teoria e história da literatura. Niterói, 
RJ: EDUFF, 1996. 
LAJOLO, Marisa. Literatura: leitores & leitura. São Paulo: Moderna, 2001. 
LIMA, L. C. Teoria literária e suas fontes. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 2 
vols.  
MOISÉS, Carlos Felipe. Poesia não é difícil. Porto Alegre, RS: Artes e Ofícios, 1996. 
STALLONI, Yves. Os gêneros literários. Tradução Flávia Nascimento. Rio de 
Janeiro: Difel, 2001.  
SOUZA, Roberto Acízelo. Iniciação aos estudos literários: objetos, disciplinas, 
instrumentos. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ESTUDOS LITERÁRIOS II 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                 Sigla: LET 

Carga horária total:   80 h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: 16 Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Ficção e Narração. Gênero Épico. Gênero Narrativo. As formas narrativas. 
Elementos da narrativa literária. Metodologias de análise e interpretação. Atividades 
de prática com o texto literário. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAKHTIN, Mikail M. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. 
D.ONOFRIO, Salvatore. Teoria do texto: prolegômenos e teoria da narrativa. 2 ed. 
São Paulo: Ática, 1999, 2 vols. 
LIMA, Luiz Costa. História, ficção, literatura. São Paulo: Companhia de Letras, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BORGES FILHO, Ozíris. Espaço & Literatura: introdução à topoanálise. Franca, SP: 
Ribeirão Gráfica e Editora, 2007. 
CÂNDIDO, Antônio. A personagem de ficção. 9 ed. São Paulo: Perspectiva, 1995. 
CARVALHO, Alfredo Leme Coelho de. Foco narrativo e fluxo da consciência. São 
Paulo/Rio de Janeiro: Pioneira, 1981. 
GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do conto. São Paulo: Ática, 1989. 
MOISÉS, Massaud. A criação literária: prosa. São Paulo: Cultrix, 1979. 
MUIR, Edwin. A estrutura do romance. Tradução Maria da Glória Bordini. Porto 
Alegre, RS: Globo. 
PIGLIA, Ricardo. Formas breves. Tradução João Marcos Mariani de Macedo. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
REUTER, Yves. Introdução à análise do romance. Tradução Angela Bergamini e 
outros. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
SANTOS, Luís Alberto Brandão; OLIVEIRA, Silvana Pessôa. Sujeito, tempo e 
espaço ficcionais. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
SCHÜLER, Donaldo. Teoria do romance. São Paulo: Ática, 1989. 
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COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                    Sigla: LET 

Carga horária total:   64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

A linguagem como problema filosófico. Semiótica: índice, ícone, símbolo e signo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Guido A. de. Filosofia da linguagem: fenomenologia e análise linguística. 
Rio de Janeiro: Edições Loyola, 1980. 
ALSTON, P. W. Filosofia da linguagem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1977. 
BAKHTIN, Mikhail M.; VOLOCHINOV, Valentin. Marxismo e filosofia da linguagem. 
São Paulo: Hucitec, 1997.  
PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Cultrix, 1993. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AUROUX, Sylvain. A filosofia da linguagem. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 
1998. 
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de 
Janeiro: Editora 34, 1995. 
DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
ECO, Humberto. Os limites da interpretação. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: FONÉTICA E FONOLOGIA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                        Sigla: LET 

Carga horária total:   80h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: 16 Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Fonética e Fonologia.  Sistema fonológico do português. Prosódia. Aplicação dos 
conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BISOL, Leda (Org.). Introdução aos estudos de fonologia do português brasileiro. 2 
ed. rev. e ampl. Porto Alegre: EDUCPRS, 1999. 
CALLOU, D.; LEITE,  Y. Iniciação à fonética e à fonologia. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1999. 
CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1996. 
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SILVA, Thaïs Cristófaro. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e 
guia de exercícios. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2001. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Elementos de fonética do português brasileiro. São Paulo: 
Paulistana, 2007. 
HENRIQUES, Claudio Cezar. Fonética, fonologia e ortografia. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. 
MAIA, Eleonara Motta. No reino da fala: a linguagem e seus sons. São Paulo: Ática, 
1985. 
SILVA, Thaïs Cristófaro. Dicionário de fonética e fonologia. São Paulo: Contexto, 
2011. 
SEARA, Izabel Christine; NUNES, Vanessa Gonzaga; LAZZAROTTO-VOLCÃO, 
Cristiane. Fonética e fonologia do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2015. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                         Sigla: LET 

Carga horária total:   64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Gramática normativa. Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Pontuação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática metódica da língua portuguesa. 47 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 4 
ed.  Rio de Janeiro: Lexikon Informática, 2007. 
CUNHA, Celso. Gramática da língua portuguesa. 12 ed. Rio de Janeiro: FAE, 1992. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica da língua portuguesa. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2011. 
FARACO, Carlos Alberto; MOURA, Francisco Marto de; MARUXO JR., José 
Hamilton. Gramática. São Paulo: Ática, 2007. 
KURY, Adriano da Gama. Ortografia, pontuação, crase. Rio de Janeiro: FENAME, 
1982. 
LUFT, Celso Pedro. Decifrando a crase: o domínio do acentuado. Organização e 
supervisão Lya Luft; Coordenação Marcelo Módolo. São Paulo: Globo, 2005. 
MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfo-sintática do português. 7 ed. São 
Paulo: Pioneira, 1993. 
 
 



123 
 

 

  

 
 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: GÊNERO, DIVERSIDADE, RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS E DIREITOS HUMANOS 

Unidade Acadêmica ofertante:   PSICOLOGIA                                        Sigla: PSI 

Carga horária total: 80 horas 

Ch teórica: 64  
horas 

Ch prática:  - 
Ch PCC: 16 
horas 

Ch aula de campo: - 

 
EMENTA  
Direitos humanos, diversidade social, sexual e étnico-racial no contexto dos 
processos educativos. A construção sócio-histórica do corpo, da sexualidade e das 
relações de gênero. A contribuição dos estudos de gênero. Gênero no currículo e na 
organização do trabalho pedagógico: o sexismo na linguagem, nos livros e nas 
práticas socioeducativas. Os conceitos de raça, racismo e etnicidade. Discussão 
acerca de documentos oficiais vigentes: Plano Nacional de Educação e Direitos 
Humanos; Lei nº11. 645/2008; Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004; Resolução 
CNE/CP nº 1, de 30/05/2012; Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 
Aplicação dos conteúdos ao ensino. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BITTAR, C. B. Educação e direitos humanos no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil sem homofobia: programa de combate à 
violência e a discriminação contra GLBT e promoção da cidadania homossexual. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
CAVALLEIRO, E. (Org.). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa 
escola. São Paulo: Summus, 2001. 
CASTRO, M. G.; ABRAMOWAY, M.; SILVA, L. B. Juventudes e sexualidade. 
Brasília: UNESCO Brasil, 2004. 
LOURO, G. L. O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte, 
Autêntica, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
CARNEIRO, S. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro 
Edições, 2012. 
D`ADESKY, J. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-racismos no 
Brasil. Rio de Janeiro: Palla, 2001. 
FOUCAULT, M. A história da sexualidade: a vontade de saber. 11 ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1988. 
LE BRETON, D. Antropologia do corpo e modernidade. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2013. 
LOURO, G. L. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 
2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 
NASCIMENTO, D. M.; SANTOS L. T.; FERNANDES, M. J. C. Educação & 
diversidade: temas em debate. São Paulo: Editora CRV, 2014. 
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PEREIRA, M. E. et. al. (Orgs.). Formação de professores em gênero, sexualidade, 
orientação sexual e relações étnico-raciais. Brasília; Rio de Janeiro: SPM, 2007. 
PRIORE, M. D.; AMANTINO, M. (Orgs.). História do corpo no Brasil. São Paulo: 
Editora Unesp, 2011. 
SILVA, I. B. O racismo silencioso na escola pública. São Paulo: Junqueira & Marin, 
2009. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E FILOLOGIA DA LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total: 80 horas 

Ch teórica: 64 
horas 

Ch prática:  - 
Ch PCC: 16 
horas 

Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Filologia românica e gramática histórica. A história da formação da língua 
portuguesa. Atividades de prática em língua portuguesa. Aplicação dos conteúdos 
ao ensino de língua portuguesa 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de gramática histórica. Rio de Janeiro: 
Acadêmica, 1976. 
ILARI, Rodolfo. Linguística românica. 3 ed. São Paulo: Ática, 2002. 
MELO, Gladstone Chaves de. Iniciação à linguística e a filologia portuguesa. 6 ed. 
Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1981. 
SILVA, Rosa Virgínia M. O português arcaico: fonologia. 4 ed. São Paulo: Contexto, 
2001. 
_______. O português arcaico: morfologia e sintaxe. 2 ed. São Paulo: Contexto, 
2001. 
TESSIER, Paul. História da língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HAUY, A. B. História da língua portuguesa I – séculos XII, XIII e XIV. São Paulo: 
Ática, 1989. 
MARTINS, Nilce Sant´Anna. História da língua portuguesa V – século XIX. São 
Paulo: Ática, 1988. 
PAIVA, D. F. História da língua portuguesa II – século XV e meados do século XVI. 
São Paulo: Ática, 1988. 
PINTO, E. P. História da língua portuguesa VI – século XX. São Paulo: Ática, 1988. 
PINTO, R. M. História da Língua portuguesa IV- século XVIII. São Paulo: Ática, 
1988. 
SPINA, Segismundo. História da língua portuguesa III – século XVI e século XVII. 
São Paulo: Ática, 1987. 
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COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:  64 horas 

Ch teórica: 64 
horas 

Ch prática:  - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

História dos estudos da linguagem. Princípios básicos da Linguística. Variação e 
mudança. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LYONS, John. Linguagem e linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1981. 
LABOV, William. Padrões sociolinguísticos. Tradução de Marcos Bagno, Maria 
Marta P. Scherre e Caroline R. Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
LOPES, Edward. Fundamentos da linguística contemporânea. São Paulo: Cultrix, 
1977. 
SAUSSURE, Ferdinand. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 1977. 
WEEDWOOD, Barbara. História concisa da linguística. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2002. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I. Tradução de Maria da Glória 
Novak e Maria Luisa Neri. 5 ed. Campinas, SP: Pontes, 2005.  
______. Problemas de linguística geral II. Tradução de Eduardo Guimarães et al. 2 
ed. Campinas, SP: Pontes, 2006.  
BORBA, Francisco. Introdução aos estudos linguísticos. 3 ed. São Paulo: Nacional, 
1973. 
CÂMARA JR., Joaquim Mattoso. História da língua portuguesa. 3 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1979. 
FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à linguística I: objetos teóricos. São Paulo: 
Contexto, 2002. 
KRISTEVA, Julia. História da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1983.  
MARTELOTTA, Mário Eduardo (Org.). Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 
2009. 
MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina (Orgs.). Introdução à linguística 3: 
fundamentos epistemológicos. São Paulo: Cortez, 2004. 
PAVEAU, Marie-Anne; SARFATI, Georges-Élia. As grandes teorias da linguística: 
da gramática comparada à pragmática. São Carlos: Claraluz, 2006. 
SCLIAR-CABRAL, Leonor. Introdução à linguística. Porto Alegre: Globo, 1985. 
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COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:         64 horas 

Ch teórica: 64 
horas 

Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Iniciação metodológica ao estudo científico. Operacionalização de trabalhos 
acadêmicos e desenvolvimento de pesquisa científica, voltada para as áreas de 
língua portuguesa, linguística ou estudos literários. Métodos e técnicas de pesquisa. 
Normas da ABNT. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

APPOLINÁRIO, Fábio. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 
produção do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004. 
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. O professor pesquisador: introdução à pesquisa 
qualitativa. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. (série estratégias de ensino; 8). 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 2 ed. 
São Paulo: Atlas, 1991. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, 
elaboração, análise e interpretação de dados. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. São Paulo: 
Cortez, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos de graduação. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. Sâo Paulo: Atlas, 1987. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Tradução de Gilson César Cardoso de 
Souza. 14 ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia 
da pesquisa em ciências humanas. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1999. 
MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. 
Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. (leitura e 
produção de textos técnicos e acadêmicos). 
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COMPONENTE CURRICULAR: LIBRAS 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                       Sigla: LET 

Carga horária total: 80 horas 

Ch teórica: 64h Ch: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais: aspectos histórico-sociais, 
educacionais, linguísticos e culturais. Aplicação dos conteúdos ao ensino. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Dicionário digital da Língua Brasileira de 
Sinais. Brasília: INES. 
FELIPE, Tanya A; MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: Curso básico - Livro 
do professor/instrutor - Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. 
Brasília: MEC, 2001. 
QUADROS, Ronice Müller de. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. 
Porto Alegre: ARTMED, 2004. 
QUADROS, Ronice Müller de. Tradutor e Interprete de língua brasileira de sinais e 
língua portuguesa. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2004. (Programa 
Nacional de Apoio a Educação de Surdos). 
SKLIAR, C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 
1998. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2004. 
BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n. 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –  
LIBRAS, e o Art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 2005. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm>.  
BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais e dá outras providências. 2002. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>.  
BRITO, L. F. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro: UFRJ, Departamento de Linguística e Filologia, 1995. 
CAPOVILLA, Fernando César; RAFHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline 
Cristina L. Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua 
de Sinais Brasileira. 2 ed. rev. e ampl. – São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo: Inep: CNPq: Capes: Obeduc, 2012. Vol.1 e 2. 
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duart. Enciclopédia da Língua 
de Sinais Brasileira: o mundo do surdo em libras. São Paulo: (Fundação) Vitae: 
Fapesp: Capes: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. Vol. 8. 
HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro Ilustrado de Língua 
Brasileira de Sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 
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SÁ, N. L. de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDUFAM, 2002. 
SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão – Construindo uma sociedade para todos. 7 ed. 
Rio de Janeiro: WVA, 2006. 
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis. Editora: 
UFSC, 2008. 
ZUIN, Poliana Bruno; REYES, Claudia Raimundo. O ensino da língua materna 
dialogando com Vygotsky, Bakhtin e Freire.  Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2010. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA LATINA 

Unidade Acadêmica ofertante:  LETRAS                                       Sigla: LET 

Carga horária total: 64 horas 

Ch teórica: 64 h Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Morfossintaxe latina. Versão. Análise e leitura de textos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Napoleão M. de. Gramática latina. São Paulo: Saraiva, 1978. 
COMBA, Pe. Júlio. Programa de latim. São Paulo: Dom Bosco, 1980. 
RÓNAI, Paulo. Curso básico de latim: gradus primus. São Paulo: Cultrix, 1996.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARDOSO, Zélia de Almedia. Iniciação ao Latim. São Paulo: Ática, 1989. 
FARIA, Ernesto. Introdução à didática do Latim. Rio de Janeiro: Acadêmica, 1959. 
FONTANA, Dino F. Curso de Latim. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1981. 
LIMA, Carolina Akie Ochiai Seixas (Org.). Guia de estudos latinos: 'Lingua Dux 
Pedis'. Cuiabá: EdUFMT, 2012. 
RÓNAI, Paulo. Curso básico de latim: gradus secundus. São Paulo; Rio de Janeiro: 
Cultrix, 1993. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                    Sigla: LET 

Carga horária total:         64 horas 

Ch teórica: 64 h Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Produção de leitura. Produção de texto. Gramática da variedade padrão. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2009. 
CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon Informática, 2007. 
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GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26 ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2008. 
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 
Paulo:Parábola Editorial, 2008. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AULETE, Francisco J. Caldas; VALENTE, Antonio Lopes dos Santos. Dicionário 
contemporâneo da língua portuguesa Caldas Aulete. Edição brasileira original: 
Hamílcar de Garcia. Lexikon Editora Digital Ltda. Disponível em: 
<www.auletedigital.com.br>. 
BARTHES, Roland. O prazer do texto. Tradução de J. Guinsburg. São Paulo: 
Perspectiva, 1977. 
HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2009. 
GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da 
globalização. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Makron Books, 2002. 
KLEIMAN, Angela B. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 11 ed. Campinas, 
SP: Pontes, 2008.  
MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnica de comunicação criativa. Como 
redigir textos administrativos e oficiais. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SILVA, Maurício. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
SMITH, Frank. Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e 
do aprender a ler. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Traduzido por Cláudia Schilling. 6 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 1998. 
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. 3 ed. São Paulo: Martins 
Fontes. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUÍSTICA DO TEXTO 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:           80 horas 

Ch teórica: 64 
horas 

Ch prática:  - 
Ch PCC: 16 
horas 

Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Texto e contexto. Coesão. Coerência textual. Gêneros textuais. Intertextualidade. 
Referenciação. Princípios e procedimentos para a análise e produção de textos. 
Aplicação dos conteúdos ao ensino de Língua Portuguesa. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAKHTIN, Mikail M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. 
Tradução de Paulo Bezerra. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, [1953] 2003. p. 153-
173.  
CAVALCANTE, Mônica Magalhães; BIASI-RODRIGUES, Bernardete; CIULLA, 
Alena. (Orgs.). Referenciação. São Paulo: Contexto, 2003. 
KOCH, Ingedore G. V. Introdução à linguística textual: trajetórias e grandes temas. 
São Paulo: Martins Fontes, 2004. (texto e linguagem) 
KOCH, Ingedore G. V.; BENTES, Anna Cristina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães. 
Intertextualidades: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2007. 
KOCH, Ingedore G. V; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do 
texto. São Paulo: Contexto, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2010. 
ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2005. 
AUTHIER-REVUZ, J. Heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva: 
elementos para uma abordagem do outro no discurso. In: ______. Entre a 
transparência e a opacidade: um estudo enunciativo do sentido. Porto Alegre: 
EDIPUCS, 2004. p. 11-80. 
BRONCKART, Jean Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sócio-discursivo. Tradução de Ana Rachel Machado e Pericles 
Cunha. São Paulo: Educ, 2003. 
CAVALCANTE, Mônica Magalhães. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 
2012. 
CHAROLLES, Michel. Introdução aos problemas da coerência dos textos. Tradução 
de Paulo Otoni. In: GALVES, Charlote; ORLANDI, Eni P.; OTONI, Paulo. (Orgs.). O 
texto: escrita e leitura. Campinas, SP: Pontes, 1988. p. 39-85. 
DIONISIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora. 
Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.  
KOCH, Ingedore G. V.; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de 
produção textual. São Paulo: Contexto, 2006. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA I 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:        80 horas 

Ch teórica: 64 h Ch prática:  - Ch PCC: 16 h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Concepções historiográficas. Literatura e cultura brasileira. Manifestações literárias 
coloniais. Poesia Barroca. Poesia Árcade. Poesia Romântica. Aplicação dos 
conteúdos ao ensino de literatura. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira. 6 ed. Belo Horizonte, MG: 
Itatiaia, 1981. 2 vols. 
CANDIDO, Antônio. Literatura e sociedade. 8 ed. São Paulo: TAQ, 2000. 
COUTINHO, Afrânio. Conceito de literatura brasileira. Petrópolis, RJ: Vozes, 1981 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 34 ed. São Paulo: Cultrix, 
1994. 
CADEMARTORI, Lígia. Períodos literários. 5 ed. São Paulo: Ática, 1991. 
GUINSBURG, J. (Org.). O Romantismo. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de literatura colonial. São Paulo: 
Brasiliense, 1991. 
JOBIM, José Luís. (Org.). Introdução ao romantismo. Rio de Janeiro: Eduerj, 1999. 
LUCAS, Fábio. Do barroco ao moderno. São Paulo: Ática, 1982. 
MEYER, Marlyse. Folhetim: uma história. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 
2005. 
SPINA, Segismundo; MORRIS, W. Croll. Introdução ao maneirismo e à prosa 
barroca. São Paulo: Ática, 1990. 
WOLFFIN, Henrich. Renascença e Barroco. Tradução Mary Amazonas Leite de 
Barro e Antônio Steffen. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA II 

Unidade Acadêmica ofertante:     LETRAS                                        Sigla: LET 

Carga horária total:           80 horas 

Ch teórica: 64 
horas 

Ch prática: - 
Ch PCC: 16 
horas 

Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Literatura e imprensa. Literatura e cultura brasileira. Ficção e Narração. Formas 
narrativas românticas. O drama romântico. Historiografia Literária. Aplicação dos 
conteúdos ao ensino de literatura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira. 6 ed. Belo Horizonte, MG: 
Itatiaia, 1981. 2 vols. 
CANDIDO, Antônio; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura: das origens 
ao romantismo. 11 ed. São Paulo, 2001. 
CITELLI, Adilson. Romantismo. 3 ed. São Paulo: Ática, 1993. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMORA, Antônio Soares. O Romantismo. 5 ed. São Paulo: Cultrix, 1977. 
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 34 ed. São Paulo: Cultrix, 
1994. 
LIMA, Luiz Costa. História, ficção, literatura. São Paulo: Companhia de Letras, 2006. 
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LOBO, Luiza. Teorias poéticas do romantismo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.  
PRAZ, Mario. A carne, a morte e o diabo na literatura romântica. Tradução 
Philadelpho Menezes. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1996. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA III 

Unidade Acadêmica ofertante:     LETRAS                                        Sigla: LET 

Carga horária total:           80 horas 

Ch teórica: 64 h Ch prática: - Ch PCC: 16 h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

O Parnasianismo. O Simbolismo. O Pré-modernismo. A gênese cultural do caráter 
brasileiro. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 3 ed. São Paulo: Cultrix, 
1994. 
BROCA, Brito. Naturalistas, parnasianos e decadentistas: vida literária do realismo 
ao pré-modernismo. Campinas, SP: Editora da Unicamp,1991. 
CADEMARTORI, L. Períodos literários. São Paulo: Ática. 1987. 
CANDIDO, A. CASTELLO, J. A. Presença da literatura brasileira. 3 ed. São Paulo: 
Difel, 1968. 
D’ONOFRIO, S. Literatura ocidental. 2 ed. São Paulo: Ática, 1997. 
PICCHIO, Luciana Stegagno. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1997. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOMES, Álvaro Cardoso.  O Simbolismo - uma revolução poética. São Paulo: 
EDUSP, 2016. 
GOMES, Álvaro Cardoso.  A estética simbolista. São Paulo: Cultrix, 1985. 
GOMES, Álvaro Cardoso. O simbolismo. São Paulo: Ática. 1994. 
HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. 4. ed. Tradução Álvaro 
Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
MOISÉS, Massaud. O simbolismo. São Paulo: Cultrix, 1967. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA IV 

Unidade Acadêmica ofertante:  LETRAS                                           Sigla: LET 

Carga horária total:     80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

O Naturalismo literário. As concepções materialistas. Os romances naturalistas e 
realistas. Poesia parnasiana. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSI, Alfredo et al. Machado de Assis: antologia e estudos. São Paulo: Ática, 1982. 
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 3 ed. São Paulo: Cultrix. 
BROCA, Brito. Naturalistas, parnasianos e decadentistas: vida literária do realismo 
ao pré-Modernismo. Campinas: Editora da UNICAMP,1991. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CANDIDO, A. CASTELLO, J. A. Presença da literatura brasileira. 3 ed. São Paulo: 
Difel, 1968. 
D’ONOFRIO, S. Literatura ocidental. 2 ed. São Paulo: Ática, 1997. 
GLEDSON, J. Machado de Assis: impostura e realismo: uma reinterpretação de 
Dom Casmurro. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. 10 ed. São Paulo: 
Cultrix, 1983. 
MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira. Vols. 3 e 4. São Paulo: Cultrix, 
1985. 
PICCHIO, L. S. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. 
STEIM, I. Figuras femininas em Machado de Assis. Rio Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
SCHWARZ, R. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. São 
Paulo: Duas cidades, 1990. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA V 

Unidade Acadêmica ofertante:  LETRAS                                        Sigla: LET 

Carga horária total:       80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Vanguardas. A Semana de Arte Moderna. A moderna lírica no Brasil. Tendências 
contemporâneas em poesia. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1989. 
HELENA, Lúcia. Modernismo brasileiro e vanguarda. 2 ed. São Paulo: Ática, 1989. 
(série princípios; 60). 
REZENDE, Neide. A Semana de Arte Moderna. São Paulo: Ática, 2006. (série 
princípios; 226). 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ÁVILA, Affonso. O Modernismo. São Paulo: Perspectiva, 1975. 
CANDIDO, Antônio; CASTELLO, J. A. Presença da literatura brasileira: modernismo 
– história e antologia. 15 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
CASTELLO, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira: Modernismo. São 
Paulo: DIFEL, 1975. 
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CASTRO, Sílvio. Teoria e Política do modernismo brasileiro. Petrópolis – Rio de 
Janeiro: Vozes, 1979. 
FISHER, Luís Augusto. Literatura brasileira: modos de usar. Porto Alegre: L&PM, 
2008. 
MARQUES, Ivan. Modernismo em revista: estética e ideologia nos periódicos dos 
anos 1920. Rio de Janeiro: Casa da palavra, 2013. 
SANT’ANNA. Affonso Romano de. O canibalismo amoroso: o desejo e a interdição 
em nossa cultura através da poesia. 2 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA VI 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:        80h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
 
 
EMENTA 

A prosa de inovação. O regionalismo. Romance de Trinta. Tendências 
contemporâneas. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1989. 
CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1964, 2 
vols. 
DACANAL, José Hildebrando. O romance de 30. Porto Alegre: Mercado Aberto, 
1982. 
FISHER, Luís Augusto. Literatura brasileira: modos de usar. Porto Alegre: L&PM, 
2008. 
MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira: modernismo. 4 ed. São Paulo: 
Cultrix, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABDALA Jr., Benjamin. Literatura: história e política. São Paulo: Ática, 1989.  
ÁVILA, Affonso e outros. O modernismo. São Paulo: Perspectiva, 1975.  
CARNEIRO, Flávio. No país do presente: ficção brasileira no início do século XXI. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2005. 
CANDIDO, Antonio; CASTELLO, J. A. Presença da literatura brasileira: 
modernismo. história e antologia. 15 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil: 2006. 
FARIAS, Sônia Lúcia Ramalho de; LEITE, João Denys Araújo (Orgs.). Imagens do 
Brasil na literatura. Recife: Programa de Pós-graduação em Letras/ UFPE, 2005. 
HELENA, Lúcia. Modernismo brasileiro e vanguarda. 2 ed. São Paulo: Ática, 1989. 
(Princípios)  
PROENÇA FILHO, Domício. Pós-modernismo e literatura. São Paulo: Ática, 1988.  
PICCHIO, Luciana Stegagno. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1997.  
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REZENDE, Neide. A Semana de Arte Moderna. São Paulo: Ática, 2006. (série 
princípios). 
SANTOS, Wendel. A construção do romance em Guimarães Rosa. São Paulo: 
Ática, 1978. 
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro: 
apresentação dos principais poemas, manifestos, prefácios e conferências 
vanguardistas, de 1857 a 1972. 17 ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

Unidade Acadêmica ofertante:      LETRAS                                    Sigla: LET 

Carga horária total:       64h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo:- 

 
EMENTA 

Natureza. Origem e desdobramentos. Estudo de obras e autores representativos. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CADEMARTORI, Lígia. O que é literatura Infantil. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 
2006. 
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história & 
histórias. 5 ed. São Paulo: Ática, 1991. 
ZILBERMAN, Regina. Como e por que ler a literatura infantil brasileira. São Paulo: 
Objetiva, 2005. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMARILHA, Marly. Estão mortas as fadas? Literatura infantil e prática pedagógica. 
Petrópolis, RJ: Vozes; Natal: EDUFRN, 1997. 
BUSATTO, Cléo. Contar e encantar: pequenos segredos da narrativa. 6 ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
COELHO, Nelly Novaes. Dicionário crítico da literatura infantil e juvenil. Rio de 
Janeiro: Companhia Editora Nacional, 2006. 
COELHO, Nelly Novaes. O conto de fadas. São Paulo: Ática, 1987.  
HUNT, Peter. Crítica, teoria e literatura infantil. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 1996. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA MATO-GROSSENSE 

Unidade Acadêmica ofertante:        LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:        80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Literatura em Mato Grosso. Critérios para a classificação. Periodização. Estudo de 
obras e autores representativos. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DICKE, Ricardo Guilherme. Cerimônias do esquecimento. Cuiabá: EdUFMT, 1995. 
LEITE, Mário Cézar Silva (Org.). Mapas da mina: estudos de literatura em Mato 
Grosso. Cuiabá: Catedral, 2005. 
MAGALHÃES, Hilda Gomes Dutra. História da literatura de Mato Grosso: Século 
XX. Cuiabá: Unicen, 2001. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBUES, Tereza. Buquê de línguas. Cuiabá: Carlini & Caniato, 2008. 
BARROS, Manoel. Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2013. 
CARVALHO, Luciene. Insânia. Cuiabá: Entrelinhas, 2009. 
FIGUEIREDO, Aline. Arte aqui é mato. Cuiabá: EdUFMT, 1990. 
MUNDURUKU, Daniel. Parece que foi ontem. São Paulo: Global, 2006. 
MUNDURUKU, Daniel. Você lembra, Pai?. São Paulo: Global, 2003. 
TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. Ierecê a Guaná. São Paulo: Iluminuras, 2000. 
TAUNAY, Alfredo d’Escragnolle. A campanha de Matto Grosso: Scenas de viagem. 
Rio de Janeiro: Bibliex, 1989. 
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 COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA PORTUGUESA I 

Unidade Acadêmica ofertante:      LETRAS                                    Sigla: LET 

Carga horária total:        80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC:16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Das origens ao Arcadismo. Estudo de obras e autores portugueses. Atividades com 
o texto literário. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMORA, Antônio Soares (Dir.). Presença da literatura portuguesa. 5 ed. São Paulo; 
Rio de Janeiro: DIFEL, [s.d.], 5 volumes. 
MOISÉS, Massaud. A Literatura portuguesa através dos textos. 30 ed. São Paulo: 
Cultrix, 2006. 
SARAIVA, Antônio José; LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. 3 ed. 
Porto: Porto Editora, [s.d.]. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOISÉS, Massaud (Org.). O conto português. 2 ed. São Paulo: Cultrix, 1981. 
_____. A literatura portuguesa. 33 ed. São Paulo: Cultrix, 2005. 
MONGELLI, Lênia Márcia de Medeiros. Poesia arcádica. São Paulo; Rio de Janeiro: 
Global, 1985. 
SARAIVA, António José. Iniciação à literatura portuguesa. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. 
SIVEIRA, Francisco Maciel. Literatura barroca. São Paulo: Global, 1987 (coleção 
literatura em perspectiva; série portuguesa). 
SIVEIRA, Francisco Maciel. Poesia clássica. São Paulo: Global, 1988 (coleção 
literatura em perspectiva; série portuguesa). 
VIEIRA, Yara Frateschi. Poesia medieval. São Paulo: Global, 1987 (coleção 
literatura em perspectiva; série portuguesa). 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA PORTUGUESA II 

Unidade Acadêmica ofertante:       LETRAS                                   Sigla:LET 

Carga horária total:        80h 

Ch teórica: 80h  Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Do Romantismo ao Simbolismo. Estudo de obras e autores portugueses. Aplicação 
dos conteúdos ao ensino de literatura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMORA, Antônio Soares (Direção). Presença da literatura portuguesa. 5 ed. São 
Paulo; Rio de Janeiro: DIFEL, [s.d.], 5 volumes. 
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MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa através dos textos. 30 ed. São Paulo: 
Cultrix, 2006. 
SARAIVA, Antônio José; LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. 3 ed. 
Porto: Porto Editora, [s.d.]. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOMES, Álvaro Cardoso. Poesia simbolista. São Paulo: Global, 1985 (coleção 
literatura em perspectiva; série portuguesa). 
MOISÉS, Massaud (Org.). O conto português. 2 ed. São Paulo: Cultrix, 1981. 
MOISÉS, Massaud. Literatura portuguesa. 33 ed. São Paulo: Cultrix, 2005. 
MOISÉS, Massaud. (Org. e dir.). Pequeno dicionário de literatura portuguesa. São 
Paulo: Cultrix, 1981. 
SARAIVA, Antônio José. Iniciação à literatura portuguesa. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA PORTUGUESA III 

Unidade Acadêmica ofertante:       LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:         80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Do Modernismo à atualidade. Estudo de obras e autores portugueses. Aplicação 
dos conteúdos ao ensino de literatura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMORA, Antônio Soares (Direção). Presença da literatura portuguesa. 5 ed. São 
Paulo; Rio de Janeiro: DIFEL, [s.d.], 5 volumes. 
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa através dos textos. 30 ed. São Paulo: 
Cultrix, 2006. 
SARAIVA, Antônio José; LOPES, Óscar. História da literatura portuguesa. 3 ed. 
Porto: Porto Editora, [s.d.]. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AZEVEDO, Antonio. Fernando Pessoa: outramento e heteronímia. Lisboa: Instituto 
Piaget, 2005. 
MEDINA, Cremilda de Araújo. Viagem à literatura portuguesa contemporânea. Rio 
de Janeiro: Nórdica, 1983. 
MOISÉS, Massaud (Org.). O conto português. 2 ed. São Paulo: Cultrix, 1981. 
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 33 ed. São Paulo: Cultrix, 2005. 
SARAIVA, Antônio José. Iniciação à literatura portuguesa. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Unidade Acadêmica ofertante:    LETRAS                          Sigla: LET 

Carga horária total:       80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Literatura africana. Estudo de obras e autores de língua portuguesa do continente 
africano. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de expressão portuguesa. São Paulo: 
Ática, 1987. 
MOURÃO, Fernando Augusto Albuquerque. A sociedade angolana através da 
literatura. São Paulo: Ática, 1978. 
SANTILLI, Maria Aparecida. Estórias africanas: história e antologia. São Paulo: 
Ática, 1985. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

APA, Livia; BARBEITOS, Arlindo; DÁSKALOS, Maria Alexandre. Poesia africana de 
língua portuguesa: antologia. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2003. 
BUENO, Edna; SOARES, Lucilia; PARREIRAS, Ninfa. Navegar pelas letras: as 
literaturas de língua portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
FONSECA, Maria Nazareth Soares; MOREIRA, Terezinha Taborda. Panorama das 
literaturas africanas de língua portuguesa. Cadernos CESPUC de Pesquisa, Série 
Ensaios, Belo Horizonte, n. 16: Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, p. 13-
69, set. 2007. 
HERNANDEZ, Leila Leite. Os filhos da terra do sol: a formação do Estado-nação em 
Cabo Verde. São Paulo: Summus, 2002. 
RODRIGUES, Agnaldo; RAMOS, Isaac Newton Almeida (Orgs.). Ensaios de 
literatura comparada: Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde. Cáceres: EDUNEMAT, 
2004. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: MORFOLOGIA 

Unidade Acadêmica ofertante:     LETRAS                          Sigla: LET 

Carga horária total:       80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Morfema. Formação de palavras. Classes de palavras. Aplicação dos conteúdos ao 
ensino de língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASILIO, Margarida. Teoria Lexical. 4. ed. São Paulo: Ática, 1995. 
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CÂMARA JR., Joaquim Mattoso. Estrutura da Língua Portuguesa. 15. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1985. 
KEHDI, Valter. Morfemas do português. 6. ed. São Paulo: Ática, 2002. 
MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfo-sintática do português. 7. ed. São 
Paulo: Pioneira, 1993. 
MACAMBIRA, José Rebouças. Português estrutural. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 
1991. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português 
contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
MATEUS, Maria Helena Mira et al. Gramática da língua portuguesa. 5. ed. Lisboa, 
Portugal: Editorial Caminho, 2003. 
MONTEIRO, José Lemos. Morfologia portuguesa. 4. ed. Campinas, SP: Pontes, 
2002. 
ROSA, Maria Carlota. Introdução à morfologia. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2006. 
SANDMANN, Antônio José. Formação de palavras no português brasileiro 
contemporâneo. Curitiba-PR: Scientia et Labor: Ícone, 1989. 
SANDMANN, Antônio José. Morfologia Geral. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1993. 
SOUZA e SILVA, Maria Cecília Pérez de; KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. 
Linguística aplicada ao português: morfologia. 8 ed. São Paulo, Cortez, 1995. 
ZANOTTO, Normelio. Estrutura mórfica da língua portuguesa. 3. ed. Caxias do Sul, 
RS: EDUCS, 1996. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 

Unidade Acadêmica ofertante:             EDUCAÇÃO                                Sigla: 
EDU 

Carga horária total:           64h 

Ch teórica:64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Estado e as políticas públicas de educação: organização do sistema escolar 
brasileiro e a influência dos organismos internacionais. A Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional Nº 9394/96. Planejamento e financiamento da educação no 
Brasil: Plano Nacional. Política de valorização do magistério: carreira profissional, 
piso salarial nacional. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRZEZINSKI, Iria.  (Org.). LDB dez anos depois: reinterpretação sob diversos 
olhares. São Paulo: Cortez, 2008. 
CARNEIRO, Moacir Alves. LDB fácil: leitura crítico-compreensiva artigo a artigo. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
LIBÂNEO José Carlos, et. al. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
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POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. São Paulo: Paz e Terra, 
2000. 
SAVIANI, Dermeval. A nova LDB: trajetória, limites e perspectivas. Campinas: 
Autores Associados, 1997. 
SAVIANI, Dermeval.  Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 
Campinas: Autores Associados, 2007. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANUÁRIO DO GT ESTADO E POLÍTICA EDUCACIONAL. Política, gestão e 
financiamento da educação. Anped, 2000. 
AZEVEDO, Janete M. L. A educação como política pública. São Paulo: Cortez, 
1997. 
BALL, S.; MAINARDES J. (Orgs.). Políticas Educacionais: questões e dilemas. São 
Paulo: Cortez, 2011. 
BIANCHETTI, Roberto G. Modelo neoliberal e políticas educacionais. São Paulo: 
Cortez, 1999. 
BRASIL. Lei N° 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Brasília: MEC, 1996. 
DOURADO, Luiz F. (Org.). Financiamento da Educação Básica. Campinas: Autores 
Associados, 1999. 
DOURADO, Luiz F.; PARO, Vitor H. (Orgs.). Políticas públicas e educação básica. 
São Paulo: Xamã, 2001. 
EDUCAÇÃO E SOCIEDADE. Políticas públicas para a educação: olhares diversos 
sobre o período de 1995 a 2002. São Paulo: Cortez; Campinas: CEDES, v. 23, n. 
80, set. 2002. 
OLIVEIRA, Romualdo P. de. (Org.). Política educacional: impasses e alternativas. 
São Paulo: Cortez, 1998. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 

Unidade Acadêmica ofertante:             PSICOLOGIA                               Sigla: 
PSI 

Carga horária total:           64h 

Ch teórica:64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Introdução à Psicologia da Educação: a constituição histórica da Psicologia 
enquanto área de conhecimento e campo de estudo dos fenômenos educativos. O 
estudo dos processos de desenvolvimento e aprendizagem: principais abordagens e 
implicações para as teorias e práticas educacionais. Necessidades educativas 
atuais e a contribuição da diversidade teórica da Psicologia: educação inclusiva, 
relações de gênero, étnico-raciais e sexualidade, relação entre professor e 
estudante, entre outras. Importância do conhecimento psicológico e da aproximação 
multidisciplinar para a formação docente. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARRARA, K. (Org.). Introdução à psicologia da educação: seis abordagens. São 
Paulo: Avercamp, 2004. 
COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (Orgs.). Desenvolvimento psicológico e 
educação: necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. Vol. 3. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1995. 
SALVADOR, C. C. (Org.). Psicologia da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1999. 
SALVADOR, C. C. et al. Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
VIGOTSKI, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. (Orgs.). Desenvolvimento psicológico e 
educação - psicologia evolutiva. Vol 1. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI,  A. (Orgs.). Desenvolvimento psicológico e 
educação: psicologia da educação. Vol. 2. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
GOULART, I. B. Psicologia da educação: fundamentos teóricos e aplicações a 
prática pedagógica. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 
LAROCCA, P. A psicologia na formação docente. Campinas: Átomo Alínea, 1999. 
LAROCCA, P.; ALTTHAUS, M. T. M. Psicologia da educação, didática e 
profissionalização docente. Relatório de pesquisa. Ponta Grossa: UEPG, 1999. 
MARTINEZ, A. M. (Org.). Psicologia escolar e compromisso social. Campinas, SP: 
Alínea, 2007. 
OLIVEIRA, M. K. Vigotsky - aprendizado e desenvolvimento - um processo sócio-
histórico. São Paulo: Scipione, 1994. 
PIAGET, J. Psicologia e pedagogia. Rio de Janeiro: Forense, 1988. 
VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 
PRESTES, Z.; TUNES, E. A trajetória de obras de Vigotski: um longo percurso até 
os originais.v.29, n. 3. Campinas: Estudos de Psicologia, 2012. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: SINTAXE 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           128h 

Ch teórica:96h Ch prática: --- Ch PCC:32h Ch aula de campo: --- 

 
EMENTA 

Sintaxe dos períodos simples e composto. Sintaxe de concordância. Sintaxe de 
regência. Sintaxe de colocação pronominal. Aplicação dos conteúdos ao ensino de 
língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AZEREDO, José Carlos de. Iniciação à sintaxe do português. 4  ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997. 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2003. 
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CHOMSKY, Noam. Aspectos da teoria da sintaxe. Tradução José António Meireles 
e Eduardo Paiva Raposo. Coimbra: Armênio Amado, 1975.  
CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português 
contemporâneo. 3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
MIOTO, Carlos; SILVA, Maria Cristina Figueiredo; LOPES, Ruth Elizabeth 
Vasconcellos. Novo manual de sintaxe. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2007. 
PERINI, Mário. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 
2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática metódica da língua portuguesa. 40. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1995. 
KURY, Adriano da Gama. Novas lições de análise sintática. 9. ed. São Paulo: Ática, 
2000. 
MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfo-sintática do português. 7. ed. São 
Paulo: Pioneira, 1993. 
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: 
Editora Unesp, 2000. 
PERINI, Mário A. Gramática descritiva do português. 2. ed. São Paulo: Ática, 1996. 
SAUTCHUK, Inez. Prática de morfossintaxe: como e por que aprender análise 
(morfo)sintática. Barueri, SP: Manole, 2004. 
SOUZA e SILVA, Maria Cecília Pérez de; KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. 
Linguística aplicada ao português: sintaxe. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1993. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLINGUÍSTICA 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           48h 

Ch teórica: 32h Ch prática: --- Ch PCC:16h Ch aula de campo: --- 

 
EMENTA 

Breve história dos estudos sociolinguísticos. Língua e uso. Variação dialetal. 
Mecanismos da mudança linguística. Princípios sociolinguísticos aplicados ao 
ensino da língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LABOV, William. Padrões sociolinguísticos. Tradução de Marcos Bagno, Maria 
Marta P. Scherre e Caroline R. Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 
MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza (Orgs.). Introdução à sociolinguística: 
o tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003. 
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: 
Editora Unesp, 2000. 
SAPIR, Edward. A linguagem. Uma introdução ao estudo da fala. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Acadêmica, 1971. 
WEINREICH, Uriel; LABOV, William; HERZOG, Marvin I. Fundamentos empíricos 
para uma teoria da mudança linguística. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2006. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABAURRE, Maria Bernadete M.; RODRIGUES, Angela C. S. (Orgs.). Gramática do 
português falado. Novos estudos descritivos. v. 8. Campinas, SP: Editora da 
Unicamp, 2002. 
CAMACHO, Roberto Gomes. Sociolinguística. In: MUSSALIM, Fernanda; BENTES, 
Anna Christina (Orgs.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras, v. 1. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 2001. p.49-75. 
CEZARIO, Maria Maura; CUNHA, Maria Angélica Furtado da. Linguística centrada 
no uso: uma homenagem a Mário Martelotta. Rio de Janeiro: Mauad, FAPERJ, 
2013. 
FÁVERO, Leonor Lopes; ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O.; AQUINO, Zilda G. O. 
Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna. 5 ed. São Paulo: 
Cortez, 2005. 
KATO, Mary A. (Org.). Gramática do português falado. Convergências. v. 5. 
Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2002. 
MELO, Gladstone Chaves de. A língua do Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1971. 
SILVA, Rosa Virgínia Mattos e. Contradições no ensino de português: a língua que 
se fala X a língua que se ensina. 2 ed. São Paulo: Contexto, 1997. 
TARALLO, Fernando. A pesquisa sociolinguística. São Paulo: Ática, 1986. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: TEORIAS DO DISCURSO 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           80h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC:16 Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Noções fundamentais da Análise do Discurso. Sujeito, História e interdiscursividade. 
Dispositivos de análise do discurso. Discurso e ideologia. Ethos discursivo. Texto, 
discurso e ensino: limites e convergências necessárias. Aplicação dos conteúdos ao 
ensino de língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAKHTIN, Mikhail M. Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução de Michel Lahud 
e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 2004. 
FERNANDES, Cleudemar A. Análise do discurso: reflexões introdutórias. São 
Carlos: Claraluz, 2008. 
GUIMARÃES, Eduardo. Texto, discurso e ensino. São Paulo: Contexto, 2009. 
MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. 2 ed. Campinas, SP: 
Pontes, 1989. 
RESENDE, V. M.; RAMALHO, V. Análise de discurso crítica. São Paulo: Contexto, 
2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, Helena N. Introdução à análise do discurso. Campinas, SP: Editora da 
Unicamp, 2004. 
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CARDOSO, Sílvia Helena B. Discurso e ensino. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudança social. Brasília: Editora da UnB, 2008. 
ORLANDI, Eni P. A linguagem e seu funcionamento. São Paulo: EDUC, 1984. 
VAN DIJK, T. Discurso e poder. São Paulo: Contexto, 2008. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: TEORIAS LINGUÍSTICAS 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           80h 

Ch teórica:64h Ch prática: - Ch PCC:16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Correntes linguísticas do século XX. Implicações de tendências linguísticas 
contemporâneas no ensino de língua portuguesa. Aplicação dos conteúdos ao 
ensino de língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BENVENISTE, Emile. Problemas de linguística geral. Vol. I e II. Campinas, SP: 
Pontes, 1988. 
KLEIMAN, A. B.; CAVALCANTI, M. C. (Orgs.). Linguística Aplicada: suas faces e 
interfaces. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2007.  
MARTELOTTA, Mário E. (Org.). Manual de linguística. São Paulo: Contexto, 2008. 
LYONS, John. Linguagem e linguística: uma introdução. Tradução de Marilda 
Winkler Averbug e Clarisse Sieckenius de Souza. Rio de Janeiro: LTC, 1987. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FIORIN, José L. (Org.). Introdução à linguística: princípios de análise. v. 2. 2 ed. São 
Paulo: Contexto, 2005.  
GUIMARÃES, Eduardo. Texto e argumentação. Campinas: Pontes, 1987. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Análise da conversação. São Paulo: Ática, 1998. (série 
princípios). 
MOITA-LOPES, Luiz Paulo da. Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo:  
Parábola Editorial, 2006. 
MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina. (Orgs.). Introdução à linguística: 
fundamentos epistemológicos. v. 3. São Paulo: Cortez, 2004. 
PAVEAU, Marie-Anne; SAFATI, Georges-Élia. As grandes teorias da linguística: da 
gramática comparada à pragmática. São Carlos: Claraluz, 2006. 
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COMPONENTE CURRICULAR: TEXTOS ACADÊMICOS 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Leitura e produção de textos acadêmicos. Análise linguística. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. revista e atualizada. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 4 
ed.  Rio de Janeiro: Lexikon Informática, 2007. 
MACHADO, Anna R.; LOUSADA, Eliane G.; ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. 
Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 
MACHADO, Anna R.; LOUSADA, Eliane G.; ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. 
Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. São Paulo: Atlas, 2000. 
MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela R. Produção textual na universidade. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABRAHAMSOHN, Paulo Alexandre. Redação científica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004. 
ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O. Resenha. São Paulo: Paulistana, 2006. 
HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de 
Mello. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 
LEITE, Marli Quadros. Resumo. São Paulo: Paulistana, 2006. (coleção aprenda  a 
fazer; 1) . 
MACHADO, Anna R.; LOUSADA, Eliane G.; ABREU-TARDELLI, Lilia Santos. 
Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 
 
 
Rol das disciplinas optativas 

 

COMPONENTE CURRICULAR: CRÍTICA LITERÁRIA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Conceito original. Desdobramento histórico. Vertentes críticas. Tendências 
modernas da crítica literária. Atividades de prática com o texto literário.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERGEZ, Daniel et al. Métodos críticos para análise literária. Tradução de Olinda 
Maria Rodrigues Prata. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1990. 
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Tradução de Waltensir 
Dutra. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARTHES, Roland. Crítica e verdade. São Paulo: Perspectiva, 1970. 
IMBERT, Enrique Anderson. Métodos de crítica literária. Porto: Livraria Almedina, 
1971. 
RALLO, Elizabeth Ravoux. Métodos de crítica literária. 2 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 
SCRAMIN, Susana. O contemporâneo na crítica literária. São Paulo: Iluminuras, 
2012. 
TADIÉ, Jean-Yves. A crítica literária no século XX. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1992.No mínimo 05 (cinco) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento 
de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e 
Licenciatura) do Sinaes/INEP. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Produção Textual: abordagens teórico-metodológicas. Retextualização. Avaliação. 
Aplicação dos conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias 
de produção textual. São Paulo: Contexto, 2006. 
LIBERATO, Yara; FULGÊNCIO, Lúcia. É Possível facilitar a leitura: um guia para 
escrever claro. São Paulo: Contexto, 2007. 
MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 4 ed. São 
Paulo: Cortez, 2003. 
RUIZ, Eliana Donaio. Como corrigir redações na escola: uma proposta textual-
interativa. São Paulo: Contexto, 2010. 
SERAFINI, Maria Tereza. Como escrever textos. 12 ed. (Tradução de Maria 
Augusta Bastos de Mattos; adaptação de Ana Luísa Marcondes Garcia). São Paulo: 
Globo, 1998. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BUNZEN, Clécio. Da Era da composição à era dos gêneros: o ensino de produção 
de texto no ensino médio. In: BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (Orgs.). Português no 
ensino médio e formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. p. 139-
162. 
CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. Tradução de Fulvia M. L. Moretto. São 
Paulo: UNESP, 2002. 
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 13. ed. São Paulo: 
Cortez, 2011.  
THEREZO, Graciema Pires. Como corrigir redação. São Paulo: Alínea, 1999. 
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. São 
Paulo: Mercado de Letras, 2004. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTILÍSTICA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Estilística: conceito, objeto e lugar no âmbito dos estudos linguísticos. Estilística, 
gramática e retórica. Estudo dos recursos expressivos e impressivos da língua 
portuguesa em seus diversos aspectos. Análise estilística de textos literários e não-
literários. Aplicação dos conteúdos ao ensino de língua portuguesa.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTINS, Nilce Sant’Anna. Introdução à estilística. São Paulo: T. A. Queiroz/ 
EDUSP, 1989. 
MELO, Gladstone Chaves. Ensaio de estilística da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Padrão, 1976. 
VILANOVA, José Brasileiro. Aspectos estilísticos da língua portuguesa. Recife: 
Casa da Medalha. 1977. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGUSTINI, Carmem Lúcia Hernández. A estilística no discurso da gramática. 
Campinas: Pontes / FAPESP, 2004. 
BUENO, Silveira. Estilística brasileira. São Paulo: Saraiva, 1964. 
CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Contribuição à estilística portuguesa. Rio de 
Janeiro: Ao Livro Técnico, 1977. 
LAPA, Manuel Rodrigues. Estilística da língua portuguesa. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1977. 
MONTEIRO, J. Lemos. A estilística. São Paulo: Ática, 1991. 
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COMPONENTE CURRICULAR: INTERCULTURALIDADE E ENSINO DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

A relação entre língua, linguagem e sociedade. Língua, pensamento e cultura: 
análise de vários autores. A importância das relações interculturais no ensino de 
línguas estrangeiras. Aplicação dos conteúdos ao ensino.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARIAS, Sandra Di Lullo. Espanhol urgente para brasileiros. 6 ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000. 
ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de.  Dimensões comunicativas no ensino de 
línguas. Campinas, SP: Pontes, 1993. 
ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. O professor de língua estrangeira em 
formação. Campinas, SP: Pontes, 1999. 
ALVAR EZGUERA, M. (dir.). Diccionario Manual VOX ilustrado de la lengua 
española. Barcelona, 1996. 
AMORIM, Vanesa. Cem aulas sem tédio: sugestões práticas dinâmicas e divertidas 
para o professor de língua estrangeira. Santa Cruz: Padre Réus, 1998. 
BARCELOS, Ana Maria Ferreira. Crenças sobre aprendizagem de línguas, 
linguística aplicada e ensino de línguas. In: Linguagem & Ensino, v.7, n. 1, 2004. 
p.123-156. 
BELLO, P. et all. Didáctica de las segundas lenguas. Estratégias y recursos básicos. 
Madrid: Santillana, 1990. 
BRIONES, Ana Isabel; FLAVIAN, Eugenia; FERNÁNDEZ, Gretel Eres. Español 
ahora. V.1, 2 e 3. São Paulo: Moderna, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUNO, Fátima Cabral; MENDOZA, Maria Angélica.  Hacia el español: curso de 
lengua y cultura hispánica. Níveis: básico, intermedio e avanzado. 5 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001. 
FANJUL, Adrian Pablo. Gramática Passo a Passo. São Paulo: Moderna, 2006. 
GELABERT, Mari José; MARTINELL, Emma; HERRERA, Manuel; MARTINELL, 
Francisco. Repertorio de funciones comunicativas del español. Niveles Umbral, 
Intermédio y Avanzado. Madrid: SGEL, 1996. 
HERMOSO, A. González. Gramática de español lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 
2003. 
HERMOSO, A. González. Conjugar es fácil en español de España y de América. 
Madrid: Edelsa, 1997.  
MAINARDI, Beatriz Novick; GASPARINI, Pablo Fernando. Puentes: catorce puntos 
claves para que los brasileños optimicen su español. São Paulo: SBS Editora. 2000. 
MATTE BON, F. (1992): Gramática comunicativa del español (I): de la lengua a la 
idea. España: Edelsa. 
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MILLANI, Esther Maria et al. Listo: español a través de textos. São Paulo: 
Santillana/Moderna, 2005. 
NIKOLIC, Vesna e CABAJ, Hanna. Estou ensinando bem? Estratégias de auto-
avaliação para professores. Tradução de Milton Camargo Mota. São Paulo: Loyola, 
2001. 
SECO, Manuel. Gramática esencial del español.  España, 1996. 
SEDYCIAS, João (Org.). O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2005. (série estratégias de ensino). 
VÁZQUEZ CUESTA, Pilar. Gramática portuguesa. Madrid: Grados, 1981. 
Universidad de Alcala de Henares. Dicionario señas espanhol. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 
UNIVERSIDAD de Salamanca. Dicionário Salamanca de la lengua española. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS CULTURAIS 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

EMENTA 

Conceitos Introdutórios de Filosofia, Antropologia e Sociologia. Múltiplos espaços e 
sentidos do termo “cultura”; processo ativo de construção, reconstrução e circulação 
de significados.  Subjetividades e lutas de poder. Diversidade de gênero, raça, etnia, 
entre outros. Implicações desses conceitos no pensamento moderno e 
contemporâneo.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas. 3ed. São Paulo, EDUSP, 2000. 
MIGNOLO, Walter. Histórias locais / projetos globais: colonialidade, saberes 
subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2003. 
SAID, Edward. Orientalismo: O oriente como invenção do ocidente. Tradução de 
Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CANCLINI, Nestor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da 
globalização. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2001.  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 
1998. 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2003. 
SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
SHOHAT, Ella & STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e 
representação. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LETRAMENTO (S) EM AMBIENTE DIGITAL 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Letramento. Multiletramentos. Letramento Crítico. Letramento Digital. Aplicação dos 
conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 15 ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2013. 
KLEIMAN, Angela B. (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva 
sobre a prática social da escrita. São Paulo: Mercado de Letras, 1995. (Coleção 
letramento, educação e sociedade). 
RIBEIRO, Ana Elisa; NOVAES, Ana Elisa Costa. (Orgs.). Letramento digital em 
quinze cliques. Belo Horizonte: RHJ Livros, 2012. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KLEIMAN, Angela B. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 4 ed. Campinas, 
SP: Pontes, 1995. 
ROJO, Roxane. (Org.) Escola conectada: os multiletramentos e as TICs. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2014.  
ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2012. 
SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2008. 
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 
1998. (coleção linguagem e educação). 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUAGEM E TECNOLOGIA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Conceitos de Tecnologia. Linguagem em ambiente digital. Pesquisa e ensino com 
novas tecnologias. Aplicação dos conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRAGA, Denise Bértoli. Ambientes digitais: reflexões teóricas e práticas. São Paulo: 
Cortez, 2014. 
CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e 
a sociedade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2003.  
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JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa 
maneira de criar e comunicar. Tradução de Maria Luísa X. de A. Borges. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
SHEPHERD, Tania G.; SALIÉS, Tânia G. Linguística da internet. São Paulo: 
Contexto, 2013. 
SANTAELLA, Lucia. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 
2007. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana. Métodos de pesquisa 
para internet. Porto Alegre: Sulina, 2012. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antônio Carlos. (Orgs.). Hipertexto e gêneros 
digitais: novas formas de construção do sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 
PARISER, Eli. O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você. Tradução 
de Diego Alfaro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2012. 
POWERS, William. O blackberry de Hamlet: filosofia prática para viver bem na era 
digital. Tradução de Daniel Abrão. São Paulo: Alaúde Editorial, 2012. 
ROJO, Roxane. (Org.) Escola conectada: os multiletramentos e as TICs. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2014.  
XAVIER, Antônio Carlos. A era do hipertexto: linguagem e tecnologia. Recife: 
Universitária UFPE, 2009. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LEITURAS LUSÓFONAS 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Práticas de leitura de literaturas de língua portuguesa. Texto e interação. 
Abordagens intertextuais e possibilidades pedagógicas de leitura. Aplicação dos 
conteúdos ao ensino de literatura. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMORA, Antônio Soares (Dir.). Presença da literatura portuguesa. São Paulo; Rio 
de Janeiro: DIFEL, 1983, 5 vols. 
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 33 ed. São Paulo: Cultrix, 
1995. 
SANTILLI, Maria Aparecida. Estórias africanas: história e antologia. São Paulo: 
Ática, 1985. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARTHES, Roland. O prazer do texto. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1993. 
COUTINHO, Afrânio. Introdução à literatura no Brasil. 16 ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1995. 
MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997. 
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MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa através dos textos. 30 ed. São Paulo: 
Cultrix, 2006. 
FERREIRA, Manuel. Literaturas africanas de expressão portuguesa. São Paulo: 
Ática, 1987. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LEXICOLOGIA, LEXICOGRAFIA, 
TERMINOLOGIA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Lexicologia. Lexicografia. Terminologia. Dicionários: tipologia, macroestrutura, 
microestrutura, usos. Dicionários escolares. Aplicação dos conteúdos ao ensino de 
língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES, Ieda Maria. Neologismo: criação lexical. 2 ed. São Paulo: Ática, 1994. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Com direito à 
palavra: dicionários em sala de aula / [elaboração Egon Rangel]. Brasília: Ministério 
da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2012. 
CARVALHO, Orlene Lúcia de Sabóia; BAGNO, Marcos (Orgs.). Dicionários 
escolares: políticas, formas & usos. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 
KRIEGER, Maria da Graça; FINATTO, Maria José Bocorny. Introdução à 
terminologia: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2004. 
OLIVEIRA, A. M. P. P.de; ISQUERDO, Aparecida Negri. (Orgs.). As ciências do 
léxico: Lexicologia, Lexicografia, Terminologia. 2 ed. Campo Grande: Ed. UFMS, 
2001 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Ieda Maria. ISQUERDO, Aparecida Negri. (Orgs.). As ciências do léxico: 
Lexicologia, Lexicografia, Terminologia. v. III. São Paulo: Humanitas, 2007. 
ALVES, Ieda Maria. Neologia e neologismos em diferentes perspectivas. São Paulo: 
Paulistana, 2010. 
BARBOSA, Maria Aparecida. Léxico, produção e criatividade: processos do 
neologismo. São Paulo: Global, 1981. 
BASILIO, Margarida (Org.). Palavra. n. 5. Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 
BIDERMAN, Maria Tereza Camargo (Org.). Lexicologia e lexicografia. Alfa, 28 
(Suplemento), 1-149, 1994. 
BIDERMAN, Maria Tereza Camargo (Org.). Teoria linguística: teoria lexical e 
linguística computacional. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
BIDERMAN, Maria Tereza Camargo; ISQUERDO, Aparecida Negri. (Orgs.). As 
ciências do léxico: Lexicologia, Lexicografia, Terminologia. v. II. Campo Grande: Ed. 
UFMS, 2004. 
SARDINHA, Tony Berber. Metáfora. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.  
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SARDINHA, Tony Berber. Pesquisa em Linguística de Corpus com WordSmith 
Tools. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2009. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUÍSTICA COGNITIVA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Gramática como simbolização. Semântica conceptual. Construção gramatical. 
Blends e Espaços mentais. Categorização e Teoria dos protótipos. Metáfora. 
Metonímia. Gramaticalização. Aplicação dos conteúdos ao ensino. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABREU, Antônio Suárez. Linguística cognitiva: uma visão geral e aplicada. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2010.  
KOCH, Ingedore Villaça; MORATO, Edwiges Maria; BENTES, Anna Christina 
(Orgs.). Referenciação e discurso. São Paulo: Contexto, 2005. 
LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metáforas da vida cotidiana. Tradução de 
Maria Sophia Zanotto (Coord.). Campinas, SP: Mercado de Letras, 2002. 
TOMASELLO, Michael. Origens culturais da aquisição do conhecimento humano. 
Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
VIEIRA, Lilian Cabral. Introdução à linguística cognitiva. São Paulo: Contexto, 2011. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARISTÓTELES (384-322 a.C.). Arte poética. São Paulo: Martin Claret, 2006. 
DAMÁSIO, António. O erro de Descartes: emoção, razão e cérebro humano. 
Portugal: Temas e debates, Círculo de leitores, 2011. 
COSTA, Jorge Campos; PEREIRA, Vera Wannmacher (Orgs.). Linguagem e 
cognição: Relações interdisciplinares. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. 
CHOMSKY, Noam. Sobre natureza e linguagem. Adriana Belletti e Luigi Rizzi 
(Orgs.). Tradução de Marly Pinto Michael. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  
FAUCONNIER, Gilles; TURNER, Mark. The way we think: Conceptual blending and 
the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books, 2002. 
LANGACKER, Ronald W. Essentials of cognitive grammar. New York: Oxford 
University Press, 2013. 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Cognição, linguagem e práticas interacionais. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2007. 
RICOEUR, Paul. A metáfora viva. Tradução de Dion Davi Macedo. São Paulo: 
Loyola, 2000. 
SARDINHA, Tony Berber. Metáfora. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 
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COMPONENTE CURRICULAR:  LIBRAS: ENSINO BILÍNGUE 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

O ensino bilíngue para surdos: recursos e inovações didáticas. Introdução à escrita 
de sinais. Práticas de comunicação.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n. 
10.436, de 24 de abril de 2000, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais. 
GOLDFELD, Marcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 
sociointeracionista. 7.ed. São Paulo: Plexus Editora, 2002. 
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: A aquisição da linguagem. 
Porto Alegre: Artmed, 1997. 
QUADROS, Ronice Müller de; MAGALI, L. P. Schmiedt. Ideias para ensinar 
português para alunos surdos. Brasília: MEC, SEESP, 2006. 
FELIPE, Tanya A. MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto. Rio de Janeiro: 
WallPrint, 2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARRETO, M; BARRETO, R. Escrita de sinais sem mistérios. Belo Horizonte. Ed. 
de autor, 2012. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Ensino da 
língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília: 
MEC/SEESP, 2002. Volumes 1 e 2. 
CAPOVILLA, Fernando César. RAFHAEL, Walkiria Duarte. MAURICIO, Aline 
Cristina L. Novo Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua 
de Sinais Brasileira. 2. ed. rev. e ampl.  São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo: Inep: CNPq: Capes: Obeduc, 2012. Vol.1, Vol.2. 
CAPOVILLA, Fernando César. RAPHAEL, Walkiria Duart. Enciclopédia da Língua 
de Sinais Brasileira: O Mundo do Surdo em Libras. São Paulo: (Fundação) Vitae: 
Fapesp: Capes: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. Vol. 8. 
CORRÊA, J. M. Surdez – E os fatores que compõem o método áudio + visual de 
linguagem oral. São Paulo: Atheneu, 1999. 
HONORA, Márcia. FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro Ilustrado de Língua 
Brasileira de Sinais. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 
LACERDA, C. B. F. Um pouco da história das diferentes abordagens na educação 
dos surdos. Cad. CEDES, n. 19, v. 46, 1998. 
SMITH, F. Compreendendo a leitura: uma análise da leitura e do aprender a ler. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA E ENSINO 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                     Sigla: LET 

Carga horária total:   80 

Ch teórica: 64 Ch prática:  Ch PCC: 16 Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Concepções de Literatura e de Ensino. Letramento Literário. Ensino de métodos 
críticos de análise e interpretação literária. A literatura no livro didático. Formação do 
professor de Literatura.  Elaboração de projeto de ensino de literatura.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABREU, Márcia. Cultura letrada: literatura e leitura. São Paulo: EDUSP, 2004, 2004. 
COSTA, Cândida Soares. Educação para as relações étnico-raciais: planejamento 
escolar e literatura no Ensino Médio. Cuiabá: Edufmt, 2013. 
DANTAS, José Maria de Souza. Didática da literatura: proposta de trabalho e 
soluções possíveis. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. 
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 2 ed. São Paulo: 
Ática, 1994. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAGNANI, Maria do Rosário Mortatti. Leitura, Literatura e Escola: sobre a formação 
do gosto. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
MELO, Cristina. O ensino da Literatura e a problemática dos géneros literários. 
Coimbra: Lisboa, 1998.  
PERRONE-MOISÉS, Leyla. O ensino da literatura. In: NITRINI, SANDRA et al 
(Org.). Literatura, artes, saberes. São Paulo: ABRALIC – HUITEC, 2008.  
PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício do professor: profissionalização 
e ação pedagógica. (trad.) Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 2002.  
PINHEIRO, Helder. Literatura, da crítica à sala de aula. Campina Grande,PB: 
Bagagem, 2006.  
VIEIRA, Alice. O prazer do texto: perspectivas para o ensino de literatura. São 
Paulo: EPU, 1989.  
ZILBERMAN, Regina et all. Leitura em crise na escola: as alternativas do professor. 
5 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985. * 

ZILBERMAN, Regina; SILVA Ezequiel Theodoro. Literatura e pedagogia, ponto e 
contraponto. São Paulo: Global, 2008. 
ZILBERMAN, Regina A leitura e o ensino da literatura. São Paulo: Contexto, 1991.  
ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e história da literatura. São Paulo: Ática, 
1989.  
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COMPONENTE CURRICULAR: SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Teorias semânticas. Referência. Significado e Sentido. Categorização. Os atos 
linguísticos. Máximas conversacionais. Implicaturas. Tópico e Foco.  Aplicação dos 
conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer. Tradução de Danilo Marcondes 
Souza. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. 
CANÇADO, Márcia. Manual de semântica: noções básicas e exercícios. São Paulo: 
Contexto, 2013. 
GREIMAS, Algirdas Julien. Semântica estrutural. Tradução de Haquira Osakabe; 
Izidoro Blikstein. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1973. 
LIMA, José Pinto de. Pragmática linguística. Lisboa: Caminho, 2006. 
SEARLE, John R. Os actos de fala: um ensaio de filosofia da linguagem. Tradução  
de Carlos Vogt et al. Coimbra: Livraria Almedina, 1981. 
ULLMANN, Stephen. Semântica: uma introdução à ciência do significado. Tradução 
de J. A. Osório Mateus. 2 ed. Lisboa: Fundação Calousto Gulbenkian, 1964. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUIRAUD, Pierre. A semântica. 3 ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 1980. 
FIORIN, José Luiz. Pragmática. In: FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à 
linguística II: Princípios de análise. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2010. p. 161-185. 
GRICE, H. P. Logic and conversation. In: COLE, P.; MORGAN, J. (Eds.). Speech 
acts. New York: Academic Press, 1975.  
KOCH, Ingedore Villaça; MORATO, Edwiges Maria; BENTES, Anna Christina 
(Orgs.). Referenciação e discurso. São Paulo: Contexto, 2005. 
LYONS, John. Linguagem e linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1987. 
OLIVEIRA, Roberta Pires de. Semântica. In: MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna 
Christina. Introdução à linguística: domínios e fronteiras. Vol. 2. 4. ed. São Paulo: 
Cortez, 2004. p.17-46. 
OLIVEIRA, Roberta Pires de. Semântica formal. São Paulo: Mercado de Letras, 
2003. 
PLATÃO (427?-347? a.C.). Diálogos VI: Crátilo (ou da correção dos nomes), 
Cármides (ou da moderação), Laques (ou da coragem), Ion (ou da ilíada), 
Menexeno (ou da oração fúnebre). Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 
2010. 
SEARLE, John R. Mente, linguagem e sociedade. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 
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COMPONENTE CURRICULAR: TEORIA DO DRAMA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Conceitos do drama. Teoria do drama. O texto dramático. Elementos do texto 
dramático. Formas dramáticas. Atividades de prática com o texto dramático. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARLSON, Marvin. Teorias do teatro: estudo histórico-crítico, dos gregos à 
atualidade. São Paulo: UNESP, 1995. 
MAGALDI, Sábato. O texto no teatro. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
PALLOTTINI, Renata. Introdução à dramaturgia. São Paulo: Ática, 1988. 
RYNGAERT, J. P. Introdução à análise do teatro. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
ROUBINE, Jean-Jacques. Introdução às grandes teorias do teatro. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
BORHEIM, Gerd. Brecht. A estética do teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992. 
COSTA, Iná Camargo. Sinta o drama. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
DORT, Bernard. O Teatro e sua realidade. São Paulo: Perspectiva, 1977. 
ESSLIN, Martin. Uma teoria do drama. Tradução de Barbara Heliodora. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1978. 
GASSNER, John. Mestres do teatro. Vols. 1 e 2. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
ROSENFELD, Anatol. Prismas do Teatro. São Paulo: Edusp, Perspectiva, 1993. 
SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno. 2 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 
UBERSFELD, Anne. Para ler o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 

COMPONENTE CURRICULAR: TÓPICOS DE LITERATURA UNIVERSAL 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 

Conceito de cânone. Abordagem de textos canônicos da literatura universal. 
Atividades de prática com textos literários. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALVINO, I. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
KOTHE, Flávio R. O herói. 2 ed. São Paulo: Ática, 1987. 
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MANGUEL, Alberto. A cidade das palavras: as histórias que contamos para saber 
quem somos.  Tradução de Samuel Titan Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 
2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FISHER, L. A. Machado e Borges. Porto Alegre: Mercado Aberto, 2008. 
FOSTER, T. C. Para ler literatura como um professor. São Paulo: Lua de Papel, 
2010. 
JOZEF, B. Romance Hispano-Americano. São Paulo: Ática: 1986. 
KLINGER, Diana. Literatura e ética. Rio de Janeiro: Rocco, 2014. 
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas: escolha e valor na obra crítica de 
escritores modernos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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Apêndice B –  Regulamento do Estágio Supervisionado  

 

As atividades de estágio supervisionado no Curso de Letras – Língua 

Portuguesa  atendem às especificidades das licenciaturas e são orientadas pela lei 

nacional do Estágio, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, pela Resolução 

CNE/CP nº 02/2015, sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação 

inicial em nível superior e para a formação continuada e, no âmbito da Universidade, 

pela Resolução CONSEPE nº 117/2009, a partir das quais o Colegiado de Curso 

estabeleceu a seguinte regulamentação: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º. O estágio curricular no Curso de Letras – Língua Portuguesa se 

configura na inserção do aluno no espaço socioinstitucional e é entendido, de 

acordo com a Lei nº 11.788/2008, como ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituição 

de educação superior. 

Parágrafo 1º. Consideram-se estágio curricular obrigatório as disciplinas 

Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Estágio Supervisionado III e 

Estágio Supervisionado IV. 

 Parágrafo 2º. Considera-se estágio curricular não obrigatório o 

desenvolvimento de atividade opcional e complementar a ser acrescida em sua 

carga horária, sob a forma de projetos complementares à formação profissional nas 

áreas que compõem as habilitações correspondentes (Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa) que atendam aos objetivos do Estágio, 

consoante a Resolução CONSEPE nº 117, de 11 de agosto de 2009, e os 

constantes no parágrafo 2º deste Regulamento. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 2º. O estágio supervisionado do Curso de Letras – Língua Portuguesa 

da UFMT/Rondonópolis, entendido como processo de formação a partir do 

desdobramento dos componentes curriculares, concomitante ao período letivo 

escolar, e como parte integrante do currículo, visa consolidar os conhecimentos 

adquiridos no Curso, por meio da participação do estudante em escolas-campo (cf. 

Parecer CNE/CP 02/2015), além de oportunizar ao estagiário a realização de 

minicursos, oficinas de leitura/ produção de textos e seminários realizados no 

cumprimento das disciplinas constantes no Parágrafo Único do Artigo 1º, e tem 

como objetivos: 

a) Propiciar ao estudante a vivência em ambientes de trabalho do profissional da 

educação, na área de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa da 

educação básica que lhe permita integrar os conhecimentos teórico-práticos a 

experiência pessoal por meio de processo contínuo de ação-reflexão-ação.  

b) Ensejar ao aluno condições de autoafirmação e de identificação profissional na 

escola. 

c) Possibilitar ao aluno situações que oportunizem o questionamento de posições 

teóricas quanto à prática profissional na sociedade e à possibilidade de revisão e 

renovação da Universidade. 

d) Viabilizar a aplicação adequada dos conhecimentos teóricos às atividades 

propostas para o estágio, associando prática pedagógica e conteúdo de forma 

sistemática e permanente na busca de alternativas de solução aos problemas. 

e) Despertar a percepção da sala de aula como um laboratório, que demanda 

estudo, pesquisa e intervenção e que constitui espaço privilegiado de articulação 

entre a Universidade e as Instituições públicas. 

 

CAPÍTULO III 

DA TIPOLOGIA 
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Artigo 3º. O estágio curricular obrigatório do Curso de Letras – Língua 

Portuguesa poderá ser realizado em escolas públicas e/ou particulares do município 

de Rondonópolis, nas modalidades de observação-participante e regência, bem 

como na própria UFMT, por meio de atividades de extensão de interesse social para 

a comunidade e entidades conveniadas. 

Artigo 4º. O aluno que já está em sala de aula poderá fazer o estágio de 

regência em sua própria sala, se e somente se a série, a disciplina e o local (escola) 

estiverem de acordo com o projeto de estágio desenvolvido pelo coordenador de 

estágio e segundo as normas deste regulamento. 

Artigo 5º. No caso de o aluno estagiário participar também de atividades de 

extensão, de monitorias e de iniciação científica, sob a supervisão de um professor, 

poderá aproveitar sua prática em até 40% da carga horária da regência, no nível de 

ensino a ser designado pelo coordenador de estágio. 

Artigo 6º. O aluno que participar de programas de iniciação à docência 

(como o PIBID, por exemplo), sob a supervisão de um professor, poderá aproveitar 

sua prática em até 50% da carga horária da regência do estágio, no/do nível de 

ensino em questão, num total máximo de 200 horas. 

Artigo 7º. O estágio curricular não obrigatório deverá ser analisado pelo 

Colegiado de Curso, considerando-se a proposta do aluno como elemento de 

formação profissional e sua pertinência, as condições de campo de realização da 

atividade e as possibilidades de acompanhamento por parte do Colegiado de Curso, 

bem como a indicação de um professor supervisor da área do Estágio.  

 
 
 

CAPÍTULO IV 

DA DURAÇÃO E DAS ETAPAS DO ESTÁGIO 

 

Artigo 8º. A duração do estágio do Curso de Letras – Língua Portuguesa 

obedecerá à legislação do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CP 

nº2, de 1º de julho de 2015), ou seja, a carga horária total de 400 horas de estágio 

curricular se distribuirá entre o quinto, sexto, sétimo e oitavo semestres. 
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Parágrafo 1º. A carga horária da disciplina Estágio Supervisionado I, 

ministrada no quinto semestre do Curso, terá 96 horas de duração. Seu 

desenvolvimento compreenderá a inserção do aluno-estagiário em ambientes de 

educação a fim de refletir acerca desses espaços e da ação de seus sujeitos.  

Nesta etapa, o aluno deverá conhecer a realidade educacional por meio de 

documentos educacionais diversos, como o projeto político-pedagógico da escola, 

bem como documentos instrumentais para o exercício da docência, como o diário 

de classe. Além disso, nesse momento, o aluno deverá ser integrado em atividades 

da escola que permitam conhecer os agentes da escola. 

Parágrafo 2º. A carga horária da disciplina Estágio Supervisionado II, 

ministrada no sexto semestre do Curso, terá 96 horas. Seu desenvolvimento 

compreenderá a observação-participante na escola-campo, a reflexão a partir da 

vivência experimentada com os agentes educacionais e a elaboração de proposta 

de intervenção que vise a melhoria da realidade educacional, seja por meio da 

promoção de atividades para a escola, seja na rediscussão da orientação da 

Universidade.  

Nesta etapa, privilegia-se a percepção, pelo aluno, da transposição didática 

dos conteúdos, a fim de o aluno pensar um conteúdo teórico e sua aplicabilidade 

na sala de aula. 

Parágrafo 3º. A carga horária da disciplina Estágio Supervisionado III, 

ministrada no sétimo semestre do Curso, terá 96 horas. Nesta etapa do estágio, o 

aluno deverá desenvolver atividades de regência no ensino fundamental na escola-

campo e/ou na própria UFMT e/ou em local proposto para a prática, frente a uma 

demanda exigida. 

 Contempla, ainda, a elaboração de planos de aula, projetos de extensão, 

projetos multidisciplinares bem como relatórios relacionados às atividades 

desenvolvidas nas escolas-campo. 

Parágrafo 4º. A carga horária da disciplina Estágio Supervisionado  IV, 

ministrada no oitavo semestre do Curso, terá 128 horas. A proposta, nesta etapa do 

estágio, contempla as mesmas ações do Estágio Supervisionado III, todavia o 

enfoque do oitavo semestre é o estágio no ensino médio. 
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Parágrafo 5º. A carga horária das disciplinas de estágio supervisionado 

prevê, ainda, a elaboração de memorial e/ou ensaio (quinto semestre) e relatórios 

finais (sexto, sétimo e oitavo semestres). 

Parágrafo 6º. Cabe ao professor docente observar a carga horária mínima de 

cada fase do estágio, bem como a liberdade de estender o tempo, de acordo com 

as exigências da programação do estágio, o calendário escolar ou fatores 

adversos, como cancelamento de dias letivos pela instituição ou paralisação das 

atividades, devido a movimentos grevistas ou outros motivos. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS TURMAS 

 

Artigo 9º.  As turmas de estagiários serão compostas por alunos 

matriculados na disciplina Estágio Supervisionado, observando-se o mínimo de 10 

alunos, consoante artigo 31 da Resolução CONSEPE 052/94. 

Parágrafo 1º. A frequência do aluno nas disciplinas correspondentes ao 

estágio, bem como sua realização, vincula-se à aceitação das normas deste 

regulamento e das exigências colocadas pelo plano de estágio do professor 

supervisor, principalmente, no que se refere a horário, local e duração do estágio. 

Parágrafo 2º. Os alunos bolsistas e as gestantes terão prioridade quanto ao 

início das atividades de estágio. Os bolsistas deverão se organizar para que não 

haja esvaziamento dos projetos em que cumprem suas atividades. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

Artigo 10º. O aluno estagiário terá as seguintes obrigações: 

- orientar-se nas atividades de estágio pelas normas internas da escola, devendo 

conhecer seu projeto político-pedagógico, e/ou orientar-se pelas diretrizes dos 

projetos de pesquisa e extensão; 
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- respeitar os horários de atendimento individual, para elaboração de planos de 

aula e/ou projetos de extensão, conforme horários previamente estabelecidos 

pelo professor supervisor do estágio e constantes na programação de horários 

das disciplinas do respectivo semestre/ano acadêmico; 

- executar o plano sob a orientação e acompanhamento dos professores 

supervisores da instituição de ensino e da escola; 

- apresentar relatório descritivo dos documentos educacionais que fazem parte 

da realidade escolar, memorial reflexivo acerca das experiências iniciais no 

estágio (Estágio Supervisionado I); 

-  apresentar relatório final de observação-participante e regência, de acordo com 

as normas estabelecidas pelo professor supervisor (Estágio Supervisionado II, 

III e IV); 

- comparecer pontualmente ao campo de estágio, nos horários de observação-

participante e regência, nesse último caso, munidos de seus planos de aula, 

não sendo admitida falta às aulas, a não ser em casos previstos por lei; 

- participar ativamente da vida da escola (reuniões pedagógicas e outros eventos 

promovidos pela escola) ou do programa de extensão e pesquisa durante o 

período de estágio; 

- comportar-se dentro da ética profissional relativa a sua profissão. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS DIREITOS DO ESTAGIÁRIO 

 

Artigo 11º. O estagiário tem direito a cumprir seu estágio curricular 

obrigatório dentro do período letivo em que está matriculado, salvo os casos de 

estágio curricular não obrigatório. 

Artigo 12º. O estagiário tem  direito ao conhecimento deste regulamento no 

início do período letivo, bem como dos demais instrumentos jurídicos que 

regulamentam o estágio. 
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Artigo 13º.O estagiário que já atua profissionalmente na área específica de 

seu estágio tem o direito de executá-lo no próprio local de trabalho, obedecendo às 

condições já mencionadas no artigo  quarto deste regulamento. 

Artigo 14º. O aluno tem o direito, caso a regência tenha sido insatisfatória, e 

mediante condições de tempo e local para realização, e com a anuência do 

professor supervisor, a uma segunda chamada para a regência. 

Artigo 15º. O estagiário está assegurado pela Universidade Federal de Mato 

Grosso no que diz respeito a acidentes pessoais e coletivos durante o período de 

realização do estágio, em qualquer de suas modalidades. 

Artigo 16º. Nos casos omissos neste regulamento, o aluno tem o direito de 

recorrer ao Colegiado do Curso de Letras– Língua Portuguesa e Literaturas. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR COORDENADOR  

E DO PROFESSOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

Artigo 17º. São atribuições do(s) professor(es) responsável(is) pelo estágio: 

a) Fazer levantamento do número de estagiários ao final de cada semestre. 

b) Analisar as Instituições ou Empresas ofertantes de estágio a fim de 

celebrar convênios e acordos. 

c) Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 

pertinentes ao estágio, em conjunto com os demais professores-supervisores. 

d) Coordenar a elaboração ou reelaboração de normas ou critérios 

específicos para a realização das atividades de instrumentalização prática e/ou de 

estágio. 

e) Orientar os alunos na escolha da área e/ou campo de estágio, quando for 

o caso. 
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f) Organizar, semestralmente, o encaminhamento de estagiários e a 

distribuição das turmas em conjunto com os supervisores. 

g) Criar mecanismos operacionais que facilitem a condução dos estágios 

com segurança e aproveitamento. 

h) Organizar e manter atualizado, um sistema de documentação e 

cadastramento dos diferentes tipos de estágios, campos envolvidos e números de 

estagiários de cada semestre. 

i) Realizar reuniões regulares com os professores-supervisores de estágio e 

com os técnicos supervisores das escolas concedentes. 

j) Realizar e divulgar semestralmente, junto com os supervisores, um estudo 

avaliativo a partir da análise do desenvolvimento e resultados do estágio. 

k) Acumular as atribuições de professor supervisor de estágio na instituição 

de ensino. 

l) Elaborar a programação dos estágios ao final de cada semestre. 

 

Parágrafo 1º: A programação dos estágios deve conter número de alunos, 

tipo de estágio, áreas ou habilitações, campo de estágio e convênio, período de 

realização, distribuição de turmas por supervisor e demais exigências 

regulamentares. 

 

Parágrafo 2º: O Estágio Supervisionado no Curso de Letras contará com um 

Coordenador de estágio que será responsável pela articulação dos estágios 

(Estágio I, II, III e IV) dos Cursos de Letras, bem como pela programação de ações 

inerentes à área. 

Parágrafo 3º: O Coordenador de estágio deverá elaborar, no prazo de dois 

anos das disciplinas de Estágio curricular obrigatório, ao menos uma produção 
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acadêmica sobre o estágio em coautoria com os supervisores e, se possível, com a 

participação discente.  

 

Artigo 18º. São atribuições do professor supervisor de estágio: 

a) Elaborar planejamento de estágio em consonância com a programação do 

estágio, juntamente com o coordenador de estágio, contando com a 

participação discente e, se possível, com o(s) supervisor(es) da escola 

concedente. 

b) Orientar e acompanhar, obrigatoriamente, as diferentes atividades de 

Estágio, consoante determinação do Colegiado de Curso prevista no 

Projeto Político Pedagógico, e juntamente com o supervisor da parte 

concedente. 

c) Observar a modalidade de supervisão adotada no curso é a direta, a qual 

determina o número de aluno e o regime de trabalho do supervisor, bem 

como o tipo de supervisão. 

d) Elaborar o plano de atividades do aluno e dar vistos nos relatórios de 

atividades semestrais, juntamente com o supervisor da escola.  

 

Parágrafo 1º: Cabe ao docente supervisor de estágio, ainda que na 

condição de coordenador, apresentar plano de estágio em seu plano de Curso a 

cada nova turma, prevendo os itens a serem desenvolvidos pelo estagiário, o 

processo de avaliação, o horário, o local e o período de realização do estágio, bem 

como exposição dos procedimentos para a confecção de relatórios de observação, 

participação e regência. 

Parágrafo 2º. Cabe ao docente supervisor definir, em consonância com a 

programação do estágio, as escolas em que o estagiário irá cumprir o estágio, que 

será realizado em período não coincidente com o das aulas teóricas, no horário de 

funcionamento do Curso de Letras – Língua Portuguesa, ou seja, nos períodos 

matutino e vespertino. Excepcionalmente, havendo concordância expressa do 

professor, o estágio poderá ser realizado no período noturno. 

Parágrafo 3º. Cabe ao docente supervisor apresentação de plano de 

estágio à instituição que acolherá o estagiário. Após o aceite das escolas para 
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execução do plano de estágio, deverá ser firmado termo de compromisso entre o 

aluno, a instituição concedente do estágio e a instituição de ensino, representada 

pelo Colegiado de Curso. 

Parágrafo 4º. Cabe ao docente supervisor elaborar o plano de atividades a 

ser integrado no termo de compromisso de estágio obrigatório ou não obrigatório.   

Parágrafo 5º. Cabe somente ao docente supervisor de estágio o poder de 

decisão sobre alterações no local e na modalidade de realização do estágio, desde 

que observada a programação do estágio. 

Parágrafo 6°: O regime de trabalho do supervisor deve considerar o número 

de estagiários a serem atendidos, observando-se o número máximo de 10 alunos 

por turma, e o número de reuniões semanais e visitas às escolas em consonância 

com a programação e o planejamento do estágio. 

Artigo 19º. Poderão supervisionar o estágio curricular no Curso de Letras – 

Língua Portuguesa docentes efetivos, lotados no Departamento, ou substitutos, 

preferencialmente com experiência comprovada na área de ensino. 

Artigo 20º. Conforme o planejamento do estágio desenvolvido pelo professor 

supervisor, este poderá ter auxílio de professores substitutos, monitores, bolsistas 

de iniciação científica e participação de docentes de outras áreas e departamentos.  

Artigo 21º. Os professores supervisores das disciplinas Estágio 

Supervisionado I, II, III e IV devem apresentar Plano de estágio em seus planos de 

ensino, os quais serão aprovados pelo Colegiado de Curso.  

Artigo 22º. Parágrafo 1º. Entende-se por planejamento de estágio o Plano 

de Estágio a ser acrescentado no plano de ensino das disciplinas Estágio 

Supervisionado I, II, III e IV, no qual poderão constar, entre outros aspectos, 

caracterização do tipo de estágio, definição dos objetivos, atividades básicas e 

sistemática de acompanhamento e avaliação. 
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CAPÍTULO IX 

DA AVALIAÇÃO 

 

Artigo 23º. A avaliação do Estágio Supervisionado deverá ser discriminada 

no plano de estágio contido no plano de ensino da disciplina. Para isso, deverá 

considerar os seguintes pontos no tocante aos aspectos atitudinais: 

- Participação em atividades diversas promovidas pela escola; 

- Respeito à diversidade de opiniões e de posturas teóricas; 

- Postura (inclui assiduidade, pontualidade, apresentação e voz); 

- Criatividade para propor estratégias de ensino e propostas de intervenção para 

a realidade escolar e/ou a universidade; 

- Desempenho em aulas-laboratório, durante as aulas teóricas. 

 

No que se refere aos aspectos técnico-profissionais, deverão ser 

considerados: 

- Apresentação de planos de aula e/ou de atividades (para o caso de projetos, 

por exemplo); 

- Domínio de conteúdo por meio de exposição clara e didática; 

- Adequação de metodologia ao conteúdo e à turma; 

- Uso de recursos didáticos em consonância com objetivos propostos; 

- Preparação de material didático em consonância com os conteúdos a serem 

ministrados; 

- Exposição detalhada de atividades de observação-participante e regência em 

memorial, ensaio e/ou relatório final. 

 

Artigo 24º. O estagiário será obrigatoriamente avaliado em dois momentos: 

durante a realização das disciplinas Estágio Supervisionado I, II, III e IV nas 

escolas-campo e pelo memorial e/ou relatório final. Além desses instrumentos de 

avaliação, podem ocorrer provas teóricas, elaboração de memoriais e de ensaios, 

oficinas de produção de material didático, regência em projetos de extensão, bem 
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como quaisquer outras atividades propostas pelo professor supervisor. O professor 

poderá estabelecer, no plano de ensino, pesos variados para cada instrumento de 

avaliação. 

Parágrafo 1º. A não entrega  das atividades previstas no plano de estágio do 

professor, bem como a falta não justificada ao estágio na escola-campo resultará 

em reprovação automática do estagiário, mesmo que esse obtenha média em 

outras avaliações, considerada a natureza da disciplina. 

Parágrafo 2º. Não haverá, para o aluno de Estágio Supervisionado  I, II, III e 

IV reprovado nas aulas práticas, outros exames. 

Parágrafo 3º. O estágio curricular não obrigatório não dispensa o aluno da 

obrigatoriedade de relatório. 

 

Artigo 25º. Cabe ao professor supervisor, segundo seu plano de estágio, atribuir 

outras notas e pesos às diversas atividades realizadas. 

 

CAPÍTULO X 

DA RELAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM AS ESCOLAS 

CONCEDENTES DE ESTÁGIO 

 

Artigo 26º. O curso de Letras, na tentativa de fortalecer a relação entre a 

Universidade e as escolas concedentes de estágio, compromete-se a abrir espaço 

permanente em sua semana acadêmica na forma de fórum para discutir demandas 

relativas ao ensino-aprendizagem de conteúdos de Língua Portuguesa e de 

Literatura da(s) escola(s) que irá(ão) receber os estagiários. Nesse fórum, também 

poderão ser pensadas alternativas e soluções aos problemas levantados. 

Artigo 27º. O Coordenador de estágio, juntamente com os supervisores da 

instituição superior de ensino, deverá, na medida do possível e naquilo que for 

pertinente ao estágio, contemplar em sua programação, as necessidades elencadas 

em fórum da escola básica citado no artigo anterior. 

Artigo 28º. O supervisor de estágio, juntamente com os supervisores da 

escola concedente, deverá, na medida do possível e naquilo que for pertinente ao 
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estágio, contemplar sem seu plano de estágio, as necessidades elencadas em 

fórum da escola básica citado no artigo anterior. 

Artigo 29º. A participação dos docentes supervisores das escolas 

concedentes na Semana de Letras deverá ser sem ônus (pagamento de inscrição) 

como forma de contrapartida a sua formação continuada. 

Artigo 30º. Os professores da educação básica das escolas concedentes de 

estágio deverão ser convidados a se fazerem presentes nas reuniões da área de 

estágio a fim de contribuírem com a elaboração de plano de atividades do aluno.  
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Apêndice C –  Projeto Integrador das Atividades de Prática como 

Componente Curricular 

 
Este Projeto Integrador das Práticas como Componente Curricular 

(PIPCC) organiza e orienta as ações necessárias ao desenvolvimento das 

atividades de Prática como Componente Curricular (PCC) para o Curso de Letras – 

Língua Portuguesa, estabelecendo intersecções entre os núcleos de estudos de 

formação geral (Núcleo de Estudos da Linguagem e Núcleo de Estudos Literários), 

o núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional (Núcleo Profissionalizante) e o núcleo de estudos integradores (Núcleo 

de Estudos Complementares). 

Com base na Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, do Conselho 

Nacional de Educação, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada e, portanto, normatiza as atividades de Prática como Componente 

Curricular, o Colegiado de Curso estabeleceu o seguinte Regulamento, que se 

apresenta organizado em dez artigos distribuídos em cinco capítulos.  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º. As atividades de PCC se desenvolverão no decorrer do Curso, 

integrando o processo de formação acadêmica enquanto exercício prático da 

docência e, portanto, deverão considerar a relação entre as dimensões teórica e 

prática inerentes à formação plena do profissional de Língua Portuguesa e 

Respectivas Literaturas. Assim, reafirma-se o conceito posto pelo Parecer CNE/CP 

nº 28/2001, que concebe a Prática como Componente Curricular como “uma prática 

que produz algo no âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente [...] 

ela terá que ser uma atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do 
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processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade 

acadêmico-científica.” Além disso, as atividades de PCC devem estar articuladas 

com o estágio supervisionado e com as atividades teórico-práticas. 

Parágrafo 1º. A carga horária total das atividades de Prática como 

Componente Curricular será de 400 (quatrocentas) horas, distribuídas ao longo do 

processo formativo, em obediência à legislação do Conselho Nacional de Educação 

(Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015). 

Parágrafo 2º. As atividades de que trata este Regulamento integrarão 

disciplinas da matriz curricular do Curso de Letras, explicitadas no Artigo 5º, 

Capítulo IV a seguir, e a carga horária correspondente a cada disciplina consta 

registrada nos quadros do currículo pleno componentes do Projeto Pedagógico.  

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 2º. As atividades de PCC, segundo a Resolução CNE/CP nº 2, de 

1º de julho de 2015, deverão garantir, ao longo do processo de formação 

acadêmica, efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, objetivando 

fornecer elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e 

habilidades necessárias à docência.  

 

CAPÍTULO III 

DA TIPOLOGIA 

 

Artigo 3º. A Prática como Componente Curricular é o conjunto de 

atividades de caráter empírico e aplicado, que proporcionam experiências de 

aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao 

exercício da docência, de modo que sejam colocados em uso, no âmbito do ensino, 



175 
 

 

  

 
 
 
 

os conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas diversas 

atividades formativas que a compõem o currículo do curso. 

Parágrafo único. As atividades de Prática como Componente Curricular, 

desenvolvidas como parte de disciplinas do currículo do Curso de Letras – Língua 

Portuguesa, serão realizadas pelos discentes sob a supervisão dos docentes 

responsáveis pelas disciplinas, considerando um deles o Coordenador das 

Atividades de Prática, conforme o Capítulo VI deste Regulamento.  

Artigo 4º. As atividades de PCC deverão ser apresentadas no plano de 

ensino da disciplina, observando-se a composição dos núcleos a que pertencem 

cada uma das disciplinas e a relação entre esses, bem como a programação 

prevista para o estágio por meio de sua coordenação. Assim, poderão ser 

formalizados subprojetos por núcleos que possuam um eixo comum integrador ou 

apenas um projeto mais abrangente que atenda as especificidades de todos os 

núcleos. 

Nesse(s) projeto(s), poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Investigação do material didático utilizado na Educação Básica, a fim de 

observar como os conteúdos teóricos são transpostos pelos autores desse 

material, bem como decidir pela escolha consciente do que deve ser levado à 

sala de aula. Além disso, podem ser investigados materiais paradidáticos e 

alternativos (material apostilado, sequências didáticas) utilizados para o 

ensino.  

 Estudo e produção de material didático diverso com base nos resultados de 

pesquisas sobre uso de material didático. 

 Revisão de textos por meio de oficinas ou minicursos. 

 Oficina de avaliação de redação com base nos critérios de correção do 

Exame Nacional do Ensino Médio. 

  Análise dos critérios e dos instrumentos de avaliação do material didático, 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, por meio do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) e do PNLD Dicionários. 

  Reflexão da relação teoria e prática, que poderá ocorrer em forma de 

colóquios, seminários ou conferências, nos quais professores da área de 
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Letras, atuantes na Educação Básica, possam apresentar ou problematizar 

suas experiências profissionais. 

 Desenvolvimento de projetos temáticos inter/trans/multidisciplinares 

envolvendo os alunos, a escola ou outros espaços não formais da 

comunidade. 

 Participação em Projetos e Programas de incentivo à docência. 

 Propostas de uso de textos em ambiente digital para fins didáticos, a exemplo 

de plataformas educacionais, redes sociais e softwares diversos.  

 Outras atividades que tenham fins didáticos, sugeridos e aplicados pelos 

agentes da PCC. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA PCC 

 

Artigo 5º. As atividades de PCC serão realizadas a partir do 2º semestre 

do Curso de Letras – Língua Portuguesa e  Literaturas, contemplando, de forma 

interligada, os conteúdos dos quatro núcleos de estudos do curso. 

Artigo 6º. As 400 (quatrocentas) horas das atividades de PCC integrarão 

as seguintes disciplinas do currículo pleno do Curso: 

I – 2º semestre, com carga horária total de 32 h, envolvendo as disciplinas 

de Estudos Literários II e Literatura Portuguesa I; 

II – 3º semestre, com carga horária total de 48 h, envolvendo as disciplinas 

Teorias Linguísticas, Literatura Brasileira I e Literatura Portuguesa II; 

III – 4º semestre, com carga horária total de 48 h, envolvendo as disciplinas 

História e Filologia da Língua Portuguesa, Literatura Brasileira II, Literatura 

Portuguesa III; 

IV – 5º semestre, com carga horária total de 64 h, envolvendo as disciplinas 

Fonética e Fonologia, Literatura Brasileira III, Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa, Optativa I; 
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V – 6º semestre, com carga horária total de 64 h, envolvendo as disciplinas 

Morfologia, Linguística do Texto, Literatura Brasileira IV, Libras; 

VI – 7º semestre, com carga horária total de 80 h, envolvendo as disciplinas 

Sintaxe, Semântica e Pragmática, Literatura Brasileira V, Sociolinguística; 

VII – 8º semestre, com carga horária total de 64 h, envolvendo as disciplinas 

Teorias do Discurso, Literatura Brasileira VI, Literatura Mato-grossense, Optativa II. 

Artigo 7º. As atividades de Prática como Componente Curricular, 

deverão ser realizadas em instituições relacionadas ao ensino, como as unidades 

escolares, as secretarias de educação, os centros de formação, os sindicatos dos 

profissionais de educação básica.  

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 8º. São considerados agentes das atividades de Prática como 

Componente Curricular os discentes, o Coordenador do Curso de Letras, o 

Colegiado de Curso, o Coordenador das Atividades de Prática, os docentes das 

disciplinas que contemplem tais atividades, os coordenadores e os docentes das 

instituições escolares e instituições não escolares concedentes das atividades de 

Prática como Componente Curricular. 

Parágrafo único. A função de Coordenador de Atividades de Prática 

como Componente Curricular será exercida por um professor do quadro efetivo do 

Curso de Letras, designado pelo Colegiado de Curso, considerando a composição 

dos núcleos de estudo.  

Artigo 9º. Será de responsabilidade do Colegiado de Curso juntamente 

com a Coordenação da Prática como Componente Curricular e os professores das 

disciplinas envolvidas nas PCC’s, a definição dos eixos temáticos de cada período 

letivo. 

Parágrafo 1º. Competirá à Coordenaçao da Prática como Componente 

Curricular operacionalizar a realização das atividades de PCC, propondo normas, 

cronogramas, temas, procedimentos avaliativos e o que mais necessário for para a 
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execução das atividades pelos discentes, em consonância como a programação 

prevista pelo Coordenador de Estágio. 

Parágrafo 2º. Caberá aos docentes responsáveis pelas disciplinas 

citadas neste regulamento e no PPC a orientação das atividades de PCC bem como 

o registro delas nos planos de Curso e nos diários de classe, uma vez que a PPC 

corresponde a parte de carga horária de disciplina. 

Parágrafo 3º. Cumprirá ao Colegiado de Curso, à Coordenação de PCC, 

em conjunto com os docentes das disciplinas envolvidas, e aos Coordenadores e/ou 

docentes das instituições escolares e instituições não escolares concedentes das 

atividades de Prática como Componente Curricular, discutir, analisar, avaliar e 

deliberar sobre as condições técnicas e éticas de todas as atividades da Prática 

bem como garantir as condições adequadas para a sua realização. 

Parágrafo 4º. O Coordenador de Curso juntamente com o Colegiado de 

Curso acompanharão de modo indireto todas as ações desenvolvidas como 

atividades de PCC, visando ao cumprimento do estabelecido no Projeto Pedagógico 

de Curso e no presente regulamento.  

Artigo 10º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso 

de Letras. 
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Apêndice D–  Regulamento das Atividades Teórico-Práticas  

 

As Atividades Teórico-Práticas (ATP’s), de que trata este regulamento, 

compõem o currículo do Curso de Letras – Língua Portuguesa, com o total de 200 

(duzentas) horas de atividades extraclasse a serem cumpridas ao longo do Curso, a 

partir da data de ingresso do aluno.  

Esta exigência está vinculada à Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de 

julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior dos cursos de licenciatura e passa a valer, sobretudo, para 

que a valorização da experiência extraescolar; a vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais, entre outros, constituam princípios vitais 

para a melhoria e democratização da gestão e do ensino. 

Estas 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas devem 

promover um aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, 

conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 da Resolução citada, por meio da 

iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre 

outras, consoante o projeto de curso da instituição, agora descrito. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º. As atividades teórico-práticas caracterizam-se como 

atividades de caráter acadêmico, científico e cultural, visando ao enriquecimento 

curricular e à flexibilização da formação do futuro educador; devem ser realizadas 

pelo acadêmico, a partir de sua primeira matrícula no Curso, na correlação ensino, 

pesquisa e extensão, respeitando-se a sua autonomia, iniciativa e prioridade. 

 

Artigo 2º. Serão aceitas e computadas as cargas horárias cumpridas 

em atividades afins com os objetivos do Curso e com perfil profissional definido pelo 

Projeto Pedagógico, inclusive eventual carga horária sobressalente cursada em 

disciplinas optativas. 
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CAPÍTULO II 

DA TIPOLOGIA 

 

Artigo 3º. Serão consideradas ATP’s as atividades desenvolvidas 

junto às instituições de ensino superior credenciadas pelo MEC e pelas Secretarias 

Municipais e Estaduais de Ensino e a participação como público ou como integrante 

de eventos culturais acrescidos da descrição do evento. São consideradas 

atividades teórico-práticas: 

I. Atividades de iniciação à docência; 

II. Atividades de iniciação à pesquisa; 

III. Atividades de participação e organização de eventos; 

IV. Experiências profissionalizantes e/ou complementares; 

V. Publicações; 

VI. Apresentação de trabalhos científicos em congressos e/ou 

outros eventos científicos; 

VII. Atividades de extensão;  

VIII. Representação em órgãos colegiados; 

IX. Atividades artístico-culturais e produções técnico-científicas; 

X. Cursos e/ou disciplinas na área ou em áreas afins; 

XI. Participação, como público, em eventos artísticos (teatro, 

cinema, ópera, shows musicais). 

 

 

CAPÍTULO III 

DA CARGA HORÁRIA 

 

Artigo  4º. O total carga horária será  de 200 (duzentas) horas para 

que se possam ser aprovadas as ATP’s realizadas pelos discentes. 

Artigo 5º. Cada atividade deverá ser comprovada por meio de 

certificados ou ingressos originais e das respectivas cópias para conferência. 
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Parágrafo único.  O documento comprobatório apresentado deverá 

conter a denominação da atividade desenvolvida e respectiva carga horária, bem 

como a assinatura do responsável pela atividade. 

 

CAPÍTULO IV 

DO REGISTRO DAS ATIVIDADES 

 

Artigo 6º. É de competência do Colegiado de Curso, podendo ser 

prevista a colaboração do corpo docente: 

I – o controle e o acompanhamento das ATP’s serão feitos em 

formulário próprio; 

            II – a contabilização da carga horária e seu encaminhamento ao 

Coordenador de Curso; 

                    III – a divulgação, entre os alunos, da realização de eventos, 

 

Parágrafo único. Todos os comprovantes das atividades realizadas 

deverão ficar arquivados junto à Seção de Registro Escolar, devendo o aluno 

responsabilizar-se pela guarda dos documentos originais e dos comprovantes de 

entrega.  

 

Artigo 7º. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada ao 

Coordenador de Ensino em tempo hábil para aprovação, obedecendo-se aos prazos 

definidos em calendário próprio do Curso. 

Artigo 8º. Caberá ao Colegiado do Curso de Letras a homologação da 

carga horária obtida nas ATP’s. 

Artigo 9º. Ao aluno que completar a carga horária exigida em ATP’s será 

atribuído o resultado final aprovado. 

Artigo 10º. Outras atividades não previstas neste regulamento poderão 

ser computadas, desde que aprovadas pelo Colegiado do Curso de Letras. 

 

Artigo 11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso 

de Letras. 
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PEDIDO DE AVALIAÇÃO DE ATP’s  
(ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS) 

 
Rondonópolis, _______ de ____________________ de 20_______. 

 
Ao Colegiado do Curso de Letras – Língua Portuguesa/ CUR/UFMT 

Eu,________________________________________________________________, 

residente na _______________________________________________________, 

nº_________complemento_________________________,telefone:_____________,

e-mail:________________________________________________, aluno(a) 

regularmente matriculado(a) no curso de Letras - Língua Portuguesa, registrado(a) 

no RGA sob o n° ____________________________, solicito que seja considerada 

a carga horária em histórico escolar às atividades teórico-práticas abaixo 

relacionadas.  

 

 Em anexo, encontram-se as cópias dos documentos comprobatórios, 

devidamente numeradas, e 01 (uma) via da ficha de avaliação.  

 

Assinatura do(a) aluno(a) 

 

___________________________________________________________________ 
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PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS 

CURSO DE LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA/CUR/UFMT 
 

Instruções: Elenque, conforme as categorias e cargas horárias (CH) previstas no Regulamento das Atividades Teórico-Práticas todas as 
atividades para as quais deseja reconhecimento e integralização. Após o preenchimento desta planilha, junte cópias dos comprovantes das 

atividades e as encaminhe ao Colegiado de Curso por meio de requerimento protocolado. 
 
MATRÍCULA: 
NOME:                                                       

Categorias de Atividades Teórico-Práticas Carga Horária de Aproveitamento 
Parciais da 

CH 
Aproveitada 

Subtotais da 
CH 

Aproveitada 
I - Iniciação à docência [monitor (a) ou tutor (a) 

em projetos institucionais: PET, PIBID, TUTORIA 
e MONITORIA] 

Até 100 horas 
  

II - Iniciação à pesquisa 
 (PIBIC e VIC) Até 100 horas 

  

III - Participação em: 
a) - em eventos acadêmicos 

Até 100 horas para o conjunto de 
atividades   

 
b) - organização de eventos acadêmicos 

Até 30 horas para o conjunto de 
atividades   

IV - Experiências profissionalizantes e/ou 
complementares (participação em projetos 

sociais, governamentais e não governamentais) 

 
Até 60 horas para o conjunto de 

atividades   

V - Publicações 
a - Artigos completos publicados em 
periódicos/Revistas (incluindo publicações online) 
e/ou capítulos de livro e/ou CD-ROM, indexados  

 
50 horas por publicação   

b - Artigos completos e/ou Resumos expandidos 
publicados em anais de congressos 30 horas por atividade   

c - Resumos publicados em anais de congressos 
e/ou outros eventos científicos 20 horas por atividade   

d - Matérias publicadas no formato jornalístico em 
jornais e revistas 10 horas por atividade   

VI - Apresentação de trabalhos científicos em 
congressos e/ou outros eventos científicos 
a - conferências, comunicações orais e/ou relatos 
de experiências 

 
 

 30 horas por atividade 
 

 
 
 
 

 
 

b - Pôster 20 horas por atividade   

VII - Extensão (estudos e atividades realizadas 

em programas de extensão e participação em 
projetos de extensão - bolsista ou voluntário) 

 
Até 100 horas para o conjunto de 

atividades por ano 
  

VIII - Representação em órgãos colegiados 

(participação em órgãos colegiados, em comitês 
ou comissões de trabalhos na UFMT) 

 
Até 30 horas para o conjunto de 

atividades por ano 
  

IX - Atividades artístico-culturais e produções 
técnico-científicas 
(participação comprovada em grupos de arte: 
teatro, dança, coral, poesia e música; produção 
ou elaboração de vídeos, sites, exposições e 
programas radiofônicos e televisivos) 

 
Até 60 horas para o conjunto de 

atividades. 
  

X - Cursos e/ou disciplinas (cumpridos como 

enriquecimento curricular, na área ou em áreas 
afins, realizados na UFMT ou em outras 
instituições de ensino superior do país ou no 
exterior – inclui cursos à distância) 

Até 60 horas para o conjunto de 
atividades ao longo da formação.   

XI - Eventos Artísticos (teatro, música, artes 

visuais, dança, cinema) Ingresso e / ou Programa 
do Evento + Relato Avaliativo (1200 a 1500 
caracteres com espaços) 

Até 10 horas para o conjunto de 
atividades ao longo da formação.   

TOTAL   



 

 

 Apêndice E –  Protocolo de Segurança  de Visita técnica  

 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
1.1 O proponente da atividade de visita técnica poderá ser um ou mais de um 

docente do curso de Letras – Língua Portuguesa, levando-se em consideração a 

natureza da atividade e a inclusão da proposta nos planos de ensino dos docentes 

envolvidos. 

1.2 Os discentes, docentes e motoristas envolvidos nas atividades da visita técnica 

deverão seguir as normas de segurança gerais da legislação vigente (Resolução 

CONSEPE nº 117, de 02 de outubro de 2014), bem como aquelas dispostas neste 

protocolo.  

1.3 Todos os discentes envolvidos nas atividades de visita técnica deverão estar 

cobertos pelo seguro contra acidentes pessoais a ser providenciado pela 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

1.4  Nas atividades, não serão permitidos o transporte e a participação de pessoas 

que não sejam integrantes da comunidade acadêmica do curso de Letras – Língua 

Portuguesa, ressalvadas aquelas cuja participação se dê em decorrência de 

convênios e parcerias institucionais de qualquer ordem, desde que tenham seguro 

contra acidentes pessoais e que sejam indicados pelo proponente da atividade de 

campo e autorizados pelo dirigente da unidade, ressalvado o que estabelece a 

Resolução CONSEPE 117/2014. 

1.5 A participação de monitores na atividade de visita técnica deverá ser justificada 

pelo docente responsável e submetida à aprovação prévia da Coordenação do curso 

de Letras – Língua Portuguesa, ouvidos os docentes da área. 

 

2. RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO 

 

2.1 É de responsabilidade da UFMT a manutenção dos veículos da instituição 

utilizados nas atividades de campo, bem como a formalização de reclamação quanto 

ao estado de conservação e uso dos veículos contratados. É de responsabilidade do 

Instituto garantir auxílio aos discentes e diárias aos servidores e colaboradores, em 

conformidade com o orçamento e autorização da autoridade competente. 
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2.2 É de responsabilidade de a UFMT providenciar seguro contra acidentes pessoais 

a todos os discentes envolvidos nas atividades de campo. 

2.3 É de responsabilidade da Coordenação do curso de Letras – Língua Portuguesa 

apreciar os planos de ensino com as respectivas visitas técnicas e encaminhá-los à 

Direção da Unidade para avaliação. 

2.4 Após a aprovação das atividades pela Direção da Unidade, a Coordenação do 

curso de Letras – Língua Portuguesa divulgará as datas de realização das atividades 

para a comunidade acadêmica. 

2.5 É de responsabilidade da Coordenação de Ensino de Letras – Língua 

Portuguesa fornecer ao docente proponente da atividade e aos motoristas uma lista 

de telefones de todos os envolvidos para contato em caso necessidade, bem como 

notificar os órgãos competentes, indicados pelo docente proponente, sobre a 

realização da atividade. 

2.6 É de responsabilidade de o Departamento fornecer os equipamentos de 

primeiros socorros para as atividades de visita, desde que solicitado pelo docente 

antecipadamente. 

2.7 É de responsabilidade do Instituto o acompanhamento das atividades, prestando 

eventual suporte logístico assim como solicitar apoio externo aos órgãos 

competentes para capacitação dos docentes, sempre que necessário. 

 

3. RESPONSABILIDADES DO DOCENTE PROPONENTE DA ATIVIDADE DE 

VISITA TÉCNICA 

São responsabilidades do docente proponente da atividade de visita técnica: 

3.1 Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Ensino para definição 

das atividades de visita técnica do semestre. 

3.2 Submeter, em forma de processo, solicitação da viagem conforme as condições 

oferecidas pela UFMT, bem como preencher os formulários de solicitação de 

veículo, de plano de aulas, de solicitação de diárias (para os docentes) e de 

solicitação de ajudas de custo (para os discentes). A solicitação deverá ser feita com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da realização da atividade de visita 

técnica.  
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3.3 Certificar-se, previamente, sobre as condições, exigências e funcionamento 

do(s) local(is) de visita, quando necessário e possível. 

3.4 Informar aos discentes, no início do semestre letivo, a provável data de 

realização da viagem, o itinerário, a programação e os dados relevantes sobre o 

local de destino, bem como orientá-los durante todo o percurso realizado. 

3.6 Orientar os discentes e eventuais participantes externos acerca das normas e 

requisitos para a visita técnica. 

3.7 Zelar pela segurança dos participantes, orientando acerca das atividades e de 

seus possíveis riscos. 

3.10 Apresentar, no retorno da visita, um relatório simplificado contendo a descrição 

das atividades executadas. 

3.11 No caso da desistência de discentes e docentes, informar, no relatório, a lista 

de desistentes para que possam ser tomadas as providências para a devolução das 

respectivas ajudas de custo. 

 

4. RESPONSABILIDADES DO DISCENTE PARTICIPANTE DA VISITA TÉCNICA 

 

São responsabilidades do discente participante da visita técnica: 

4.1 Custear a sua hospedagem e as suas refeições durante a visita. 

4.2 Levar para a visita itens necessários e objetos pessoais em quantidade 

compatível com o número de dias de permanência no campo. 

4.3 Procurar médico e consultá-lo sobre a possibilidade de realizar a atividade, em 

caso de gravidez, amamentação ou em caso de problemas de saúde. 

4.4 Informar ao docente proponente, por meio de atestado médico, sobre gravidez, 

amamentação ou problemas de saúde, bem como se responsabilizar pelo uso de 

medicamento apropriado.  

4.5 Não portar, consumir ou oferecer a outrem, dentro ou fora do veículo ou nas 

demais acomodações, qualquer tipo de bebida alcoólica ou droga ilícita. 

4.6 Não se afastar do grupo, sair do roteiro da viagem para fazer turismo ou passeio 

nem praticar ato que coloque em risco qualquer membro da equipe ou a si próprio. 

4.7 Respeitar o(s) docente(s), o(s) motorista(s), os demais discentes a fim de 

favorecer a melhor condução das atividades. 
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4.8 Assinar o Termo de Responsabilidade e Ciência de Risco do Participante (Anexo 

I). 

4.9 Para o discente menor de idade, o Termo de Responsabilidade e Ciência de 

Risco do Participante deverá ser assinado por seu responsável. 

4.10 Apresentar relatório da atividade da visita técnica, quando solicitado pelo(s) 

docente(s) proponente(s). 

4.11 Zelar pelo veículo disponibilizado para a visita, bem como pelo lugar de 

hospedagem, quer seja público ou privado. 

4.12 No caso de o aluno maior de idade se recusar a retornar para o Câmpus 

Universitário de Rondonópolis, com o restante da equipe, e esgotados todos os 

meios de convencimento, ele deverá assinar termo circunstanciado assumindo todos 

os riscos e consequências do seu ato.  

 

5. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO DISCENTE NA VISITA TÉCNICA 

 

5.1 Estar matriculado no componente curricular ao qual está vinculada a atividade e 

não ter ultrapassado o limite de faltas de 25% da carga horária do componente. 

5.2 Estar ciente das normas e requisitos para a visita técnica e assinar a lista de 

presença contendo o número de matrícula expedido pela UFMT. 

5.3 Cumprir as demais exigências estabelecidas no planejamento da viagem e das 

atividades, quando solicitadas pelo docente proponente. 

 

6. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pelo Colegiado de Curso de Letras 

– Língua Portuguesa. 
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ANEXO I – DO APENDICE E 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E CIÊNCIA DE RISCO DO PARTICIPANTE 

 

Eu, _______________________________________________________, matrícula 

nº_________________, declaro estar ciente dos termos contidos no Protocolo de 

Segurança de Visita Técnica  e assumo o compromisso de cumprir suas 

disposições, apresentar conduta proativa de segurança, inclusive prestando 

informações adicionais sobre necessidades pessoais, bem como outras informações 

relevantes a minha própria segurança e a de terceiros. 

Fica também firmado o compromisso quanto à urbanidade necessária, seguindo as 

orientações dos responsáveis pela atividade, respeitando os roteiros e/ou as ações 

programadas, evitando atitudes ou condutas desrespeitosas. Além disso, declaro 

estar ciente de que não posso dirigir veículos da instituição ou de 

conveniados/contratados, exceto em casos excepcionais previstos na legislação, 

bem como tomar banho em corpos d’água de qualquer natureza sem a devida 

autorização do docente proponente. Declaro também não portar nem utilizar 

substâncias entorpecentes ilícitas. Declaro, ainda, estar ciente de que, caso 

necessite de eventual atendimento médico e/ou de primeiros socorros, esses 

procedimentos dependerão sempre das condições do local onde eu me encontrar. 

No caso de desobediência às normas de segurança, estou ciente de que poderei ser  

advertido e responsabilizado, podendo sofrer sanções consoante as normas da 

UFMT. 

 
Referências externas 

Pessoa para contato na cidade de origem: 
Grau de parentesco: 
Telefones: 
Outras informações relevantes 

Obs.: descreva as características pessoais relacionadas a alergias, limitações físicas 
ou incapacidades, bem como à gravidez, administração de medicamentos (nesse 
caso, anexar cópia do receituário médico). 
 
Rondonópolis, ____ / ____ / _______.  
 
 

____________________________________ 

                                   Assinatura do estudante ou responsável 
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ANEXO II – DO APENDICE E 
 

INFORMAÇÕES GERAIS E DE SAÚDE DO PARTICIPANTE 
EM AULA DE CAMPO NA UFMT 

 
Nome:            
             
Tipo Sanguíneo:            
Alergia a Medicamentos:         
             
Uso de Medicação Controlada:        
             
Plano de Saúde:            
CPF:              
Local e Data de Nascimento:         
             
Estado Civil:             
Filiação:  
Mãe              
Pai              
ENDEREÇO RESIDENCIAL:         
             
TELEFONE: (     )            
Pessoa(s) de referência para contato em caso de necessidade: 
Nome:             
Telefone:             
Grau de Parentesco:           
Informações Complementares: 
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Apêndice F –  Regulamento do Laboratório de Informática  

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO  
CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

 
REGULAMENTO E NORMAS PARA O USO DO LABORATÓRIO-ICHS 

LETRAS/HISTÓRIA 

 
1. FUNCIONAMENTO E CONTROLE DE ACESSO 

 

1.1 Durante o período letivo, o horário de funcionamento do Laboratório 

compreende os períodos das 8h às 22h, de segunda à sexta-feira, e das 

8h às 17h, de sábado. O uso do Laboratório é vedado aos domingos e 

feriados. 

 

1.2 O Laboratório é de caráter interdisciplinar e de uso coletivo 

preferencialmente dos Departamentos de Letras e História. 

 

1.3 A reserva para uso exclusivo do Laboratório dar-se-á conforme a 

necessidade da atividade pedagógica, disponibilidade de horário e desde 

que não prejudique o uso de outrem, devendo receber autorização escrita 

dos Coordenadores do Laboratório. 

 

1.3.1 O acesso será permitido, preferencialmente, para docentes e técnicos 

dos Cursos de Licenciatura de Letras e História\ICHS/CUR\UFMT, e 

discentes supervisionados por um professor. 

 

1.3.2 O uso por docentes, discentes e técnicos, que não sejam dos Cursos 

de Letras e História do ICHS, de outro Instituto ou de público externo, 

só será permitido mediante autorização explícita do Coordenador do 

Laboratório. Esses usuários não poderão utilizar ou permanecer no 
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Laboratório sem supervisão e acompanhamento do responsável pelo 

agendamento. 

 

1.4  Os agendamentos das reservas deverão ocorrer com antecedência 

mínima de 24h, nas secretarias dos respectivos cursos responsáveis pelo 

Laboratório.  

 

1.4.1 A solicitação de agendamento será realizada por ofício, no qual 

deverão ser informados:  

a) o tipo de atividade prevista; 

b) a quantidade de pessoas que estarão envolvidas e respectivos números 

de  SIAPE e RGA (público interno) e RG e CPF (público externo); 

c) a data  e o horário de utilização; 

d) os equipamentos e materiais que serão manuseados. 

 

1.5 O Laboratório contará com um livro de registro de entrada e saída de 

pessoas, de preenchimento obrigatório.  

 

1.6 A chave do Laboratório será disponibilizada pelos respectivos  coordenadores 

do Laboratório e\ou  seus  responsáveis. 

 

2. DO USO 

 

2.1 Os recursos disponibilizados no Laboratório destinam-se, 

exclusivamente, às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 

extensão dos Cursos de Licenciaturas de Letras e História do ICHS, 

sendo vedados: 

 

2.1.1 Efetuar qualquer tipo de alteração e/ou manutenção na configuração 

dos equipamentos do Laboratório. Quando for necessário, solicitar ao 

Coordenador que acione a unidade STI; 
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2.1.2 Desenvolver e/ou disseminar códigos maliciosos, como vírus, nos 

equipamentos; 

2.1.3 Praticar intrusão de qualquer espécie, tal como quebrar privacidade, 

utilizar conta alheia, tentar quebrar sigilo e/ou senha, obter senhas de 

outros usuários, causar prejuízo de operação do sistema em 

detrimento dos demais usuários, utilizar programas para burlar o 

sistema, bloquear as ferramentas de auditoria automática e/ou outras 

ações semelhantes, exceto quando fizer parte de uma estratégia 

pedagógica estabelecida pelo Coordenador; 

 
2.1.4 Terminantemente proibido o acesso a sites pornográficos e afins. 

 
2.2 O acesso à internet destina-se às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão orientadas pelos professores. 

 

2.3 A utilização de jogos e redes sociais precisa estar vinculada a alguma 

proposta pedagógica estabelecida pelo professor. 

 

2.4 Não são permitidos a entrada e o consumo de qualquer alimento ou 

bebida nas mesas dos computadores e nas mesas de trabalho/reunião, bem 

como não será permitida a realização de coffee break ou confraternização. 

 

2.5 Não é permitido fumar dentro do Laboratório. 

 

2.6 Não é permitido mudar os equipamentos de lugar, desconectar os 

cabos ou realizar modificações na ordem/disposição do Laboratório, sem a 

devida autorização do Coordenador ou do apoio técnico institucional. 

 

2.7  Os usuários deverão observar rigorosamente o início e o término do 

horário de funcionamento, deixando os móveis e equipamentos em ordem. 

 

2.8  As informações só poderão ser armazenadas nos dispositivos durante 

o período de uso, devendo ser salvas em dispositivos móveis. Não será 
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permitida a criação de pastas individuais e/ou salvar arquivos na Área de 

Trabalho. Eles poderão ser apagados da máquina nas atividades de 

manutenção, sem aviso prévio.  

 

3.  DAS PUNIÇÕES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO  

 

3.1 A não observância destas normas poderá gerar processo administrativo 

disciplinar. Em primeira instância, aplicar-se-ão os seguintes critérios:  

a) 1º critério: advertência por escrito; 

b)  2º critério: suspensão do uso do Laboratório por 30 (trinta) dias;  

c) 3º critério: suspensão do uso do Laboratórios por 45 (quarentena e cinco) 

dias;  

d) 4º critério: suspensão do uso do Laboratório por 1 (um) período/semestre 

letivo. 

  

3.2 Deverá ser encaminhado um ofício por e-mail aos respectivos  

Coordenadores, registrando quaisquer tipos de problemas relativos ao 

uso do Laboratório. Como previsão de ocorrências, citam-se:   

a) quebra ou mau uso de equipamento e/ou material;  

b) ausência ou subtração de equipamento e/ou material;  

c) retirada ou uso indevido ou danoso do Laboratório, dos equipamentos e 

materiais;  

d) repassar as chaves para pessoas não autorizadas;  

e) tirar cópia das chaves;  

f) não preencher o Livro de Registro de Uso do Laboratório. 

 

3.2.1 As ocorrências serão analisadas e tomadas as medidas cabíveis, com 

respaldo nas legislações institucionais, bem como civis e criminais, caso seja 

necessário.  

 

3.3 Não será permitida a retirada de equipamentos do Laboratório, sem prévia 

autorização dos Coordenadores.   
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3.4 O responsável pela reserva de uso e demais usuários deverão comunicar 

essas ocorrências ao respectivo Coordenador, para que sejam tomadas 

as devidas providências. 
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SOLICITAÇÃO DE USO DO LABORATÓRIO/ICHS/CUR/UFMT 

 

Data da solicitação: ____/____/____    

Curso: ____________________________________________________________ 

Data da reserva: ______/______/_______Dia da semana: __________________ 

Horário: ____________ às ____________ 

Atividade: 

__________________________________________________________________ 

Quantidade de usuários: ____________________________________________ 

Equipamentos: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Responsável 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

 

SIAPE ou CPF: 

_______________________________________________________ 

 

Autorizo as seguintes pessoas para fazerem uso do Laboratório: 

(Pode-se anexar uma lista contendo nome de todos os usuários. A assinatura do 

responsável também é obrigatória ao final da lista). 

 

Nome: _______________________________________________________ 

 

SIAPE/RGA ou RG/CPF: ________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável



 

 

Apêndice G –  Regulamento do Laboratório Integrado de Práticas de 
Ensino 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO –UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS – CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS 

LABORATÓRIO INTEGRADO DE PRÁTICAS DE ENSINO - LABIN 

 

REGULAMENTO E NORMAS PARA O USO DO LABIN-ICHS 

 

1. FUNCIONAMENTO E CONTROLE DE ACESSO 

 

1.1 Durante o período letivo, o horário de funcionamento do laboratório 

compreende os períodos das 7h às 22h30min de segunda à sexta-feira, e 

das 7h às 17h de sábado. O uso do laboratório é vedado aos domingos e 

feriados. 

 

1.2 O laboratório é de caráter multidisciplinar e de uso coletivo dos Cursos de 

Letras-Inglês, Letras-Português, História, Geografia e Pedagogia. 

 

1.3 A reserva para uso exclusivo do laboratório dar-se-á conforme a 

necessidade da atividade pedagógica, disponibilidade de horário e desde 

que não prejudique o uso de outrem, devendo receber autorização escrita 

do Supervisor do Laboratório. 

 

1.3.1 O acesso será permitido exclusivamente para docentes e técnicos dos 

cursos de licenciaturas do ICHS/UFMT, e discentes supervisionados 

por um professor. 

 

1.3.2 O uso por docentes, discentes e técnicos que não sejam dos cursos de 

licenciatura do ICHS, ou de público externo, só será permitido 

mediante autorização explícita do Supervisor do Laboratório. Estes 

usuários não poderão utilizar ou permanecer no laboratório sem 

supervisão/acompanhamento do responsável pelo agendamento. 
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1.4  Os agendamentos das reservas deverão ocorrer com antecedência 

mínima de 24h, por meio do endereço eletrônico: labinichs@gmail.com ou 

na secretaria do ICHS.  

 

1.4.1 A solicitação de agendamento será realizada em formulário próprio 

(anexo I), onde deverão ser informados:  

e) o tipo de atividade prevista; 

f) a quantidade de pessoas que estarão envolvidas e respectivos números 

de  SIAPE e RGA (público interno) e RG e CPF (público externo); 

g) a data  e o horário de utilização; 

h) os equipamentos e materiais que serão manuseados. 

 

1.5 O laboratório contará com um livro de registro de entrada e saída de pessoas, 

de preenchimento obrigatório.  

 

1.6 A chave do laboratório estará disponibilizada na Coordenação de Ensino dos 

Cursos de Licenciaturas do ICHS.  

 

2. DO USO 

 

2.1 Os recursos disponibilizados nos laboratórios destinam-se exclusivamente 

às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão dos Cursos de 

licenciaturas do ICHS, sendo vedados: 

 

2.1.1 Efetuar qualquer tipo de alteração e/ou manutenção na configuração 

dos equipamentos do laboratório. Quando for necessário, solicitar ao 

Supervisor que acione a unidade STI; 

 

2.8.2 Desenvolver e/ou disseminar códigos maliciosos (vírus, trojan, etc.) nos 

equipamentos; 

 

mailto:labinICHS@gmail.com
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2.8.3 Praticar intrusão de qualquer espécie, tal como quebrar privacidade, 

utilizar conta alheia, tentar quebrar sigilo e/ou senha, obter senhas de 

outros usuários, causar prejuízo de operação do sistema em 

detrimento dos demais usuários, utilizar programas para burlar o 

sistema, bloquear as ferramentas de auditoria automática e/ou outras 

ações semelhantes, exceto quando fizer parte de uma estratégia 

pedagógica estabelecida pelo professor; 

 

2.8.4 Terminantemente proibido o acesso a sites pornográficos e afins. 

 

2.9 O acesso à internet destina-se às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão orientadas pelos professores. 

 

2.10 A utilização de jogos e redes sociais precisam estar ligadas a alguma 

proposta pedagógica estabelecida pelo professor. 

 

2.11 Não é permitida a entrada e consumo de qualquer alimento ou bebida 

nas mesas dos computadores e nas mesas de trabalho/reunião, bem como 

não será permitida realização de coffee break ou confraternização. 

 

2.12 Não é permitido fumar dentro do laboratório. 

 

2.13 Não é permitido mudar os equipamentos de lugar, desconectar os 

cabos, ou realizar modificações na ordem/disposição do laboratório, sem 

devida autorização do Supervisor ou apoio técnico institucional. 

 

2.14  Os usuários deverão observar rigorosamente o início e o término do 

horário de funcionamento, deixando os móveis e equipamentos em ordem. 

 

2.15  As informações só poderão ser armazenadas nos dispositivos durante 

o período de uso, devendo ser salvas em dispositivos móveis. Não será 

permitida a criação de pastas individuais e/ou salvar arquivos na área de 
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trabalho. Eles poderão ser apagados da máquina nas atividades de 

manutenção sem aviso prévio.  

 

3. PUNIÇÕES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO  

 

3.1 A não observância destas normas poderá gerar processo disciplinar. Em 

primeira instância, aplicar-se-ão os seguintes critérios:  

e) 1º critério: advertência por escrito; 

f)  2º critério: suspensão por uso do laboratório por 15 (quinze) dias;  

g) 3º critério: suspensão do uso dos laboratórios por 45 (quarentena e 

cinco) dias;  

h) 4º critério: suspensão do uso do laboratório por 1 (um) período/semestre 

letivo. 

  

3.2 Deverá ser encaminhado um ofício por e-mail ao Supervisor, registrando 

quaisquer tipos de problemas relativos ao uso do laboratório. Como 

previsão de ocorrências, citam-se:   

a) quebra ou mau uso de equipamento e/ou material;  

b) ausência ou subtração de equipamento e/ou material;  

c) retirada ou uso indevido ou danoso do laboratório, dos equipamentos e 

materiais;  

d) repassar as chaves para pessoas não autorizadas;  

e) tirar cópia das chaves;  

f) não preencher o Livro de Registro de Uso do laboratório. 

 

3.2.1 As ocorrências serão analisadas e serão tomadas medidas cabíveis 

nas medidas das legislações institucionais, bem como civis e criminais, caso 

seja necessário.  

3.3 Não será permitida a retirada de equipamentos do laboratório, sem prévia 

solicitação de uso ao Supervisor. Ressalta-se que essa retirada poderá 

ser negada pelo Supervisor.  
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3.4 O responsável pela reserva de uso e demais usuários deverão comunicar 

essas ocorrências ao supervisor, o qual informará a direção do ICHS os 

acontecimentos para que sejam tomadas as devidas providências.



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO –UFMT 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS – CUR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – ICHS 

LABORATÓRIO INTEGRADO DE PRÁTICAS DE ENSINO – LABIN 

 

SOLICITAÇÃO DE USO DO LABIN-ICHS 

 

Data da solicitação: ____/____/____    

Curso: ____________________________________________________________ 

Data: ______/______/_______Dia da semana: __________________ 

Horário: ____________ às ____________ 

Atividade: 

_______________________________________________________________ 

Quantidade de usuários: _____________________________________________ 

Equipamentos: 

__________________________________________________________________ 

Responsável 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

 

SIAPE ou CPF: ____________________________________________________ 

 

Autorizo as seguintes pessoas para fazerem uso do laboratório: 

(Pode-se anexar uma lista contendo nome de todos os usuários. A assinatura do responsável 

também é obrigatória ao final da lista). 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

 

SIAPE/RGA ou RG/CPF: _____________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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Apêndice H–  Parcerias e convênios necessários ao 

desenvolvimento do curso  

 

O Curso de Letras – Língua Portuguesa está amparado por convênios e 

parcerias firmadas entre a Reitoria e a Pró-Reitoria da UFMT com os sistemas 

públicos – federal, estadual e municipal – de Rondonópolis. Ademais, outras 

parcerias poderão ser feitas para o cumprimento das atividades do estágio 

supervisionado, das atividades de extensão e projetos de ensino, a saber: 

instituições privadas, instituições filantrópicas, empresas privadas. 
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Apêndice I–  Instrumento de avalição para os discentes  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) 

CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS (CUR) 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

CURSO DE LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA  

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DISCENTE  

              Caros alunos, 

 

              Todos os Cursos da Universidade estão reelaborando o Projeto Pedagógico de Ensino de 

Curso de Graduação (PPC). Este documento direciona as ações dos professores no que se refere à 

concepção de ensino-aprendizagem do Curso, à matriz curricular, a procedimentos de avaliação, à 

infraestrutura etc. Esse conjunto fundamenta a gestão acadêmica, pedagógica e administrativa. 

Por reconhecer a importância do PPC para os Cursos, elaboramos este instrumento de 

avaliação para que possamos receber as contribuições dos discentes, uma vez que vocês exercem 

papel fundamental nesse processo de reelaboração do PPC. 

Dessa forma, esperamos que vocês respondam às questões seguintes, de forma 

cuidadosa, pois nosso objetivo é propor um Curso que atenda aos anseios dos discentes. 

Para responder às questões 1 a 4, observe esta legenda: 

O = Ótimo 

B = Bom 

R= Regular 

I = Insuficiente 

 

 

 

1. Desempenho dos professores na gestão do ensino  

Conceitos  O B R I  

a) Relação do conteúdo com a formação para a docência.      

b) Qualidade técnica dos recursos didáticos empregados pelo 

professor nas aulas teóricas e práticas. 

     

c) Integração da disciplina ministrada com as demais do Curso.      

d) Satisfação geral com relação à organização da disciplina.      
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2.Ação dos professores  quanto ao(à):  

Conceitos  O B R I  

a)  Incentivo aos alunos para a aprendizagem.      

b) Aproveitamento do tempo de aula pelos professores.      

c)  Interação com os alunos durante as aulas.      

d)  Contribuição das aulas para a sua formação integral.      

e) Disponibilidade para atendimento ao aluno.      

f) Cumprimento de horários: início e término da aula.       

 

3. Ação de aprendizagem do/a aluno/a quanto: O B R I 

a) Sua preparação para as aulas (ler os textos, livros, etc.).     

b)  Seu aproveitamento do tempo de aula.     

c)  Sua participação durante as aulas.     

d)  Sua busca de esclarecimentos das dúvidas referentes à disciplina.     

e)  Sua avaliação geral com relação à ação de aprendizagem.     

 

4. Percepção das ações obrigatórias para a Conclusão do Curso O B R I 

Responda a estas questões apenas alunos do 3º e 4º anos     

a)  Contribuição do estágio supervisionado para a prática docente 

(Estágio I) – apenas alunos do 3º e 4º anos 

    

b)  Contribuição do estágio supervisionado para a prática docente 

(Estágio II) – apenas alunos do 4º ano 

    

c)  Relevância da elaboração do relatório de estágio enquanto 

instrumento de reflexão docente – apenas alunos do 3º e 4º anos 

d)  

    

 

CONTRIBUIÇÕES AO CURSO DE LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

1. Aspectos fortes do Curso que podem ser ampliados. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Aspectos frágeis do Curso de Letras que precisam ser revistos. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Contribuições à melhoria do Curso de Letras. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Principais desafios para se manter no Curso. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Rondonópolis, .................... de ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

  

  

 
 

 

 

Apêndice J –  Instrumento de avalição para os docentes  

1. Avaliação da coordenação de 
Curso 

Ótimo Bom Regular Insuficiente 

a) Relacionamento com o corpo 
docente. 

    

b) Encaminhamento das decisões 
colegiadas. 

    

c) Apoio didático-pedagógico.     

 

    2. Relação com a secretaria do 
departamento 

Ótimo Bom Regular Insuficiente 

a) Comunicação de informações relevantes 
quanto aos aspectos administrativos do 
Departamento. 

    

b) Assiduidade e pontualidade     

 

3.  Condições de ensino Ótimo Bom Regular Insuficiente 

a) Qualidade do espaço físico para as 
aulas (a sala de aula). 

    

b) Quantidade de recursos disponíveis.     

c) Qualidade dos recursos didáticos 
disponíveis para as aulas teóricas e 
práticas. 

    

d) Disponibilidade de recursos 
tecnológicos para as aulas 

    

e) Disponibilidade, na biblioteca, de 
bibliografia necessária à disciplina. 

    

f) Disponibilidade e qualidade dos 
laboratórios 

    

 

4.  Ação de aprendizagem dos alunos Ótimo Bom Regular Insuficiente 

a) Participação dos alunos nas tarefas 
de aula. 

    

b) Aproveitamento do tempo de aula 
pelos alunos. 

    

c) Realização pelos alunos das 
atividades extraclasses solicitadas. 

    

d) Consulta pelos alunos ao material 
indicado. 

    

e) Busca de esclarecimentos pelos 
alunos das dúvidas referentes à disciplina. 

    

f) Uso pelos alunos dos resultados da     
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avaliação da disciplina para reflexão sobre 
seu desempenho. 

g) Envolvimento do aluno na busca de 
uma formação integral. 

    

h) Participação dos alunos na 
monitoria 

    

 

5.  Autoavaliação do processo de 
ensino 

Ótimo Bom Regular Insuficiente 

a) Seleção de temas relevantes para a 
formação humana e profissional dos 
discentes. 

    

b) Emprego de modos de ensinar que 
contribuem para a aprendizagem discente. 

    

c) Seleção de textos e outros materiais 
relevantes e de interesse dos alunos para 
estudos na disciplina. 

    

d) Uso adequado de recursos 
tecnológicos na disciplina  

    

e) Realização de análise dos 
resultados das avaliações com os alunos. 

    

f) Realização de atividades que 
integrem teoria e prática 

    

g) Realização de atividades que 
integrem ensino e pesquisa 

    

 

6. Atividade de acompanhamento 
individual dos alunos  

Ótimo Bom Regular Insuficiente 

a) Participação do aluno nas atividades 
de atendimento. 

    

b) Disponibilidade do aluno.     

c) Contribuições do atendimento para 
a formação integral do aluno. 

    

 

 

CONTRIBUIÇÕES AO CURSO DE LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA  

 

1.  Aspectos fortes do Curso que podem ser ampliados. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.  Aspectos frágeis do Curso de Letras que precisam ser revistos. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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3. Contribuições à melhoria do Curso de Letras. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Rondonópolis, .................... de ......................................................... 
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Apêndice K –  Ações de acessibilidade e inclusão na UFMT  

Considerando o aumento crescente de pessoas com necessidades 

especiais (NEE), a UFMT tem realizado diferentes ações a fim de discutir temas 

como acessibilidade e inclusão com toda a comunidade acadêmica para a  

implantação de políticas institucionais direcionadas a pessoas com deficiência. 

Ademais, conforme dissemos anteriormente, o Departamento de Letras criou o 

Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) para atuar na recepção e adaptação de 

discentes que apresentarem com necessidades, tais como deficiência visual e/ou 

auditiva, problemas de ordem motora ou relativos aos transtornos globais de 

desenvolvimento, como autismo, dislexia e outras comorbidadades. 

Esse núcleo atuará com o núcleo criado pela Pró-Reitoria do Câmpus 

de Rondonópolis para auxiliar na efetivação de ações a fim de contribuir com a 

permanência desses alunos no Curso. Ainda sobre as ações feitas pela UFMT, 

apresentamos a seguir, um documento elaborado pela UFMT em que se 

apresentam as políticas institucionais elaboradas nacionalmente e as demandas 

internas que a Universidade tem buscado solucionar. 

 

INTRODUÇÃO 

A legislação brasileira referente à inclusão escolar de pessoas com 

deficiência é considerada, por muitos autores e pesquisadores da área, uma 

referência para qualquer país do mundo. No entanto, o direito previsto em lei, 

decreto, política ou diretriz não garante a inclusão, permanência e sucesso dessas 

pessoas no ambiente acadêmico.  

A Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT, comprometida com a 

construção e consolidação de uma Universidade como espaço inclusivo e de 

qualidade, que reconhece e valoriza as diversidades e as diferenças sociais, 

culturais, físicas e emocionais, busca compreender e atender às necessidades 

educacionais de seus servidores e discentes.  A UFMT entende a educação como 

um direito de todos, constituindo ainda um processo de inclusão educacional numa 

perspectiva coletiva da comunidade acadêmica e reafirma a necessidade da 
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construção de uma Universidade inclusiva que contenha em seu âmbito políticas, 

propostas e ações efetivas de inclusão e acessibilidade.  

As universidades, enquanto instituição de ensino, buscam estar em 

constante transformação, desenvolvendo, ampliando e adaptando suas ações para 

que se possa compreender que para além da deficiência é preciso considerar que 

somos todos diferentes. 

Assim, a busca pela constituição e efetivação de ações que possibilite 

o desenvolvimento de uma efetiva política institucional de inclusão e acessibilidade, 

tem implicado em reformar maneiras e modos de ver e agir, seja na gestão 

administrativa, na gestão de projetos acadêmicos e pedagógicos da Universidade, 

fundamentando-se na importância da atenção e respeito às diversidades, às 

diferenças e no direito de todos à educação e à Universidade como espaço 

garantidor de direitos. 

Desse modo, a UFMT tem desenvolvido ações e reflexões a fim de 

fundamentar a implementação de uma política institucional de educação e 

assistência acessível e inclusiva para sua comunidade acadêmica (servidores e 

alunos).  

MARCO REGULATÓRIO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NO BRASIL 

Produzimos nas últimas décadas avanços no processo de 

democratização da sociedade brasileira, com importante papel dos movimentos 

sociais, em especial os de direitos humanos, que colocaram na agenda pública do 

país a construção de espaços e políticas sociais menos excludentes e de convívio 

com as diversidades.  

Na realidade, no mundo todo, o convívios com as heterogeneidades 

humanas passou  inclusive, a significar um estágio importante na evolução da 

sociabilidade humana, ainda que numa sociedade ainda marcada por desigualdades 

severas. O fato é que um país passa a ser avaliado em razão de sua capacidade de 

convivência e tolerância com o diferente. E não apenas isto, passa a ser critério 

fundamental de seu estágio evolutivo o que um país desenvolve para garantir a 

convivência humana centrada no respeito e tolerância ao diferente.  
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No caso brasileiro, vivendo a contramarcha das políticas 

neoliberalizantes dos anos de 1980/1990, colaboram muito para a formação de uma 

agenda mais progressista e reivindicatória os movimentos específicos de luta por 

direitos humanos, a exemplo dos negros, indígenas, população LGBT, feministas, 

entre outros, marcados por uma trajetória histórica de discriminação e 

estigmatização nas relações sociais, porque também atravessada pela questão da 

origem de classe.  

Assim, numa sociedade complexificada pelas desigualdades sociais, as 

políticas de inclusão expressam as demandas por ações capazes de inserir na vida 

social, política, econômica, uma pluralidade de sujeitos até então à margem dos 

direitos, marcados por classificações e hierarquizações por causa da suas 

diferenças.  

Coloca-se no contexto desse processo todo o marco regulatório que 

passa a compor a agenda das políticas sociais brasileiras, um país que começa a se 

comprometer com os direitos sociais e humanos a partir da Constituição de 1988, 

ainda que marcado por intensas contradições históricas. 

Deve-se considerar que na Educação, particularmente no Ensino 

Superior, os anos de 1990 marcam um período de reformas e mudanças no sistema 

educacional.   

Os anos 2000 inauguram as políticas de inclusão, particularmente a 

política de cotas que passa a ser implementada nacionalmente, embora algumas 

Universidades já experimentassem políticas de ações afirmativas. Mas a Lei nº 

12.711/2012 que obrigou as universidades, institutos e centros federais a 

reservarem para candidatos cotistas metade das vagas oferecidas anualmente em 

seus processos seletivos é marco fundamental para ampliação do acesso e 

democratização das Universidades.  

No que se refere especificamente à acessibilidade, componente das 

políticas de inclusão no âmbito educacional, as diretrizes político-normativas 

brasileiras apenas ganham força com os movimentos internacionais, como a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia 

(1990) e em Salamanca, Espanha (1994), a Conferência Mundial sobre Educação 

Superior, realizada em 1998 em Paris, a Declaração de Guatemala (2001) que 
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promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, são referências que 

passam a orientar a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais 

em todos os níveis de ensino. 

A educação inclusiva recebe na atual Lei de Diretrizes de Base da 

Educação (LDBEN/Lei nº 9.394/1996) um capítulo para a educação especial, 

definindo-a como modalidade de educação escolar a ser oferecida 

preferencialmente na rede de ensino regular, assegurando a oferta de currículos, 

métodos e recursos educativos específicos, assim como professores com formação 

especializada. 

O Decreto nº 5.296/2004 estabeleceu normas e critérios para a 

promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e 

impulsionou o MEC/ Secretaria Nacional de Educação Especial dando origem ao 

Programa Incluir no ensino superior, estratégia para garantir a acessibilidade 

universal aos espaços públicos, à instrução e ao conhecimento nesse nível de 

ensino.  

O MEC/Sesu disciplinou pela primeira vez a educação especial no 

ensino superior em 2008, por meio da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, estabelecendo sua efetivação por meio de por 

meio de ações de promoção do acesso, da permanência e da participação discente  

(Brasil, 2008, p. 16).  

Planejamento e a organização de recursos e de serviços para a 

promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de 

informação e nos materiais pedagógicos, eram ações previstas para ser 

disponibilizados tanto nos processos seletivos como no desenvolvimento de todas 

as atividades de ensino e de extensão.  

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2016), também chamada 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, é representativa do processo de luta pela 

cidadania desse segmento social, expresso na ampliação do conceito de pessoa 

com deficiência, como previsto no Artigo 2º:  “[...] aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
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sociedade em igualdade de condições  com as demais pessoas”. Uma perspectiva 

conceitual onde a deficiência deixa de ser atributo dos sujeitos, mas decorrente da 

ausência de acessibilidade que o Estado e a sociedade oferecem.  

Tal lei é imperativa quanto ao papel das Universidades brasileiras em 

assegurar aos estudantes com deficiência o atendimento educacional especializado 

nesse nível de ensino. Na UFMT sua aplicabilidade do ponto de vista da inserção no 

processo seletivo se efetivará em 2018. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NA UFMT 

A UFMT partilha do pressuposto de que em ambientes educacionais 

inclusão e acessibilidade devem ser objetos de política e programas de trabalho 

organizados com a finalidade de contribuir com a redução da desigualdade. A 

Universidade deve ser espaço institucional que proporcione ambiente e ambiência 

de aprendizagem seguros, includentes, com infraestrutura, sistemas e equipamentos 

adequados, e relações pedagógicas sensíveis às diferenças, tornando-a 

verdadeiramente democrática, portanto na contramão dos processos sociais 

excludentes e da privatização do conhecimento. 

Atender a demanda educacional inclusiva brasileira no ensino superior 

é um sério desafio que as Universidades enfrentam em âmbito nacional, tendo que 

cumprir a inserção. Sabe-se, contudo, que não basta apenas inserir esse público e 

continuar desenvolvendo as práticas docentes olhando unicamente à generalidade. 

No momento em que se afirma que a educação é um direito de todos, é importante 

entender que ela está intrínseca à aceitação das diferenças e na valorização do 

indivíduo, autônoma dos fatores físicos e psíquicos. Com esse pressuposto o termo 

inclusão, contempla uma perspectiva em que todos tenham os mesmos direitos e 

deveres, de forma que se construa um universo que favoreça o crescimento, 

valorizando as diferenças e o potencial de todos. 

É com essa perspectiva ampla que a Universidade Federal de Mato 

Grosso, vem desenvolvendo uma Política Institucional que se compromete em incluir 

mudanças em suas concepções administrativas e pedagógicas e repensar as 

práticas de ensino, visando entender as dificuldades de sua comunidade (servidores 

e alunos) em sua especificidade e diversidade. 
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Na Universidade Federal de Mato Grosso a normativa que acompanha 

toda a movimentação nacional para tornar a Universidade mais democrática se 

expressa na Resolução nº 131 de 30 de outubro de 2017, aprovada pelo CONSEPE 

é a mais atual normativa na UFMT que prevê a inclusão de pessoas com deficiência 

no ensino superior. Mas seu escopo é amplo e abarca as legislações das cotas, 

assim como as Políticas de Ações Afirmativas em desenvolvimento pela 

Universidade Federal de Mato Grosso, o Programa de Inclusão Indígena (PROIND) 

e o Programa de Inclusão Quilombola (PROINQ), respectivamente normatizados 

pela Resolução CONSEPE nº 82, de 12/09/2007 e Resolução CONSEPE nº 101 de 

26/09/2016. 

Diante deste contexto, diversas ações têm sido realizadas no âmbito 

administrativo e acadêmico. 

Ações de capacitação: objetivando preparar e conscientizar os 

servidores e a comunidade acadêmica sobre a importância de se derrubar as 

barreiras pedagógicas e atitudinais, e também a falta de informações básicas e 

necessárias que possam proporcionar a dificuldade de atuação dos servidores para 

atender as pessoas com deficiência, bem como eliminar toda e qualquer forma de 

preconceitos, sempre buscando compreender as  dificuldades dos docentes, 

intérpretes e servidores que tenham contato com alunos com deficiência, buscando 

atender aos seus direitos e às suas necessidades. Adotamos as seguintes ações: 

● Envio de servidores para visita técnica a UFRJ – Fórum 

Permanente e ao Núcleo de Inclusão e acessibilidade da UFRJ e ao  

laboratório de tecnologia assistiva para alunos da UFRJ a fim de conhecer as 

ferramentas e as políticas ali implantadas sobre acessibilidade e inclusão; 

● Capacitação de libras básico 1 - atendimento ao surdo - 

modalidade de ensino a distância; 

● Realização do 1º Encontro dos tradutores intérpretes de 

libras, que foi aberto a toda comunidade acadêmica, tanto interna e externa, 

obtendo 250 participantes, sendo 40 alunos surdos e 22 intérpretes 

capacitados. Todo evento foi feito em libras e participação de 10 estados, 

tendo submissão de materiais apresentados; 
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● Adaptação das atividades de capacitação da UFMT para 

servidores PcDs; 

● Projeto de capacitação para conscientização da 

acessibilidade e Inclusão da pessoa com deficiência, ministrado por um 

servidor da UFMT com deficiência visual; 

● Realização do 1º Fórum de Inclusão e Acessibilidade dos 

PcDs da UFMT; 

● Participação de servidores no II Congresso Nacional de 

Inclusão na Educação Superior e Educação Profissional Tecnológica em 

Natal; 

● Constituição e implementação de programa de formação 

continuada da comunidade acadêmica, tendo como eixos norteadores temas 

relativos à inclusão, ações afirmativas e acessibilidade, voltando-se às 

especificidades do público e do processo educacional de alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

Ações de Políticas afirmativas: objetivando preparar e elaborar ações 

administrativas e acadêmicas a fim de corrigir as diferentes formas de desigualdades 

presentes na comunidade acadêmica, oferecendo possibilidade de igualdade de 

oportunidades a todos os alunos e servidores. Sejam ações de acolhimento, 

acompanhamento, auxílio financeiro e ajuda médica/psicológica às diferentes tipos 

de desigualdades presentes na comunidade. 

● Mapeamento dos servidores e alunos PcDs junto aos 

setores administrativos e acadêmicos; 

● Mapeamento de trabalhos e publicações acadêmicas 

sobre a temática de inclusão e acessibilidade desenvolvida dentro da 

comunidade universitária. 

● Elaboração do Manual sobre PcDs da UFMT. Como lidar 

com a pessoa com deficiência? Falar sobre inclusão e acessibilidade. 

● Fomento à organização de espaços para aprendizagem 

cooperativa que coloca em pauta a participação, o trabalho em equipe, a 

valorização dos interesses, onde a comunidade acadêmica com diversos 

interesses e habilidades desenvolvam suas potencialidades; 
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Ações administrativas e acadêmicas: objetiva preparar ações 

administrativas e acadêmicas, no âmbito operacional e estratégico com o 

envolvimento de toda cúpula administrativa da UFMT, a fim de auxiliar no 

acolhimento e o respeito da diversidade acadêmica, elaboração de políticas 

institucionais que assegurem os direitos da pessoa enquanto ser subjetivo, 

desenvolvimento, acompanhamento e adaptações didático-pedagógicas nos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação,  das áreas de  pesquisa e extensão 

da universidade, tendo como premissa o acesso universal da comunidade ao 

ambiente acadêmico com um ensino acessível e inclusivo. 

● Criação da comissão que organizou o 1º fórum de 

inclusão e acessibilidade da UFMT; 

● Criação da comissão responsável por discutir e elaborar a 

reformulação Núcleo de Inclusão e Educação Especial criado em 01/04/2009 

de acordo com as novas atualizações legais, acadêmicas e contemplando a 

realidade das relações de trabalho; 

● Reunião periódica com grupo PcDs da UFMT; 

● Encontro entre as Pró-Reitorias e Secretarias  a fim de 

conscientizar e elaborar propostas para as devidas modificações e 

adaptações necessárias para as ações de inclusão e acessibilidade; 

● Ampliação da disciplina optativa de “Educação Especial e 

Acessível” para todos os cursos da UFMT em 2018; 

● Obrigatoriedade da disciplina de “Educação Especial e 

Acessível” para todos os cursos da UFMT a partir de  2019/2020; 

● Conscientização junto aos coordenadores de cursos para 

a revisão dos Projetos Político Pedagógico dos cursos de graduação  a fim de 

compreender e fazer as devidas modificações  para preparar os alunos a 

respeito da educação especial e acessível; 

● Proposição de mecanismos e meios de aprendizagem, 

com implantação programada de sala de recursos multifuncionais, materiais 

adequados para o aprendizado, formação docente continuada e o espaço 

físico adequado; 
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● Produção de indicadores da política de inclusão e 

acessibilidade com a finalidade de subsidiar o planejamento da Política, de 

projetos e ações tendo como público gestores, docentes, técnico-

administrativos e discentes; 

    

PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) criada por meio da 

Resolução CD Nº 11 de 19 de outubro de 2012, é a unidade com competência 

técnico-administrativa de proposição, implementação e gestão das políticas de 

assistência estudantil na Universidade Federal de Mato Grosso, destinadas a 

garantir que os discentes tenham condição de permanecer na instituição obtendo 

êxito na sua formação.   

É o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído 

pelo Decreto Nº 7.234/2010, o instrumento que orienta a execução da política 

indicando o público prioritário, as áreas de atuação e o orçamento que deve ser 

investido a partir das definições e autonomia das Universidades.  

Na Resolução nº 131 de 30 de outubro de 2017 está estabelecido no 

Artigo 8º a competência da PRAE em realizar o acompanhamento acadêmico e 

socioassistencial dos discentes, e avaliação das ações afirmativas na UFMT, por 

meio dos programas, projetos serviços e instâncias instituídas para essa finalidade. 

Nesse aspecto faz referência à Bolsa Apoio à Inclusão (Inciso I), assim como ao 

Acompanhamento do Programa Bolsa Permanência do MEC (PBP MEC) (Inciso II).  

Reafirma a Resolução no Inciso III a criação do Comitê Local de 

Acompanhamento do Programa de Ação Afirmativa da UFMT, nos termos da 

Resolução CONSEPE nº 98 de 13 de novembro de 2012, com a finalidade de 

elaborar relatórios anuais de avaliação das Ações Afirmativas na UFMT, um comitê 

que está em processo de instituição pela Reitoria da UFMT.  

Do mesmo modo, está assegurou-se nesta normatização o papel do 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão na promoção do diálogo entre unidades 

acadêmicas e administrativas junto às instâncias superiores, a fim de viabilizar 

soluções e/ou adequações necessárias para promover a acessibilidade e inclusão 

no âmbito da UFMT, como está descrito mais adiante.  
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Salienta-se que as dificuldades de aprendizagem discente estão 

relacionadas muitas vezes com fatores relativos à origem socioeconômica, estrutura 

familiar como também as condições da própria Universidade, incluindo-se ainda 

desde as condições infraestruturais até as relações interpessoais e pedagógicas que 

ocorrem em seu interior.  

Do ponto de vista organizacional da PRAE a equipe coloca em 

funcionamento uma base de apoio por meio de programas implantados, alguns 

recentes, e um conjunto de normativas que regulamentam a política na 

Universidade, tendo instituído por meio de transferência monetária, na forma de 

auxílios e bolsas, o Auxílio Permanência, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia, 

Auxílio Evento, Bolsa Apoio à Inclusão. Perseguindo seu aprimoramento tem sido 

pauta em sua agenda a atualização e/ou alteração do regramento da política de 

assistência estudantil na UFMT, de modo que seja capaz de ganhar em mais 

efetividade diante das demandas estudantis. 

No âmbito da PRAE estão abrigados atualmente os seguintes 

Projetos/Ações/Auxílios que se comprometem com a finalidade de garantir 

permanência dos estudantes até a sua formação. 

- Bolsas e Auxílios para atendimento de estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica 

Constituem um conjunto de bolsas e auxílios voltado a estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, prioritariamente os que têm renda per 

capta familiar até um salário mínimo e meio, em acordo com o regramento nacional, 

fonte orçamentária principal da política (Decreto nº 7234/2010/PNAES). Neste rol 

estão: Auxílio Permanência, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia.  

Além destes auxílios, cuja concessão é feita por meio de processo 

seletivo por meio de edital específico, com comprovação de renda, a assistência 

estudantil ainda tem auxílio material pedagógico e auxílio evento. 

Neste escopo está também a Bolsa Permanência do MEC (PBP-MEC), 

ação do Governo Federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes indígenas 

e quilombolas matriculados em instituições federais de ensino superior, 

regulamentada pela Portaria nº 389, de 9 de maio de 2013.  

- Bolsa de Apoio à Inclusão  
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Normatizado pela Resolução CONSEPE nº 37, de 24 de maio de 2010, 

destina-se a estudantes com o objetivo de auxiliar, individualmente ou em grupos, 

alunos ingressos de ações afirmativas que necessitam de apoio para melhorar o seu 

desempenho acadêmico.  

A Bolsa Apoio Inclusão tem sido direcionada especialmente a 

estudantes com deficiência, indígenas e quilombolas que apresentam necessidades 

decorrentes de sua condição diferenciada, e que quando apoiados equalizam suas 

condições de permanência na Universidade. 

- Ações em Psicologia Educacional para o Desenvolvimento de 

Habilidades Acadêmicas Básicas 

Este projeto, em fase inicial de implantação, tem como objetivo 

favorecer a permanência e o desempenho acadêmico por meio do desenvolvimento 

de habilidades acadêmicas básicas. 

Realizar atividades que promovam: 

● Habilidades de organização da vida acadêmica; 

● Habilidades de leitura e escrita acadêmica; 

● Habilidades de aprendizagem; 

● Diminuição de questões relacionadas a ansiedade para 

realização de avaliações e trabalhos; 

Tem como público prioritário estudantes de primeira graduação da 

UFMT, preferencialmente estudantes encaminhados para o acompanhamento 

acadêmico e bolsistas de apoio à inclusão.  

As ações principais consistem em ciclos temáticos de atividades com 

pequenos grupos de no máximo 6 estudantes, no formato de oficinas participativas e 

dialogadas. Esses momentos têm duração máxima de uma hora e meia, podendo se 

repetir para que os estudantes tenham a oportunidade de participar nos horários 

disponíveis. 

Um profissional psicólogo conduz o grupo e provê aos estudantes: 

informações, materiais previstos pelo plano de trabalho, orientações por meio de 

diálogos, apresentações em slides, momentos para perguntas e respostas, entre 

outras possibilidades que podem surgir, desde que delimitadas aos objetivos.  
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Quando identificadas demandas individuais que impossibilitam a 

participação ou estejam além das possibilidades do projeto, o psicólogo se comunica 

com o setor de acompanhamento acadêmico para avaliar e dar as orientações 

cabíveis.  Metodologias clínicas estão além do escopo e dos recursos disponíveis 

para esse projeto de ações. 

Vinculado à PRAE está o Conselho de Políticas de Ações Afirmativas, 

uma instância  colegiada de caráter consultivo, propositivo e avaliativo, que trabalha 

com as políticas de ações afirmativas dentro da universidade, ampliando os 

processos de controle social. O Conselho está regulamentado por meio da Portaria 

PRAE nº 02 de 07 de maio de 2014. 

 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DA UFMT 

 

No período de 11 a 13 de setembro de 2017 foi realizado o I Fórum de 

Acessibilidade e Inclusão da UFMT, organizado pela Gerência de Capacitação e 

Qualificação, vinculada à Coordenação de Desenvolvimento Humano da Secretaria 

de Gestão de Pessoas (SGP), por meio do Programa de Desenvolvimento e 

Formação de Gestores Administrativos e Acadêmicos.  

Teve como objetivo sensibilizar e mobilizar gestores e a comunidade 

acadêmica para a eliminação de barreiras atitudinais, de informação e 

arquitetônicas, entre outras dificuldades, que impedem pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida de desenvolver suas atividades administrativas ou 

acadêmicas.  

Com uma participação de em média 100 pessoas, entre docentes, 

técnico-administrativos e discentes da UFMT, além de pessoas externas, os debates 

realizados contemplaram as seguintes temáticas: 

Além do rico debate e troca de experiência feita especificamente com 

convidados de outras universidades, dentre os encaminhamentos do Fórum está a 

constituição de uma comissão composta por servidores e estudantes, para análise, 

planejamento e criação de um Núcleo de acessibilidade e inclusão, que será 

responsável por intermediar o diálogo entre as unidades acadêmicas e 
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administrativas junto a Reitoria, a fim de viabilizar soluções e/ou adequações 

necessárias para promover a acessibilidade e inclusão no âmbito da UFMT.  

O Núcleo deverá exercer o papel de catalisador das ações, 

configurando-se como uma instância vinculada à Reitoria, com espaço físico e 

profissionais responsáveis para articular as ações das diferentes instâncias 

administrativas e de gestão acadêmico-pedagógicas, buscando o desenvolvimento 

de uma política ampla capaz de agregar no seu interior os programas e ações 

voltados aos servidores e aos discentes da UFMT, incluindo pesquisa e extensão 

nessa área. Ou seja, deverá ser capaz de integrar e articular as atividades da 

instituição como os projetos de pesquisa, estudo, intercâmbio, cooperação técnico-

científica e extensão, tendo um caráter multidisciplinar para a inclusão educacional e 

social das pessoas com deficiência e de discentes de ações afirmativas. Por isso 

seu compromisso de responder pela organização de ações institucionais 

garantidoras da integração à vida acadêmica de estudantes com deficiência e 

oriundos de ações afirmativas, assim como de servidores, impactando positivamente 

sobre o acesso aos espaços, ambientes, ações e processos desenvolvidos na 

UFMT. Integrar e articular para a inclusão educacional e social. 

Embora tenha sido aprovada a criação do Núcleo de Inclusão e 

Educação Especial - NIEE, vinculado administrativamente à Pró-Reitoria de Cultura, 

Extensão e Vivência – PROCEV, por meio da Resolução CONSUNI nº 03, de 1 de 

abril de 2009, a estrutura e equipes previstas não se constituíram, de modo que a 

experiência desenvolvida se concentrou em reuniões iniciais de articulação no 

âmbito da UFMT. 

Na atualidade, após a realização do I Fórum, para que se concretize o 

Núcleo de Inclusão e Acessibilidade e a perspectiva de trabalho delineada, está em 

andamento a criação da Comissão de Reestruturação do Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão da UFMT, pela Reitoria. 

Para instituir uma política, com a envergadura proposta e necessária 

ao tamanho do desafio, sabe-se que perseguir a inclusão social, econômica, digital, 

cultural ou educacional significa admitir que vivemos sob uma lógica intrinsecamente 

excludente presente nos atuais modos de organização e produção social.  Nesse 

contexto, é papel do Estado a busca para encontrar modos e meios de superação de 
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obstáculos que continuam muito presentes levando parte ainda significativa da 

população ao não acesso aos bens e serviços produzidos, no caso específico ao 

direito à educação. 

Como Política, trabalhar a unidade nas ações significa igualmente uma 

compreensão que, primeiro, é de responsabilidade e compromisso de todos; 

segundo, de que nenhuma ação individual será capaz de atingir metas amplas sem 

o necessário respaldo de um trabalho articulado e coletivamente referenciado, cujo 

propósito se assenta no reconhecimento e no respeito à diferença e na promoção 

dos direitos humanos. Com efeito, o respeito às diferenças e à identidade do outro 

requer assegurar ações diferenciadas na perspectiva da equidade, ou seja, é preciso 

ao reconhecer a diferença agir sobre as condições diferenciadas que se apresentam 

e são propiciadoras de desigualdades, de modo a não reproduzir e/ou reafirmar no 

processo educacional exclusões históricas. 
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Apêndice L –   Regulamento sobre a quebra ou dispensa de pré -

requisitos  

 
Disposições gerais  

Art. 1º – Autorizar, em casos excepcionais, a quebra de pré-requisitos desde que 

analisada e aprovada pelo Colegiado de Curso e homologada pela Congregação e 

pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, conforme prevê a Resolução do 

CONSEPE nº 104, de 26 de agosto de 2013. 

 

§ 1º - O pedido de quebra de pré-requisito deverá ser solicitado por meio de 

requerimento ao Colegiado de Curso, via protocolo do Câmpus, 30 (trinta) dias antes 

do período de matrícula. 

 

§ 2º -  O pedido será analisado pelos membros do Colegiado de Curso em reunião 

ordinária, com resposta ao requerente, antes do período de matrícula, respeitando o 

estabelecido em calendário acadêmico. 

Sobre a Quebra ou Dispensa de Pré-Requisto 

Art. 2º - A quebra de pré-requisito nas disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado será concedida:  

a. para o aluno que seja um provável formando; 

b. para o aluno que tiver concluído o quarto semestre e não atingir a carga 

horária de 1408 h, por ter reprovado por nota. Neste caso, o aluno pode se 

matricular na(s) disciplina(s) e cursar a(s) mesma(s) em paralelo ao Estágio, 

desde que não ultrapasse 28 créditos.  

Art. 3º -  Os casos omissos serão resolvidos pelo CONSEPE. 
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IX - ANEXOS  

ANEXO A – Termos de Compromisso de provisão docente 
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ANEXO B –  Documentos importantes  
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Ata de aprovação da proposta NDE 
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Ata de aprovação da proposta COLEGIADO DE CURSO 
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ATA DE HOMOLOGAÇAÕ CONGREGAÇÃO 
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ANEXO C –  Minuta de Resolução de aprovação do Curso e PPC  

 
MINUTA DE RESOLUÇÃO 

 
 
                RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 

Dispõe sobre a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de 
Graduação em Letras – Língua Portuguesa, licenciatura, presencial, do 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Campus Universitário de 
Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso, aprovado pela 
Resolução Consepe n.º 121, de 11 de agosto de 2009 e alterado pela 
Resolução Consepe nº 130/2017. 
 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO o que consta no Processo n.º 3108.941843/2018-01 
 
CONSIDERANDO a decisão do Plenário em Sessão realizada 
 
RESOLVE: 
Artigo 1º – Aprovar a Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de 
Graduação em LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA, licenciatura, 
presencial, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, do Câmpus 
Universitário de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso, 
com 48 (quarenta e oito) vagas, entrada única no primeiro semestre, 
funcionamento diurno (entradas alternadas nos turnos matutino e 
vespertino), regime acadêmico: crédito semestral, com carga horária total 
de 3.320 (três mil trezentas e vinte) horas, a ser integralizada, no mínimo, 
em 8 (oito) semestres e, no máximo, em 12 (doze) semestres, conforme 
anexos I, II, III, IV e V. 
 
Artigo 2º - Compete ao Colegiado de Curso estabelecer o plano de 
migração da matriz curricular em extinção para a nova estrutura, exceto 
com relação aos dois últimos semestres. 
 
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor para os ingressantes no Curso 
a partir de 2019. 
 
Artigo 4º - O Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução Consepe nº 
130/2017 entrará em extinção gradativa a partir de 2019. 
 
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO, em Cuiabá.  

 
                   Presidente do CONSEPE
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ANEXO I – Matriz Curricular 

N
Ú

C
L

E
O

S
 

Componente Curricular 

Natureza 
U.A.

O 
Carga horária  

Créditos Requisitos 

Optativo/ 
Obrigatóri

o 
 T

 

P
D

 

P
C

C
 

P
A

C
 

T
O

T
 

T
 

P
D

 

P
C

C
 

P
A

C
 

T
O

T
 

P
ré

-

re
q

u
is

i

to
 

C
o

-

re
q

u
is

i

to
 

1
° 

N
ú

c
le

o
 

N
ú

c
le

o
 d

e
 E

s
tu

d
o

s
 d

a
 L

in
g

u
a
g

e
m

 

Língua Portuguesa OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Gramática da Língua Portuguesa OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Filosofia da Linguagem OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Morfologia OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Textos Acadêmicos OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Introdução à Linguística OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Língua Latina OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Teorias Linguísticas OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

História e Filologia da Língua 
Portuguesa 

OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Fonética e Fonologia OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Linguística do Texto OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Libras OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Sintaxe OBR LET 96 - 32 - 128 6 - 2 - 8 - - 

Sociolinguística OBR LET 32 - 16 - 48 2 - 1 - 3 - - 

Teorias do Discurso OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 960 - 160 - 1120 60 - 10 - 70  

2
° 

N
ú

c
le

o
 

N
ú

c
le

o
 

d
e
 

E
s
tu

d
o

s
 

L
it

e
rá

ri
o

s
 

Estudos Literários I OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Estudos Literários II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Infanto-juvenil OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 
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Literatura Portuguesa I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa III OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira III OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira IV OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira V OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira VI OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa 

OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Literatura Mato-grossense OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 896 - 192 - 1088 56 - 12 - 68  

3
° 

N
ú

c
le

o
 

P
ro

fi
s

s
io

n
a
li
z
a
n

te
 

Psicologia e Educação OBR PSI 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Política Educacional e Organização 
da Educação Básica Brasileira 

OBR EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Didática Geral OBR EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Estágio Supervisionado I OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 

Ter cursado o 

mínimo de 1408 

horas das 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Estágio Supervisionado II OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 

Ter cursado o 

mínimo de 1408 

horas das 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Estágio Supervisionado III OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 
Ter cursado  

Estágio Superv.  I e 

Estágio Superv. II 

- 

Estágio Supervisionado IV OBR LET - 128 - - 128 - 8 - - 8 Ter cursado  

Estágio Superv.  I e 
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Estágio Superv. II - 

SUBTOTAL: 192 416 - - 608 12 26 - - 38  

4
° 

N
ú

c
le

o
 d

e
 

E
s
tu

d
o

s
 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta

re
s
 

Introdução à Metodologia Científica OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Gênero, Diversidade, Relações 
Étnico-raciais e Direitos Humanos 

OBR PSI 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Optativa I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Optativa II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 256 -    48 - 304 16 - 3 - 19  

Atividades Teórico-práticas Obrigatório   200  12,5  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 2304 416 400 - 3320 144 26 25 - 212,5  

Estágio Curricular não obrigatório* Optativo    

ENADE**  

Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de 
aula de campo.  
*Conforme Lei. 11.788/2008   
** De acordo com a legislação e normas. 
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 Componente Curricular 

Natureza U.A.
O 

Carga Horária Créditos Requisitos 

Optativa/ 
Obrigatória 

 T
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D

 

P
C
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A
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O
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P
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A
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O

T
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-
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o

-
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q

u
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o

 

R
o

l 
d

a
s
 d

is
c
ip
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n

a
s
 o

p
ta

ti
v
a
s

 

Ensino de Produção Textual Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Letramento(s) em Ambiente Digital Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Linguagem e Tecnologia Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Lexicologia, Lexicografia, Terminologia Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Linguística Cognitiva Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Leituras Lusófonas Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Interculturalidade e  Ensino de Língua 
Estrangeira 

Optativa 
LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 

- - 

Tópicos de Literatura Universal Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Crítica Literária Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Teoria do Drama Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Libras: ensino bilíngue Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Estilística  Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Semântica e Pragmática  Optativa   LET  64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Introdução aos Estudos Culturais Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura e Ensino Optativa LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; T – Teórica; PD – Prática de Disciplina; PCC – Prática como Componente Curricular; TOT – 

Total 
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Anexo II – Fluxo Curricular  

P
E

R
ÍO

D
O

S
 

Componente Curricular 

Natureza U.A.
O 

Carga Horária Créditos Requisitos 

Optativo/ 
Obrigatório  T

 

P
D

 

P
C

C
 

P
A

C
 

T
O

T
 

T
 

P
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C

C
 

P
A

C
 

T
O

T
 

P
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-

re
q

u
is
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o

 

C
o

-

re
q

u
is

it
o

 

1
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 Língua Portuguesa OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Gramática da Língua Portuguesa OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Filosofia da Linguagem OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Estudos Literários I OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Literatura Infanto-juvenil OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

SUBTOTAL: 320 - - - 320 20 - - - 20  

2
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

Textos Acadêmicos OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Introdução à Linguística OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Estudos Literários II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Introdução à Metodologia Científica OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 
- - 

SUBTOTAL: 320 - 32 - 352 20 - 2 - 22  

3
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 Língua Latina OBR LET 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Teorias Linguísticas OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira I OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Psicologia e Educação OBR PSI 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 
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SUBTOTAL: 320 - 48 - 368 20 - 3 - 23  

4
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

História e Filologia da Língua 
Portuguesa 

OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Literatura Brasileira II OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Portuguesa III OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Política Educacional e Organização da 
Educação Básica Brasileira 

OBR EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

Didática Geral OBR EDU 64 - - - 64 4 - - - 4 - - 

SUBTOTAL: 320 - 48 - 368 20 - 3 - 23  

5
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

Fonética e Fonologia OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira III OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa 

OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Estágio Supervisionado I OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 

Ter cursado o 

mínimo de 1408 

horas das 

disciplinas 

obrigatórias 

- 

Optativa I OBR LET  64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 256 96 64 - 416 16 6 4 - 26  

6
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

Morfologia OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Linguística do Texto OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira IV OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Estágio Supervisionado II OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 

Ter cursado o 

mínimo de 1408 

horas das 

disciplinas 

obrigatórias 

- 
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Libras OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 256 96 64 - 416 16 6 4 - 26  

7
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

Sintaxe OBR LET 96 - 32 - 128 6 - 2 - 8 - - 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico-
raciais e Direitos Humanos 

OBR PSI 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 
- - 

Literatura Brasileira V OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Estágio Supervisionado III OBR LET - 96 - - 96 - 6 - - 6 
Ter cursado  

Estágio Superv.  I e 

Estágio Superv. II 

- 

Sociolinguística OBR LET 32 - 16 - 48 2 - 1 - 3 - - 

SUBTOTAL: 256 96 80 - 432 16 6 5 - 27  

8
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

Teorias do Discurso OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Brasileira VI OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Literatura Mato-grossense OBR LET 64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

Estágio Supervisionado IV OBR LET - 128 - - 128 - 8 - - 8 
Ter cursado  

Estágio Superv.  I e 

Estágio Superv. II 

- 

Optativa II OBR LET  64 - 16 - 80 4 - 1 - 5 - - 

SUBTOTAL: 256 128 64 - 448 16 8 4 - 28  

 

Atividades Teórico-práticas  Obrigatório    200  12,5  

Estágio Curricular não Obrigatório* Optativo     

ENADE**      

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2304 416 400 - 3320 144 26 25 - 212,5  

Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática 
de aula de campo.  
*Conforme Lei. 11.788/2008   
** De acordo com a legislação e normas.



 

 

ANEXO III – Quadro de equivalência 

Fluxo curricular vigente e a ser 
progressivamente descontinuado 

Fluxo curricular proposto e a ser 
progressivamente ofertado 

Aproveitamento 

Componente Curricular CH Componente Curricular CH Total Parcial Sem 
aproveit
amento 

Língua Portuguesa I 120 Língua Portuguesa 64 x - - 

Textos Acadêmicos 64 

Língua Portuguesa II 120 História e Filologia da 
Língua Portuguesa 

80 x - - 

Língua Portuguesa III 180 Morfologia 80  

x 

 

- 

 

- Sintaxe 128 

Língua Portuguesa IV 150 Gramática da Língua 
Portuguesa 

64 X - - 

Linguística do texto  80 x    

Teoria Literária 120 Estudos Literários I 64 x - - 

Estudos Literários II 80 

Literatura Brasileira I 120 Literatura Brasileira I 80 x - - 

Literatura Brasileira II 80 

Literatura Brasileira II 120 Literatura Brasileira III 80 x - - 

Literatura Brasileira IV 80 

Literatura Brasileira III  120 Literatura Brasileira V 80 x - - 

Literatura Brasileira VI 80 

Literatura Portuguesa I  120 Literatura Portuguesa I 80 x - - 

Literatura Portuguesa II 80 

Literatura Portuguesa II 120 Literatura Portuguesa III 80  

x 

 

- 

 

- Literaturas Africanas de 
Língua Portuguesa 

80 

Literatura Mato-grossense 60 Literatura Mato-grossense 80 x - - 

- - Literatura Infanto-juvenil  64 - - x 

Introdução à Linguística  60 Introdução à Linguística 64 x - - 
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Linguística I 120 Fonética e Fonologia 80 x - - 

Teorias Linguísticas 80 

Linguística II 120 Teorias do Discurso 80 x - - 

Sociolinguística 48 

Filosofia da Linguagem 60 Filosofia da Linguagem 64 x - - 

Língua Latina 60 Língua Latina 64 x - - 

Introdução à Metodologia 
Científica 

60 Introdução à Metodologia 
Científica 

64 x - - 

Psicologia da Educação 60 Psicologia e Educação 64 x - - 

Políticas Públicas 
Educacionais e Legislação 
de Ensino 

60 Política Educacional e 
Organização da Educação 
Básica Brasileira 

64 x - - 

Didática Geral 60 Didática Geral  64 x - - 

Libras  60 Libras  80 x - - 

Língua Inglesa Instrumental  120 Interculturalidade e Ensino 
de Língua Estrangeira 

80 x - - 

Estágio Supervisionado em 
Língua e Literaturas de 
Língua Portuguesa I 

200 Estágio Supervisionado I 96 x - - 

Estágio Supervisionado II 96 

Estágio Supervisionado em 
Língua e Literaturas de 
Língua Portuguesa II 

200 Estágio Supervisionado III 96 x - - 

Estágio Supervisionado IV 128 

Trabalho de Curso I  

 

40 Letramento(s) em 
Ambiente Digital 

80 x    - - 

Trabalho de Curso II 60 Literatura e Ensino 80 x - - 

Trabalho de Curso III 40 Linguagem e Tecnologia 80  x   - - 

- - Ensino de Produção 
Textual 

80 - - x 

- - Estilística 80 - - x 

- - Crítica Literária 80 - - x 

- - Gênero, Diversidade, 
Relações Étnico-raciais e 
Direitos Humanos 

80 - - x 
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- - Introdução aos Estudos 
Culturais 

80 - - x 

- - Leituras Lusófonas 80 - - x 

- - Lexicologia, Lexicografia, 
Terminologia 

80 - - x 

- - Libras: ensino bilíngue 80 - - x 

- - Linguística Cognitiva 80 - - x 

- - Semântica e Pragmática 80 - - x 

- - Teoria do Drama 80 - - x 

- - Tópicos de Literatura 
Universal 

80 - - x 

Atividades Acadêmico-
científico-culturais  

200  Atividades Teórico-práticas 200 x - - 

Fonte: Comissão de Elaboração e Redação do Projeto Pedagógico de Curso 
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ANEXO IV  – Plano de Migração 

ALUNOS INGRESSANTES 2018 

 

Período Componente curricular CH 

 

3º semestre 

2019/01 

Gramática da Língua Portuguesa  64 

Literatura Portuguesa I 80 

Teorias Linguísticas  80 

Literatura Brasileira I 80 

Literatura Portuguesa II 80 

Psicologia e Educação     64 

4º semestre 

2019/02 

História e Filologia da Língua Portuguesa 80 

Literatura Brasileira II 80 

Literatura Portuguesa III 80 

Política Educacional e Organização da Educação Básica 

Brasileira 
64 

Didática Geral 64 

Literatura Infanto-juvenil 64 

5º semestre 

2020/01 

Fonética e Fonologia  80 

Literatura Brasileira III 80 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 80 

Estágio Supervisionado I 96 

6º semestre 

2020/2 

Morfologia 80 

Linguística do Texto 80 

Literatura Brasileira IV 80 

Estágio Supervisionado II 96 

Libras  80 

7º semestre 

2021/1 

Sintaxe 128 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico-raciais e Direitos 

Humanos 
80 

Literatura Brasileira V 80 

Estágio Supervisionado III 96 

Sociolinguística  48 

8º semestre 

2021/2 

Teorias do Discurso 80 

Literatura Brasileira VI 80 

Literatura Mato-grossense 80 

Estágio Supervisionado IV 128 

Optativa II 80 

Atividades Teórico-Práticas  200 
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ALUNOS INGRESSANTES  2017 

 
 

Período Componente curricular CH 

5º semestre 

2019/01 

Gramática da Língua Portuguesa  64 

Literatura Infanto-juvenil 64 

Literatura Portuguesa III  80 

Literatura Brasileira III 80 

Estágio Supervisionado I 96 

Libras     80 

6º semestre 

2019/02 

Morfologia 80 

Linguística do Texto 80 

Literatura Brasileira IV 80 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa  80 

Estágio Supervisionado II 96 

7º semestre 

2020/01 

Sintaxe 128 

Gênero, Diversidade, Relações Étnico-raciais e Direitos 

Humanos 
80 

Literatura Brasileira V 80 

Estágio Supervisionado III 96 

Sociolinguística  48 

8º semestre 

2021/2 

Teorias do Discurso 80 

Literatura Brasileira VI 80 

Literatura Mato-grossense 80 

Estágio Supervisionado IV 128 

Atividades Teórico-Práticas  200 
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ANEXO V – Ementas   

COMPONENTE CURRICULAR: DIDÁTICA GERAL 

Unidade Acadêmica ofertante: EDUCAÇÃO                                         Sigla: EDU 

Carga horária total:   64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

As relações entre Educação, Licenciaturas e Didática; Fundamentos 

epistemológicos da Didática, seu campo investigativo e articulação com outros 

campos do conhecimento; Desenvolvimento histórico da Didática e a constituição 

das Tendências Pedagógicas; O processo ensino-aprendizagem. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                      Sigla: LET 

Carga horária total:   96h 

Ch teórica: - Ch prática: 96 Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Contato com a realidade da educação básica. Diálogo com os profissionais 

dessas instituições (professor, coordenador, gestor e formador) e alunos. Objetos 

de ensino de língua portuguesa. Tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) no ensino. Gestão escolar. Elaboração de memória e/ou ensaio. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                     Sigla: LET 

Carga horária total:   96h 

Ch teórica: - Ch prática: 96 Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Documentos oficiais sobre o ensino de língua portuguesa. Metodologias de 

ensino da leitura/literatura, da oralidade, da produção de texto e da gramática.  

Aplicação das tecnologias de informação e comunicação (TICs) no ensino. 

Estágio de observação na educação básica (Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio). Reflexão (sobre) e elaboração de material didático. Elaboração de 

relatório. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                         Sigla: LET 

Carga horária total:   96h 

Ch teórica: - Ch prática: 96 Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Coparticipação em atividades técnico-pedagógicas da aula de língua portuguesa 

e literatura do ensino fundamental. Auxílio nos trabalhos de leitura, literatura, 

produção textual, oralidade e análise linguística planejados pelo professor da 

escola. Planejamento didático. Regência no Ensino Fundamental II. Elaboração 

de relatório. 
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COMPONENTE CURRICULAR: ESTUDOS LITERÁRIOS I 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                 Sigla: LET 

Carga horária total:   64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Concepções e funções de Literatura e Teoria Literária. Gênero Lírico. As formas 

poéticas. Os elementos do poema. Gênero Dramático. As formas dramáticas. Os 

elementos do drama. Intertextualidade e Metalinguagem. Metodologias de análise 

e interpretação. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTUDOS LITERÁRIOS II 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                 Sigla: LET 

Carga horária total:   80 h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: 16 Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Ficção e Narração. Gênero Épico. Gênero Narrativo. As formas narrativas. 

Elementos da narrativa literária. Metodologias de análise e interpretação. 

Atividades de prática com o texto literário. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                    Sigla: LET 

Carga horária total:   64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

A linguagem como problema filosófico. Semiótica: índice, ícone, símbolo e signo. 

 

 



248 
 

 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: FONÉTICA E FONOLOGIA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                        Sigla: LET 

Carga horária total:   80h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: 16 Ch aula de campo: - 

 

 

EMENTA 

Fonética e Fonologia.  Sistema fonológico do português. Prosódia. Aplicação dos 

conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                         Sigla: LET 

Carga horária total:   64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Gramática normativa. Acentuação. Ortografia. Concordância verbal e nominal. 

Regência verbal e nominal. Pontuação. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GÊNERO, DIVERSIDADE, RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS E DIREITOS HUMANOS 

Unidade Acadêmica ofertante:   PSICOLOGIA                                      Sigla: PSI 

Carga horária total: 80 horas 

Ch teórica: 64  

horas 
Ch prática:  - 

Ch PCC: 16 

horas 
Ch aula de campo: - 

 

EMENTA  

Direitos humanos, diversidade social, sexual e étnico-racial no contexto dos 

processos educativos. A construção sócio-histórica do corpo, da sexualidade e 

das relações de gênero. A contribuição dos estudos de gênero. Gênero no 

currículo e na organização do trabalho pedagógico: o sexismo na linguagem, nos 
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livros e nas práticas socioeducativas. Os conceitos de raça, racismo e etnicidade. 

Discussão acerca de documentos oficiais vigentes: Plano Nacional de Educação 

e Direitos Humanos; Lei nº11. 645/2008; Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004; 

Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012; Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres. Aplicação dos conteúdos ao ensino. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E FILOLOGIA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total: 80 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática:  - 

Ch PCC: 16 

horas 
Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Filologia românica e gramática histórica. A história da formação da língua 

portuguesa. Atividades de prática em língua portuguesa. Aplicação dos 

conteúdos ao ensino de língua portuguesa 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:  64 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática:  - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

História dos estudos da linguagem. Princípios básicos da Linguística. Variação e 

mudança. 
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COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:         64 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Iniciação metodológica ao estudo científico. Operacionalização de trabalhos 

acadêmicos e desenvolvimento de pesquisa científica, voltada para as áreas de 

língua portuguesa, linguística ou estudos literários. Métodos e técnicas de 

pesquisa. Normas da ABNT. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LIBRAS 

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: LETRAS                               SIGLA: LET 

Carga horária total: 80 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática: 16h Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais: aspectos histórico-sociais, 

educacionais, linguísticos e culturais. Aplicação dos conteúdos ao ensino. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA LATINA 

Unidade Acadêmica ofertante:      LETRAS                                       Sigla: LET 

Carga horária total: 64 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Morfossintaxe latina. Versão. Análise e leitura de textos. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                    Sigla: LET 

Carga horária total:         64 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Produção de leitura. Produção de texto. Gramática da variedade padrão. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUÍSTICA DO TEXTO 

Unidade Acadêmica ofertante:  LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:           80 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática:  - 

Ch PCC: 16 

horas 
Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Texto e contexto. Coesão. Coerência textual. Gêneros textuais. Intertextualidade. 

Referenciação. Princípios e procedimentos para a análise e produção de textos. 

Aplicação dos conteúdos ao ensino de Língua Portuguesa. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA I 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:        80 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática:  - 

Ch PCC: 16 

horas 
Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Concepções historiográficas. Literatura e cultura brasileira. Manifestações 

literárias coloniais. Poesia Barroca. Poesia Árcade. Poesia Romântica. Aplicação 

dos conteúdos ao ensino de literatura. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA II 

Unidade Acadêmica ofertante:     LETRAS                                        Sigla: LET 

Carga horária total:           80 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática: - 

Ch PCC: 16 

horas 
Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Literatura e imprensa. Literatura e cultura brasileira. Ficção e Narração. Formas 

narrativas românticas. O drama romântico. Historiografia Literária. Aplicação dos 

conteúdos ao ensino de literatura. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA III 

Unidade Acadêmica ofertante:     LETRAS                                        Sigla: LET 

Carga horária total:           80 horas 

Ch teórica: 64 

horas 
Ch prática: - 

Ch PCC: 16 

horas 
Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

O Parnasianismo. O Simbolismo. O Pré-modernismo. A gênese cultural do 

caráter brasileiro. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA IV 

Unidade Acadêmica ofertante:  LETRAS                                           Sigla: LET 

Carga horária total:     80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

O Naturalismo literário. As concepções materialistas. Os romances naturalistas e 

realistas. Poesia parnasiana. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA V 

Unidade Acadêmica ofertante:  LETRAS                                        Sigla: LET 

Carga horária total:       80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Vanguardas. A Semana de Arte Moderna. A moderna lírica no Brasil. Tendências 

contemporâneas em poesia. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA BRASILEIRA VI 

Unidade Acadêmica ofertante:   LETRAS                                          Sigla: LET 

Carga horária total:        80h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

 

EMENTA 

A prosa de inovação. O regionalismo. Romance de Trinta. Tendências 

contemporâneas. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

Unidade Acadêmica ofertante:      LETRAS                                    Sigla: LET 

Carga horária total:       64h 

Ch teórica: - Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo:- 

 

EMENTA 

Natureza. Origem e desdobramentos. Estudo de obras e autores representativos. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA MATO-GROSSENSE 

Unidade Acadêmica ofertante:   Letras                                           Sigla: LET 

Carga horária total:        80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Literatura em Mato Grosso. Critérios para a classificação. Periodização. Estudo 

de obras e autores representativos. Aplicação dos conteúdos ao ensino de 

literatura. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA PORTUGUESA I 

Unidade Acadêmica ofertante:      Letras                                    Sigla: LET 

Carga horária total:        80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC:16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Das origens ao Arcadismo. Estudo de obras e autores portugueses. Atividades 

com o texto literário. Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA PORTUGUESA II 

Unidade Acadêmica ofertante:       LETRAS                                   Sigla: LET 

Carga horária total:        80h 

Ch teórica: 80h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Do Romantismo ao Simbolismo. Estudo de obras e autores portugueses. 

Aplicação dos conteúdos ao ensino de literatura. 
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COMPONENTE CURRICULAR: MORFOLOGIA 

Unidade Acadêmica ofertante:    LETRAS                          Sigla: LET 

Carga horária total:       80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Morfema. Formação de palavras. Classes de palavras. Aplicação dos conteúdos 

ao ensino de língua portuguesa. 

COMPONENTE CURRICULAR: POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 

Unidade Acadêmica ofertante:  EDUCAÇÃO                              Sigla: EDU 

Carga horária total:           64h 

Ch teórica:64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Estado e as políticas públicas de educação: organização do sistema escolar 

brasileiro e a influência dos organismos internacionais. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional Nº 9394/96. Planejamento e financiamento da 

educação no Brasil: Plano Nacional. Política de valorização do magistério: 

carreira profissional, piso salarial nacional. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 

Unidade Acadêmica ofertante:             PSICOLOGIA                             Sigla: PSI 

Carga horária total:           64h 

Ch teórica:64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Introdução à Psicologia da Educação: a constituição histórica da Psicologia 

enquanto área de conhecimento e campo de estudo dos fenômenos educativos. 

O estudo dos processos de desenvolvimento e aprendizagem: principais 

abordagens e implicações para as teorias e práticas educacionais. Necessidades 

educativas atuais e a contribuição da diversidade teórica da Psicologia: educação 
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inclusiva, relações de gênero, étnico-raciais e sexualidade, relação entre 

professor e estudante, entre outras. Importância do conhecimento psicológico e 

da aproximação multidisciplinar para a formação docente. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: SINTAXE 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           128h 

Ch teórica:96 Ch prática: --- Ch PCC:32 Ch aula de campo: --- 

 

EMENTA 

Sintaxe dos períodos simples e composto. Sintaxe de concordância. Sintaxe de 

regência. Sintaxe de colocação pronominal. Aplicação dos conteúdos ao ensino 

de língua portuguesa. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLINGUÍSTICA 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           48h 

Ch teórica: 32H Ch prática: --- Ch PCC:16H Ch aula de campo: --- 

 

EMENTA 

Breve história dos estudos sociolinguísticos. Língua e uso. Variação dialetal. 

Mecanismos da mudança linguística. Princípios sociolinguísticos aplicados ao 

ensino da língua portuguesa. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: TEORIAS DO DISCURSO 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           80h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC:16 Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Noções fundamentais da Análise do Discurso. Sujeito, História e 

interdiscursividade. Dispositivos de análise do discurso. Discurso e ideologia. 
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Ethos discursivo. Texto, discurso e ensino: limites e convergências necessárias. 

Aplicação dos conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: TEORIAS LINGUÍSTICAS 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           80h 

Ch teórica:64 Ch prática: - Ch PCC:16 Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Correntes linguísticas do século XX. Implicações de tendências linguísticas 

contemporâneas no ensino de língua portuguesa. Aplicação dos conteúdos ao 

ensino de língua portuguesa. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: TEXTOS ACADÊMICOS 

Unidade Acadêmica ofertante:             LETRAS                                Sigla: LET 

Carga horária total:           64h 

Ch teórica: 64 Ch prática: - Ch PCC: - Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Leitura e produção de textos acadêmicos. Análise linguística. 

 

Rol das disciplinas optativas 

 

COMPONENTE CURRICULAR: CRÍTICA LITERÁRIA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Conceito original. Desdobramento histórico. Vertentes críticas. Tendências 

modernas da crítica literária. Atividades de prática com o texto literário.  
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COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Produção Textual: abordagens teórico-metodológicas. Retextualização. 

Avaliação. Aplicação dos conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTILÍSTICA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Estilística: conceito, objeto e lugar no âmbito dos estudos linguísticos. Estilística, 

gramática e retórica. Estudo dos recursos expressivos e impressivos da língua 

portuguesa em seus diversos aspectos. Análise estilística de textos literários e 

não-literários. Aplicação dos conteúdos ao ensino de língua portuguesa.  

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INTERCULTURALIDADE E ENSINO DE 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

A relação entre língua, linguagem e sociedade. Língua, pensamento e cultura: 

análise de vários autores. A importância das relações interculturais no ensino de 

línguas estrangeiras. Aplicação dos conteúdos ao ensino.  
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COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS CULTURAIS 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Conceitos Introdutórios de Filosofia, Antropologia e Sociologia. Múltiplos espaços 

e sentidos do termo “cultura”; processo ativo de construção, reconstrução e 

circulação de significados.  Subjetividades e lutas de poder. Diversidade de 

gênero, raça, etnia, entre outros. Implicações desses conceitos no pensamento 

moderno e contemporâneo.  

 

COMPONENTE CURRICULAR: LETRAMENTO(S) EM AMBIENTE DIGITAL 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Letramento. Multiletramentos. Letramento Crítico. Letramento Digital. Aplicação 

dos conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUAGEM E TECNOLOGIA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Conceitos de Tecnologia. Linguagem em ambiente digital. Pesquisa e ensino com 

novas tecnologias. Aplicação dos conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 
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COMPONENTE CURRICULAR: LEITURAS LUSÓFONAS 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Práticas de leitura de literaturas de língua portuguesa. Texto e interação. 

Abordagens intertextuais e possibilidades pedagógicas de leitura. Aplicação dos 

conteúdos ao ensino de literatura. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LEXICOLOGIA, LEXICOGRAFIA, 

TERMINOLOGIA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Lexicologia. Lexicografia. Terminologia. Dicionários: tipologia, macroestrutura, 

microestrutura, usos. Dicionários escolares. Aplicação dos conteúdos ao ensino 

de língua portuguesa. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LINGUÍSTICA COGNITIVA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Gramática como simbolização. Semântica conceptual. Construção gramatical. 

Blends e Espaços mentais. Categorização e Teoria dos protótipos. Metáfora. 

Metonímia. Gramaticalização. Aplicação dos conteúdos ao ensino. 

 

 



261 
 

 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR:  LIBRAS: ENSINO BILÍNGUE 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

O ensino bilíngue para surdos: recursos e inovações didáticas. Introdução à 

escrita de sinais. Práticas de comunicação.  

 

COMPONENTE CURRICULAR: LITERATURA E ENSINO 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                     Sigla: LET 

Carga horária total:   80 

Ch teórica: 64 Ch prática:  Ch PCC: 16 Ch aula de campo: - 

 
EMENTA 
 

Concepções de Literatura e de Ensino. Letramento Literário. Ensino de métodos 

críticos de análise e interpretação literária. A literatura no livro didático. Formação 

do professor de Literatura.  Elaboração de projeto de ensino de literatura.  

 

COMPONENTE CURRICULAR: SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Teorias semânticas. Referência. Significado e Sentido. Categorização. Os atos 

linguísticos. Máximas conversacionais. Implicaturas. Tópico e Foco.  Aplicação 

dos conteúdos ao ensino de língua portuguesa. 
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COMPONENTE CURRICULAR: TEORIA DO DRAMA 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Conceitos do drama. Teoria do drama. O texto dramático. Elementos do texto 

dramático. Formas dramáticas. Atividades de prática com o texto dramático. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: TÓPICOS DE LITERATURA UNIVERSAL 

Unidade Acadêmica ofertante: LETRAS                                            Sigla: LET 

Carga horária total:      80h 

Ch teórica: 64h Ch prática: - Ch PCC: 16h Ch aula de campo: - 

 

EMENTA 

Conceito de cânone. Abordagem de textos canônicos da literatura universal. 

Atividades de prática com textos literários. 

 

 

 
 
 

 


