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APRESENTAÇÃO
O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura Plena em Letras, Habilitação em
Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas, do Instituto Tocantinense de Educação
Superior e Pesquisa Ltda. – Faculdade ITOP, foi elaborado tomando por base o item II do
artigo 1º da Resolução nº 1, de 30 de setembro de 1999, do Conselho Nacional de
Educação – CNE, nas “Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação
Básica, em Cursos de Nível Superior” (Parecer CNE/CP nº 09/2001), no “Documento
Norteador para Comissões de Verificação para Autorização e Reconhecimento de Cursos de
Licenciaturas”, divulgado pela Secretaria de Ensino Superior (SESU) do MEC, em 02 de
fevereiro de 2001, e no documento “Duração e Carga Horária dos Cursos de Formação de
Professores da Educação Básica, em Nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação
Plena (Pareceres CNE/CP nº 21 e 28/2001) e Parecer CNE/CES 83/2007, levando em
consideração os desafios da educação superior diante das intensas transformações que têm
ocorrido na sociedade contemporânea, no mercado de trabalho e nas condições de
exercício profissional.

1.CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES
1.1 Nome da mantenedora
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA

1.2 Base legal da mantenedora (endereço, razão social, registro no cartório e atos
legais)
Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda, instituição com finalidade
lucrativa, situada à ACSU SE 40, Conj. 02, Lt. 16, av. NS 02, Centro, com sede e foro na
cidade de Palmas (TO), inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº.
07.919.717/0001-80. Este Instituto caracteriza-se como Mantenedor da Faculdade ITOP,
localizada na AV NS 02 - Conj. 02 - Lote 16, no mesmo município.
1.3 Nome da IES
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA –
FACULDADE ITOP.
1.4 Base legal da IES (endereço, atos legais e data da publicação no DOU)
FACULDADE ITOP, situada à Quadra ACSUSE n°. 40, Conjunto 2, Lote 16, Centro, na
cidade de Palmas, Estado de Tocantins. Esta IES foi credenciada pela Portaria MEC n°
1.449, datada de 26 de novembro de 2008 e publicada no DOU de 27 de novembro de 2008.
1.5 Missão da IES
Construir competências que agreguem valor profissional, promovendo o desenvolvimento de
cidadãos através de ações educacionais pautadas na ética e na excelência do ensino,
pesquisa e extensão.
1.6 Dados socioeconômicos da região
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Palmas, capital do estado de Tocantins, é a cidade que mais cresce no país. Segundo
informes da Prefeitura Municipal de Palmas, possuiu as mais importantes taxas de
crescimento demográfico do Brasil nos últimos dez anos, recebendo pessoas de
praticamente todos os estados brasileiros. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o município atingiu um crescimento populacional de mais de
110% em 2008 comparando com a população residente em 1996, saindo dos 86.116
habitantes para uma população de 228.332 habitantes, segundo pesquisas divulgadas pelo
IBGE em 2010.
O município de Palmas limita-se com os municípios de Porto Nacional, Lajeado,
Paraíso do Tocantins, Aparecida do Rio Negro e Santa Tereza. O acesso terrestre pela TOO50 e TO-060 que bifurcam com a BR-153. Dela partem várias ramificações de rodovias
estaduais, interligando Palmas ao restante do Tocantins. Pela Belém-Brasília, o município
tem acesso às principais cidades do Tocantins e regiões do País, especialmente Belém,
Goiânia e Brasília. Isso significa,que a cidade de Palmas revela-se como um pólo
aglutinador e referencial para toda esta região, tanto pela facilidade do acesso quanto pelas
perspectivas de desenvolvimento de oportunidades que apresenta para estas populações.
Sua região Geoeducacional é formada por 20 municípios, que estão em um raio de
aproximadamente 100 Km da capital, atendendo a uma população total, aproximada, de
373.893 habitantes, com um crescimento demográfico acelerado, podendo até mesmo vir a
dobrar nos próximos 05 anos, considerando-se a capilaridade da capital para com o seu
entorno.
1.7 Breve histórico da IES (criação, trajetória, áreas oferecidas no âmbito da
graduação e da pós-graduação, áreas de atuação na extensão e áreas de pesquisa, se
for o caso).
A Faculdade ITOP – ITOP foi credenciada através da Portaria MEC nº 1.449, datada
de 26/11/2008 e publicada no DOU de 27/11/2008. Atualmente a IES tem autorizados a
funcionar e em funcionamento os seguintes cursos de graduação: Administração, Ciências
Contábeis, Pedagogia e Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Respectivas
Literaturas. Além dos cursos de graduação mencionados a IES oferece vários cursos de
pós-graduação lato sensu em nível de especialização e cursos de extensão.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO
2.1 Nome do curso:
LICENCIATURA EM LETRAS – HABILITAÇÃO
RESPECTIVAS LITERATURAS

EM

LINGUA

PORTUGUESA

E

2.2 Nome da mantida
FACULDADE ITOP
2.3 Endereço de funcionamento do curso
Quadra ACSUSE no 40, AV NS 02 - CONJ. 02 – LOTE 16
PALMAS – TO
PLANO DIRETOR NORTE
6

2.4 Atos legais de Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento do
curso, quando existirem
PORTARIA Nº 109, DE 2 DE JANEIRO DE 2010
A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006,alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro
de 2007, e tendo em vista o Parecer CNE/CES nº 270/2009, de 31 de dezembro de 2009, do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Registro E-MEC nº 20075638, do
Ministério da Educação, resolve:
Art. 1
Autorizar o funcionamento do curso de Letras, licenciatura, com habilitações em Língua
Portuguesa e em Língua Inglesa e respectivas Literaturas, com 200 (duzentas) vagas totais
anuais, nos turnos diurno e noturno, a ser ministrado pela Faculdade ITOP, no âmbito do
Instituto Superior de Educação, na Avenida NS-02, Quadra ACSUSE nº 40, conjunto 2, lote
16, Centro, na cidade de Palmas, no Estado de Tocantins, mantida pelo Instituto
Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda., com sede na cidade de Palmas, no
Estado de Tocantins.
Art. 2
Tornar sem efeito os termos da Portaria da Secretaria de Educação Superior, nº 1077 de 15
de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, em 16 de dezembro de 2008,
seção 1, página 40.
Art. 3
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA PAULA DALLARI BUCCI
2.5 Número de vagas pretendidas ou autorizadas
100
2.6 Turnos de funcionamento do curso
NOTURNO
2.7 Carga horária total do curso
2.846 horas
2.8 Tempo mínimo e máximo para integralização
Mínimo: 7 períodos
Máximo: 10 períodos
2.9 Identificação do (a) coordenador (a) do curso
Prof. Me. Marcos Rafael Monteiro
CPF: 347.185.241-72
R.G.: 1.304.462 DGPC-GO
2.10 Perfil do (a) coordenador (a) do curso (formação acadêmica, titulação, tempo de
exercício na IES e na função de coordenador do curso)
Licenciatura Plena em Letras Modernas, com habilitação em Língua Portuguesa, Língua
Inglesa e Respectivas Literaturas pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO),
Especialista em Docência do Ensino de Língua e Literatura pela Universidade Estadual de
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Goiás (UEG), campus de Anápolis, Especialista em Desenvolvimento Regional e Urbano
pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus de Araguaína e Mestre em
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (UnB).
Exerce as funções de professor da IES desde 2010, acumulando as funções de
Coordenador do Curso de Letras desde 25 de agosto de 2011, conforme portaria DG/ITOP
n° 006/2011.
2.11 Composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem interrupção dos
integrantes do Núcleo Docente Estruturante – NDE
Nome
1.
2.
3.
4.

Ana Paula C. dos Santos
Ilda Neta da S. Almeida
Jonas Pereira Lima
Kyldes Batista Vicente

5. Lourdes Lúcia Goi
Marcos Rafael Monteiro-Coordenador do
Curso

Tit.
Doutora
Especialista
Mestre
Doutora
Mestre

Regime
Integral
Parcial
Parcial
Integral
Integral

Perm.
Um ano
Um ano
Cinco anos e meio
Dois Meses
Cinco anos e
meio

Mestre
(*) Permanência em meses

2.12 Tempo médio de permanência do corpo docente no curso (exceto para
autorização). Somar o tempo de exercício no curso de todos os docentes e dividir pelo
número total de docentes no curso, incluindo o tempo do (a) coordenador (a) do
curso.
NOME
TITULO
1.Ana Paula Cavalcante dos Santos
Doutora
2.Ilda Neta Silva de Almeida
Espec.
3.Jonas Pereira Lima
Mestre
4.Kyldes Batista Vicente
Doutora
5.Lourdes Lúcia Goi
Mestre
6.Marcos Rafael Monteiro
Mestre
7.Nerci Maria R. Carvalho
Espec.
8.Rodrigo Barbosa e Silva
Doutor
9.Sandra Rodrigues
Espec.
Total..............................................................................>>>>>

T. Exerc.

(*) O Tempo de Exercício expresso em semestres.

3. PERFIL DO CURSO
3.1 Justificativa da oferta do curso
O Tocantins é o novo eixo de desenvolvimento do Brasil, sendo o estado que mais
cresce no País, segundo o IBGE (2010), com uma população de 1.383.445 habitantes,
destaca-se por seus potenciais: Maior rebanho e maior produção de soja do Norte do Brasil;
Proporcionalmente, maior investimento em infra-estrutura do Brasil; Políticas públicas
indutoras de desenvolvimento industrial; Logística em destaque no mapa nacional; Centro
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irradiador de riquezas e ponto estratégico de distribuição de produtos do corredor CentroNorte; Pólo emergente de biocombustíveis; Segunda melhor malha rodoviária do Brasil;
Auto-suficiente em geração e distribuição de energia; Incentivos fiscais para implantação de
grandes empresas e indústrias; rico em minerais etc., um estado que atrai investimento do
mundo todo e conseqüentemente um grande consumidor de mão-de-obra qualificada.
Palmas, sua capital, é a cidade que mais cresce no país. Segundo informes da
Prefeitura Municipal de Palmas, possuiu as mais importantes taxas de crescimento
demográfico do Brasil nos últimos dez anos, recebendo pessoas de praticamente todos os
estados brasileiros. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o município atingiu um crescimento populacional de mais de 110% em 2008
comparando com a população residente em 1996, saindo dos 86.116 habitantes para uma
população de 228.332 habitantes, segundo pesquisas divulgadas pelo IBGE em 2010.
O município de Palmas limita-se com os municípios de Porto Nacional, Lajeado,
Paraíso do Tocantins, Aparecida do Rio Negro e Santa Tereza. O acesso terrestre pela TOO50 e TO-060 que bifurcam com a BR-153. Dela partem várias ramificações de rodovias
estaduais, interligando Palmas ao restante do Tocantins. Pela Belém-Brasília, o município
tem acesso às principais cidades do Tocantins e regiões do País, especialmente Belém,
Goiânia e Brasília. Isso significa, que a cidade de Palmas revela-se como um pólo
aglutinador e referencial para toda esta região, tanto pela facilidade do acesso quanto pelas
perspectivas de desenvolvimento de oportunidades que apresenta para estas populações.
Sua região Geoeducacional é formada por 20 municípios, que estão em um raio de
aproximadamente 100 Km da capital, atendendo a uma população total, aproximada, de
373.893 habitantes, com um crescimento demográfico acelerado, podendo até mesmo vir a
dobrar nos próximos 05 anos, considerando-se a capilaridade da capital para com o seu
entorno.
Por ter sido concebida com o fim de ser um centro administrativo, Palmas possui uma
economia com um setor de serviços mais desenvolvido comparado aos outros setores da
economia. Isto implica reconhecer um enorme afluxo populacional, que pode ser constatado
pelo crescimento no número de habitantes da capital Palmas. O que também implica
reconhecimento da necessidade de se compor um campo altamente satisfatório de escolas,
nos mais variados níveis de ensino, de forma a comportar o aumento na demanda por esses
níveis de ensino, uma vez que se torna condição de existência dos grupos sociais que
formam a sociedade estratificada.
Esses grupos trazem consigo seus filhos menores no afã de instruí-los para a
sociedade. A estrutura da região de Palmas apresenta um grande numero de escolas que
constituem uma demanda agregada significativa para a área da docência. Segundo dados
do IBGE (2009) Palmas comporta um parque educacional composto por 89 escolas de
ensino fundamental, 29 escolas de ensino médio e 64 escolas de ensino pré-escolar, sejam
elas municipais, estaduais ou particulares, com um total de docentes da ordem de 2.431
professores para 52.251 alunos matriculados, o que perfaz 21,49 alunos por professor.
Estes dados corroboram o ideal de Palmas, e o curso de Licenciatura em Letras da
Faculdade ITOP insere-se no marco das soluções efetivas para a oferta especifica de
profissionais que viabilizem a superação do quadro deficitário em que se apresenta a
educação.
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Diante deste quadro, o Tocantins, mas precisamente Palmas, se torna um terreno
fértil e promissor para a carreira do magistério.
O curso de Letras da Faculdade ITOP, autorizado em 2008 encontra-se atualmente
com 2/3 de sua carga horária de integralização implementada. Nesse sentido, o seu
reconhecimento justifica-se frente à necessidade premente de um grande número de
escolas sediadas em Palmas, bem como de órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, por profissionais que busquem cada vez mais soluções na área da educação,
para apoiarem suas atividades e que sejam capazes de atuarem de maneira competente no
mercado.
O curso de Licenciatura em Letras da Faculdade ITOP aporta uma formação
continuada e de ponta, com uma carga horária adequada viabilizando a atualização
sistemática de seus estudantes e capacitando-os para o exercício profissional imediato das
matérias em formação, colocando o egresso em efetiva participação no mercado de
trabalho.
Além desses fatos, existe uma concreta demanda por profissionais e estagiários do
ramo, notadamente no âmbito da cooperação e convênios que a Faculdade ITOP firmou
com as organizações de relevância representação no Estado, dentre as quais, podemos
citar o convênio firmado entre a Faculdade ITOP e a secretaria Municipal de Educação,
viabilizando o campo de estagio supervisionado.
Ainda em complemento, os programas governamentais, como o programa Mais
Educação, e a ação não-governamental constituem inegável incremento dos campos de
trabalho para futuros egressos de Letras da Faculdade ITOP.
A Faculdade ITOP mantém o compromisso de ofertar um curso crítico e
interdisciplinar, que forme profissionais comprometidos com uma aprendizagem permanente
e empenhados nas mudanças sociais, culturais e ambientais.
A criação do curso é justificada pela Missão do ITOP, especificamente pelo ISE, pelo
histórico e descrição do cenário de comunidade, pela tomada de decisão, visão de futuro e
estratégia adotada pelos dirigentes da sua entidade mantenedora.
Do ponto de vista da atuação profissional do egresso, cabe ressaltar que o mercado
de trabalho moderno tem sofrido diversas transformações. Estamos na era da informação e
o conhecimento é o principal fator de produção em nossa sociedade atual.
Nesse contexto, exige-se, hoje, a formação de profissionais diversificados, que estejam a
par das mudanças ocorridas e que sejam capazes de acompanhar satisfatoriamente tais
transformações com a rapidez com que elas ocorrem. Para tanto, é fundamental que a
formação desse profissional o incentive à pesquisa permanente, à interação e colaboração
em trabalhos de equipe, ao exercício da cidadania e à construção de uma autonomia
pessoal. Entre outras atividades, o curso de Letras propicia a formação de professores,
pesquisadores, críticosliterários, tradutores, intérpretes, redatores, revisores de textos,
roteiristas, secretários executivos e assessores culturais.
É neste contexto que se oferta o curso de Licenciatura em Letras.
3.2 Políticas institucionais no âmbito do curso
O ensino é concebido como um processo, intencional e sistemático, de investigação
do conhecimento; visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades cognitivas
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dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional e busca, no domínio
científico e profissional de um determinado campo do conhecimento, a construção
progressiva da autonomia do aluno.
As políticas Institucionais da Faculdade ITOP para o ensino de Graduação estão
orientadas para o enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar oportunidades
educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem
econômica, racial e cultural, oferecendo uma formação generalista, voltada para a aplicação
dos conhecimentos aprendidos na resolução de problemas do cotidiano. Destacam-se, nesta
direção, a oferta gratuita de vagas no curso para indígenas.
Nessa perspectiva, o Curso de Letras, orientado pelo seu Projeto Pedagógico, em
consonância com o Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade ITOP e com as Diretrizes
Curriculares Nacionais, favorece a formação de docentes com uma visão ampla e crítica da
realidade local e regional, para atuarem na Educação.
No Curso de Letras, o ensino, a pesquisa e a extensão estão articulados, integrando
as três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e diálogo com a
sociedade.
Através de pesquisa visa qualificar a produção científica por meio da interação dos
Grupos de Pesquisa com o apoio das agências de fomento, objetivando a captação de
recursos, para o desenvolvimento de suas ações.Considera, ainda, a Iniciação Científica
como uma prática acadêmica de inserção de alunos da graduação na pesquisa científica.
Para tanto, a FaculdadeITOP apóia essas iniciativas concedendo desconto de parte da
mensalidade, através de bolsa no Programa Institucional de Iniciação Científica da
Faculdade ITOP, como forma de estimular e consolidar a atmosfera científica na
comunidade acadêmica.
Quanto a extensão, implementou e continua a implementar programas de extensão,
envolvendo ações de Incentivo à implantação de programas e projetos voltados para a
educação continuada e para a formação de habilidades didático pedagógicas; estimula a
participação da comunidade escolar nos colegiados e órgãos deliberativos e comissões de
avaliação.
Desenvolve, ainda, políticas de Avaliação Institucional e Responsabilidade Social
referente à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural.
3.3 Objetivos do curso
O curso de Letras da Faculdade ITOP visa formar professores para o magistério, nos
níveis fundamental e médio, nas áreas de Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas,
propiciando para isso uma visão prática e teórica de língua e literatura na dinâmica de sala
de aula e uma adequação de uso da Língua Portuguesa às diferentes atuações discursivas.
Além disso, o profissional de Letras deverá ser capaz de:


dominar o conhecimento científico, os métodos e as técnicas específicas da língua
portuguesa, com vistas não só à sua habilitação legal, no âmbito da educação escolar
bem como à sua competência profissional para o exercício de funções mais
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abrangentes onde se faça necessário;
exercer, com competência técnica, política, científica e ética, as funções que vier a
desempenhar, tanto no serviço público como na empresa privada;
evidenciar, no seu desempenho profissional, o raciocínio lógico, o equilíbrio
emocional, a criatividade, a ordenação do pensamento, a clareza e a metodologia
científica adequada à ação a ser executada;
possuir uma visão crítica, despida de senso comum, da realidade sociocultural e
educacional brasileira, desenvolvendo estratégias de intervenção e de mudança e
sabendo intervir na mesma, quando necessário;
construir um referencial teórico-prático que o possibilite acompanhar o novo
conhecimento gerado continuamente e mesmo gerar conhecimentos novos, com
vistas a uma atuação eficiente no processo de ensino-aprendizagem, como docente e
em outras áreas, vinculadas ou não à educação.

3.4 Metodologia
Os conteúdos socialmente produzidos não se reproduzem de modo automático nos
programas do curso. Nem todo o conhecimento socialmente produzido é acessível aos
programas de ensino, nem cabe exclusivamente à instituição de ensino distribuir os
conhecimentos socialmente produzidos, nem se restringe à ação educativa a mera
distribuição de conhecimentos, como se a instituição de ensino também não os produzisse e
como se fossem eles neutros, não politicamente afetáveis pelas políticas da educação.
Em toda proposta curricular, há uma postura pedagógica como postura política da
compreensão, da organização e da condução do processo educativo. Na construção de um
currículo que atenda aos interesses emancipatórios do saber, é necessário que se explicite a
relação educativa pedagógica e se assuma, de forma decidida e sistemática, as
intencionalidades, de forma a tornarem-se conscientes e lucidamente percebidas as
relações vividas pelos homens e as objetivações coletivas que criam ou assumem como
suas. Trata-se de um processo amplo no qual se efetivem:
a) a compreensão crítica dos conteúdos socialmente produzidos;
b) a seleção dos conteúdos que interessam ao processo de formação profissional
que se quer;
c) a ordenação e a graduação dos conteúdos;
d) a permanente atenção ao currículo oculto.
A proposta curricular, que não é apenas uma questão técnica, mas uma postura
político-pedagógica, não pode ignorar as conquistas culturais da humanidade e os avanços
científicos e tecnológicos. Assume uma perspectiva de construir a sociedade, não apenas
por meio da distribuição dos saberes disponíveis, mas, sobretudo, pela produção nova dos
saberes de que necessitam os novos projetos que empreende.
Assim sendo, para a elaboração da Matriz Curricular deste curso de Letras, foram
consideradas, além das peculiaridades da região na qual o ISE ITOP está inserido,
interações transformadoras, discutidas e (re)construídas com o grupo acadêmico envolvido.
Interações transformadoras que vão além de mera e simplista preocupação com o „método
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mais eficiente‟ para repassar o corpus formal do conhecimento e formar “professores de
língua e literatura” que apenas saibam “dar aula”.
Utiliza-se uma pedagogia que possibilite a formação-atuação do “homem cidadão”, de
modo a permitir-lhe captar, compreender e agir na dinamicidade da realidade e na totalidade
da ação social, como sujeito político e produtivo com consciência de suas potencialidades e
conhecimentos que o levem a ter relações interativas com os outros e com o mundo.
Assim definido, o projeto abarca as áreas do conhecimento como um conjunto
indissociável, promovendo atividades que correspondam aos objetivos do curso, ao perfil de
formação, ao perfil do egresso e aos anseios da comunidade em geral. As ementas do curso
de Letras do ISE ITOP foram elaboradas a partir de discussões coletivas entre os docentes,
para que se desenhasse o contorno do curso. Houve a preocupação de dispor as disciplinas
de forma que sua seqüência favorecesse o desempenho satisfatório no processo de ensinoaprendizagem. As ementas e a bibliografia recomendadas são apresentadas de forma a
possibilitar uma análise qualitativa do currículo proposto. Os temas relacionados com a
formação de professores, tais como, postura e ética profissional, metodologia,
interdisciplinaridade, pesquisa, avaliação, entre outros, perpassam todas as disciplinas do
curso.
Os conteúdos têm como objetivo exprimir a necessidade de cada disciplina numa
busca integradora, possibilitando o aprendizado teórico-prático, comprometido com o
alcance de seu conteúdo formativo sem perder de vista o teor humanístico, filosófico e
crítico, necessário à preparação de mentalidades que estejam voltadas ao fazer educativo,
possibilitando a preparação de profissionais comprometidos com a construção de uma
sociedade voltada ao bem comum.
Não basta levar à sala de aula conteúdos criticamente selecionados e
estrategicamente organizados; é necessário que professores e alunos se transformem, no
cotidiano de suas práticas, em sujeitos do seu ensinar e de seu aprender no ato mesmo do
ensino-aprendizagem. Ensinar a aprender não é repetir, mas é recriar e projetar em situação
dialógica por onde começa um novo processo.
Com a tomada da postura pedagógica que se constrói no coletivo acadêmico, é
necessário, portanto, ressaltar que a distribuição das disciplinas na estrutura curricular do
curso tem como preocupação fundamental a garantia de uma base epistemológica que
expresse uma concepção crítica do conhecimento centrada nos pré-requisitos
epistemológicos, os quais se inter-relacionem com os princípios pedagógicos que se
justificam através das metodologias utilizadas e da própria proposta de avaliação, cujo
alcance projetado é uma formação teórico-prática dos futuros profissionais de Letras.
Assim, no decorrer do curso, busca-se, na medida do possível, a construção da
unidade dialética teoria e prática como parâmetros mediadores do trabalho
docente/discente, cuja interação deve favorecer a ampliação e aprofundamento do
conhecimento da área específica na interface com as outras áreas do conhecimento.
3.5 Apoio ao discente
O Curso de Letras da Faculdade ITOP comprometido com a permanência de seu
corpo discente, por meio do seu Programa de Orientação ao Discente - POD apóia o
estudante nas suas diversas demandas, promovendo a sua interação no meio acadêmico e
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viabilizando sua permanência através de ações que permite uma maior integração, bemestar e melhor desenvolvimento acadêmico.
Nesse sentido, oferece ao seu aluno: Programas de apoio extraclasse e
psicopedagógico, atividades de nivelamento, atividades extracurriculares, encontros
científicos e culturais, sala de estudos, monitoria, palestras de atualização, apoio com microônibus para levar os alunos a eventos ou visitas técnicas, adequação da estrutura para
deficientes e estimula sua participação em centros de representação estudantil e intercâmbio
com outras instituições através de participação em eventos. A Coordenação do Curso
oferece atendimento para orientação dos acadêmicos durante a semana no horário
vespertino.
Nesse sentido, acreditamos que o ensino deve se pautar pelo desenvolvimento de
atividades de sala de aula não meramente transmissoras de conhecimento, mas também
reflexivas, de desenvolvimento de habilidades específicas e, sobretudo, de autonomia.
Assim, esses materiais, em complemento com o ambiente virtual da Faculdade ITOP,
possibilita aos estudantes participar do processo de ensino-aprendizagem, interagir com
seus pares e com o corpo docente e, ao mesmo tempo, aprofundar os estudos ao longo de
todo o semestre.
3.6 Tecnologias de informação e comunicação – TICs – no processo ensinoaprendizagem
É inegável que a informação passou a ser um dos instrumentos críticos para os
profissionais ligados à Educação. Isto ocorreu não apenas em função da acelerada corrida
na oferta de novas tecnologias, mas, sobretudo, porque a informatização veio possibilitar
maior eficiência na ação didática pedagógica.
Ressalta-se com grande ênfase a contribuição que a informática, progressivamente,
tem proporcionado aos profissionais no sentido de lhes oferecer apoio docente. Tais ganhos
são incorporados beneficamente ao trabalho dos professores uma vez que isto lhes dota de
facilidades e subsídios para atuarem mais em nível estratégico nas organizações.
O curso reconheceu e incorporou, no contexto do processo pedagógico, as novas
tecnologias da informação e comunicação com o objetivo de oferecer maiores subsídios aos
docentes e discentes. Os docentes têm a sua disposição diversos recursos tecnológicos
para exercer a sua função e os discentes têm a sua disposição, tecnologias que lhes permite
pesquisar, interagir e acompanhar todo o seu processo acadêmico.
Assim o Curso de Letras, para melhor dinamização e qualidade das aulas,
atualmente conta, em todas as salas de aula, além de quadro de vidro e pincel,
equipamentos como um data-show, um note-book ou computador (com entrada para DVD),
internet via wireless e, quando necessário, uma caixa de som amplificada. E o aluno também
tem a sua disposição tecnologias na área da biblioteca para o seu processo ensino
aprendizagem.
As aulas podem também ser ministradas nos Laboratórios de Informática, que dispõe
de modernos computadores conectados a internet, data-show, note-book, contribuindo para
a realização prática das diversas disciplinas que compõe a Matriz Curricular. Nesse sentido,
o Curso de Letras da Faculdade ITOP trabalha combinando o ambiente físico da sala de
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aula com o ambiente virtual criado especialmente para dar suporte didático-pedagógico tanto
ao docente quanto aos discentes.
Desse modo, cada professor poderá fazer uso do ambiente da web para disponibilizar
material, receber trabalhos, estimular pesquisas, fazer enquetes, realizar fóruns, indicar sites
voltados para as disciplinas do curso e outras atividades correlatas. Cada aluno pode usar
esse ambiente para acompanhar seu desempenho acadêmico, participar da ouvidoria,
realizar as avaliações institucionais, interagir com professores e alunos, fazer solicitações à
secretaria, acompanhar as aulas, postar as atividades, acesso ao acervo virtual da
instituição, etc.
Assim, também o ambiente web possibilita um incremento no processo de avaliação
da fixação da aprendizagem e possibilita executar o que está prevista no projeto pedagógico
do curso.
4. ATIVIDADES DO CURSO (Atividades Complementares)
As atividades acadêmicas complementares implantadas no Curso de Letras da
Faculdade ITOP estão regulamentadas e institucionalizadas de maneira a considerar em
uma análise sistêmica e global em seus aspectos de carga horária, diversidade de
atividades e formas de aproveitamento.
As atividades acadêmicas complementares do Curso de Letras da Faculdade ITOP
são responsáveis por estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e
comportamentais que possibilitam ao aluno compreender e exercitar conteúdos e formas de
aprendizagem diferenciadas e ampliar sua vivência acadêmica. No seu desenvolvimento,
procura-se contemplar as três esferas educacionais, com programas que envolvam o ensino,
a pesquisa e a extensão.
Tais atividades que correspondem a total da carga horária de 200 horas do
currículodo Curso de Letras da Faculdade ITOP objetiva implementar a flexibilização
curricular e enriquecer os conteúdos ministrados em sala de aula. Elas têm permitido a
construção coletiva do conhecimento, envolvendo coordenação, alunos e professores, num
espaço privilegiado de liberdade, criatividade e permanente auto-avaliação.
Essas atividades abarcam uma multiplicidade de iniciativas que sedimentam o
processo de ensino-aprendizagem; expandem a percepção do aluno sobre sua própria
formação, fazendo com que a vida universitária não se reduza à sala de aula; facilitam a
integração da comunidade acadêmica, aumentando o tempo de permanência do aluno na
Instituição ou em torno dela; mobilizam os discentes para a desejável perspectiva da
educação continuada, na medida em que incorporam as atividades complementares como
hábito.
Assim, possibilitam não apenas um reforço em suas bases fundamentais na formação
do aluno, mas também facilitam o aproveitamento do aprendizado em consonância com as
necessidades locais. Constituem-se, dessa forma, num espaço de realização da
interdisciplinaridade, da extensão universitária, dos exercícios de pesquisa e da experiência
prática conectadas à graduação, bem como auxiliam na formação de uma consciência crítica
e socialmente comprometida.
Há, no Curso de Letras da Faculdade ITOP, um rol de atividades que procuram
atender aos princípios emanados da Resolução nº 09/2004, a saber:
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1- Seminários especiais, visitas técnicas (extra-curriculares), envolvendo temas
de relevância na área do curso;
2-Disciplinas extra-curriculares, inclusive de idiomas estrangeiros, realizadas em
outros cursos de áreas afins;
3-Disciplinas complementares, não previstas no currículo e cursadas em outra
IES; Representação discente em órgãos colegiados (10 h/a por semestre);
Projetos e programas de extensão;
4- Eventos diversos nas áreas dos respectivos cursos, como simpósios,
congressos, encontros, conferências, palestras, cursos; Publicações de trabalhos
científicos; Monitorias; Estágios curriculares não-obrigatórios;
5-Laboratório Pedagógico;
6- Participação em Órgãos Não Governamentais (ONG) ou Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) de apoio ao desenvolvimento
comunitário e de meio ambiente; Participação em ações sociais beneficentes
(voluntariado, organização de ações sociais, doação de sangue, medula, dentre
outros).
Com este objetivo, existe, um Coordenador de atividades complementares que
implementa as diferentes propostas, tais como participação em eventos, realização de
pesquisas, monitoria, assistência de vídeos, realização de cursos e de oficinas de leitura etc.
No entanto, ainda que o leque de possibilidades seja amplo (e deve sê-lo), tais atividades
são definidas em função da proposta pedagógica.
No âmbito da Coordenação do Curso, compete ao responsável pela coordenação das
Atividades Complementares a elaboração de procedimentos administrativos que viabilizem a
realização das atividades, na forma do regulamento específico, a indicação dos temas
transversais que serão trabalhados e o planejamento das atividades institucionais.
5. PERFIL DO EGRESSO
O curso habilitará seus egressos para atuação em diversas áreas, cabendo destacar:
a) Professores
Por se originar do Instituto Superior de Educação, a característica fundamental do
curso de Letras é a formação de professores com habilitação em Língua Portuguesae
Respectivas Literaturas. Atualmente, não se conhece em Palmas qualquer pesquisa
científica que indique a real necessidade do mercado de trabalho no que diz respeito ao
magistério. O que se sabe provém das evidências da forte demanda nas áreas de Português
e Literaturas, entre outras, quando são abertos concursos públicos, sobretudo pela
Secretaria de Educação, seja Estadual ou Municipal, para o suprimento de carências nessas
áreas que, não raro, nunca são completamente supridas.
Evidencia-se a grande necessidade de professores de Língua Portuguesa e de
Literaturas também na contratação temporária, que acontece sempre em larga escala
através de concursos de seleção freqüentes. Não só na rede pública, mas também na rede
privada de ensino, nota-se a carência desses profissionais, dada a recorrência e a
abundância de solicitações que se fazem nos meio de comunicação, para professores
dessas áreas.
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Conclui-se, portanto, que as Faculdades de Letras existentes em Tocantins não têm
conseguido formar um número suficiente de profissionais que atendam à demanda existente.
b) Pesquisadores
O curso de Letras não se dedica somente à formação de professores. Considerando
os novos Parâmetros Curriculares Nacionais, o profissional deve receber uma formação
tridimensional e deve ser capaz de atuar tanto no ensino, como na pesquisa e extensão.
Assim, o profissional que se forma em Letras está apto a atuar na pesquisa em Lingüística,
em Teoria da Literatura, em Literatura Brasileira, Portuguesa e nas demais disciplinas
representativas dos vários núcleos temáticos que desdobram o eixo epistemológico de
Letras.
c) Críticos Literários
Atualmente, verifica-se uma vasta produção literária ainda pouco estudada, já que a
produção artística tem sido bem maior em relação à pesquisa monográfica. Assim, o
estudioso de Letras tem bastante material que poderá servir como objeto de crítica, uma vez
que os escritores mais recentes quase não possuem fortuna crítica, ou ainda, alguns não
têm sequer um artigo crítico escrito sobre sua obra.
d) Redatores e revisores
O profissional em Letras possui também, no campo da editoração e na preparação e
revisão de textos originais, espaço profícuo para a sua atuação. O próprio Congresso
Nacional abre, periodicamente, concursos para assessores parlamentares que dominem a
redação parlamentar.
e) Roteiristas
O profissional em Letras também encontrará lugar na co-produção de programas de
rádio, TV, cinema, entre outros, quando o tema abordado referir-se à Literatura, em suas
diversas nuances, ou quando da transposição para cinema de um roteiro que se baseie
numa narrativa (conto, romance ou novela) literária.
Observando o disposto no Parecer CNE/CES 492, de 3 de abril de 2001, em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura, o
profissional que se pretende formar ao término da caminhada acadêmica na Faculdade
ITOP, contempla uma relação harmoniosa entre a capacidade instrumental, ou seja, as
técnicas e os métodos, e a capacidade intelectual, o pensar e o refletir criticamente.
A concepção teórico-prática visa preparar o acadêmico para uma atuação frente ao
ensino, na organização e gestão de sistemas de ensino, bem como unidades e projetos
educacionais, e, ainda, na produção, fomento e difusão do conhecimento, tendo a prática
educativa como precípua na formação identitária do profissional das Letras.
Para tanto, a formação profissional visa a reflexão teórica crítica sobre a linguagem,
temas e questões relativas aos conhecimentos lingüísticos e literários. O domínio do uso da
língua materna, sua estruturação, funcionamento e manifestações culturais também são
objeto da formação profissional.
O profissional das Letras, formado na faculdade ITOP, lidará nos contextos oral e
escrito de modo intercultural, na forma critica em que as linguagens possibilitam. Esse
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profissional vivencia a lide educativa como inovador das práticas pedagógicas tornando-se
não apenas um reprodutor de conhecimentos e práticas, mas inovará em sua atuação
profissional visando a qualidade na formação do aluno, de forma a compreender a natureza
e as especificidades das línguas de sua abrangência e sua prática educativa na construção
do conhecimento.
A pesquisa, como princípio cientifico e educativo, deve ser uma fonte fecunda de
releitura da realidade social, promovendo a análise de situações problema e na propositura
de soluções, fruto do permanente processo de construção do conhecimento, potencializado
pelo planejamento e condução dos processos de ensino aprendizagem, e,
conseqüentemente, da avaliação.
6. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO
A representação de uma possibilidade formativa do curso/plano de integralização da carga
horária do curso. Esta informação é valiosa para análise do currículo do curso e informação
ao discente. Indique as certificações intermediárias, quando houver. A representação gráfica
de um perfil de formação é elaborada tomando por base a respectiva matriz curricular do
curso. (FLUXOGRAMA EM ANEXO)
7. MATRIZ CURRICULAR
A Matriz curricular é dividida em dois eixos temáticos, em obediência às
determinações emanadas das Diretrizes Curriculares Nacionais, e em conformidade com o
Parecer CNE/CES 429/2001, aprovado em 03 de abril de 2001.
Para uma melhor visualização da Matriz Curricular do Curso de Letras da Faculdade
ITOP, estes eixos temáticos foram divididos em núcleos, de forma a maximizar a proposta
do curso.
Então, a Matriz curricular está assim dividida:
Eixo Temático: ESTUDOS LINGUISTICOS E LITERARIOS
NÚCLEO COMUM ......................................................................................>>> 936 h
ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA
NÚCLEO DE ESTUDOS DE LINGUAS - PORTUGUÊS............................>>> 432 h
NÚCLEO DE ESTUDOS DE LITERATURA ..............................................>>> 432 h
SUB-TOTAL ..............................................................................................>>>1800 h
TOTAL PARCIAL ......................................................................................>>>1800 h
Eixo Temático: ESTUDOS PRÁTICO-PEDAGÓGICOS
NÚCLEO PRÁTICO-PEDAGÓGICO .......................................................>>>
ATIVIDADES COMPLEMENTARES .......................................................>>>
TOTAL PARCIAL .....................................................................................>>>

846 h
200 h
1046h

TOTAL GERAL ........................................................................................>>> 2846 h

A. Representação Gráfica dos Eixos Temáticos
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS
EIXOS TEMÁTICOS
1
2
3

(L103)
(L101)
(L105)

4

(L110)

5
6

(L114)
(L112)

7

(L115)

8

(L111)

9

(L122)

10

(L144)

11
12

(L129)
(L130)

NUCLEO COMUM
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LINGÜÍSTICOS
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA
APRENDIZAGEM
DIDÁTICA E PLANEJAMENTO
EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL
POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO
EDUCACIONAL
METODOLOGIA DO ENSINO EDA PESQUISA
EM LINGUA E LITERATURA
HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E CULTURA

ANÁLISE DO DISCURSO
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL
POLITICAS ESTRATÉGICAS E EDUCAÇÃO
13
(L132)
INCLUSIVA
TOTAL PARCIAL...............................................>>>
NUCLEO DE ESTUDOS DE LITERATURA
14
(L104) INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS
15
(L108) LITERTURA PORTUGUESA I
16
(L117) LITERATURA BRASILEIRA I
17
(L118) LITERATURA PORTUGUESA II
18
(L120) LITERATURA BRASILEIRA II
19
(L125) LITERATURA BRASILEIRA III
TOTAL PARCIAL...............................................>>>
NUCLEO DE ESTUDOS DE LINGUAS
LÍNGUA PORTUGUESA I - HISTÓRIA DA
20
(L102)
LINGUA PORTUGUESA
21
(L107) LÍNGUA LATINA
LÍNGUA PORTUGUESA II - FONÉTICA E
22
(L109)
FONOLOGIA
23
(L121) LÍNGUA PORTUGUESA III - MORFOLOGIA
24
(L124) LÍNGUA PORTUGUESA IV - SINTAXE
25
(L128) LÍNGUA PORTUGUESA V - SEMÂNTICA
TOTAL PARCIAL...............................................>>>
NUCLEO DE PRATICAS PEDAGOGICAS
26
(L106) *A. P. P I (METODOLOGIA CIENTÍFICA)
27
(L113) *A. P. P. II (TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO)
*A. P. P. III (OFICINAS DE LEITURA E
28
(L116)
PRODUÇÃO TEXTUAL)
29
(L119) ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

(L128)

72
936
72
72
72
72
72
72

(L104)
(L104)
(L108)
(L117)
(L120)
432

72
72
72

(L102)

72
72
72

(L109)
(L121)
(L124)
432

72
72
72
198
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30
31
32
33
34

(L123)
(L126)
(L127)
(L131)

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
*A. P. P. IV (LIBRAS)
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
*A. P. P. V (TCC PORTUGUÊS)
ATIVIDADES COMPLEMETNARES

144
72
72
144
200

TOTAL PARCIAL...............................................>>>
TOTAL GERAL.............................................................>>>
(*) Atividades Práticas Programáveis

(L119)
(L123)

1046
2846

B. Representação Gráfica da Matriz Curricular
MATRIZ CURRICULAR
CURSO DE LETRAS
LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVAS LITERATURAS
Nº

Código Disciplina

1

(L101)

2

(L102)

3
4
5

(L103)
(L104)
(L105)

6

(L106)

7

(L107)

8

(L108)

9

(L109)

10

(L110)

11

(L111)

12

(L112)

13

(L113)

14

(L114)

15

(L115)

16

(L116)

17
18
19

(L117)
(L118)
(L119)

PRIMEIRO PERIODO
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LINGÜÍSTICOS
LÍNGUA PORTUGUESA I - HISTÓRIA DA
LINGUA PORTUGUESA
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
SEGUNDO PERIODO
ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS I
(METODOLOGIA CIENTÍFICA)
LÍNGUA LATINA
LITERTURA PORTUGUESA I
LÍNGUA PORTUGUESA II - FONÉTICA E
FONOLOGIA
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA
APRENDIZAGEM
TERCEIRO PERIODO
POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO
EDUCACIONAL
EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO
ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS II
(TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO)
DIDÁTICA E PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL
QUARTO PERIODO
ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS III
(OFICINAS DE LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL)
LITERATURA BRASILEIRA I
LITERATURA PORTUGUESA II
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

C.H.

Req.

72
72
72
72
72
72
72
72

(L104)

72

(L102)

72

72
72
72
72
72

72
72
72
198

(L104)
(L108)

20

20

(L120)

21

(L121)

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

QUINTO PERIODO
LITERATURA BRASILEIRA II

LÍNGUA PORTUGUESA III - MORFOLOGIA
METODOLOGIA DO ENSINO E DA PESQUISA
(L122)
EM LINGUA E LITERATURA
(L123) ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
SEXTO PERIODO
(L124) LÍNGUA PORTUGUESA IV - SINTAXE
(L125) LITERATURA BRASILEIRA III
ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS IV
(L126)
(LIBRAS)
(L127) ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
(L144) HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E CULTURA
SÉTIMO PERIODO
(L128) LÍNGUA PORTUGUESA V - SEMÂNTICA
(L129) ANÁLISE DO DISCURSO
(L130) ORGANIZAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL
ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS V
(L131)
(TCC)
POLITICAS ESTRATÉGICAS E EDUCAÇÃO
(L132)
INCLUSIVA
(L134) ATIVIDADES COMPLEMENTARES

72

(L117)

72

(L109)

72
144

(L119)

72
72

(L121)
(L120)

72
72
72

(L123)

72
72
72

(L124)
(L128)

144
72
200

RESUMO DA CARGA HORARIA
POR PERIODO
Primeiro
Segundo
Terceiro

360
360
360

Quarto
Quinto
Sexto
Sétimo
CARGA HORARIA TOTAL DO CURSO

414
360
360
632
2846

C. Ementário Completo

PRIMEIRO PERIODO
INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LINGUISTICOS
CODIGO:
L101
PERIODO:
1
CH:

72

EMENTA
Constituição da ciência lingüística. A Lingüística Saussuriana. Linguagem, língua e fala. Lingüística e
Gramática. Caracterização do Estudo científico da linguagem. Ferdinand de Saussure e a Lingüística
Moderna. Fundamentos da Lingüística Descritiva: Língua e Linguagem. Gramática e
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significação/Forma e significado. Fundamentosde análise lingüística: Fatos, dados e hipóteses em
Lingüística.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORIN, José Luis. Introdução à Lingüística.VolumeI.São Paulo: Contexto. 2007
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística geral. São Paulo: Cultrix. 2006
LYONS, John. Lingua(gem) e Lingüística. Rio de Janeiro: LTC, 1987
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRYSTAL, David. Dicionário de Lingüística e Fonética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 2000
NEVES, Maria Helena de Moura. A Gramática Funcional. São Paulo: Martins Fontes. 1997
MUSSALIN, Fernanda e BENTES, Anna Christina. Introdução à Lingüística - Domínios e
Fronteiras. Volume I. São Paulo: Cortez. 2007
CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 42ed. Petrópolis: Vozes, 2009
ORLANDI, Eni. O que é Lingüística. São Paulo: Editora Brasiliense. 2003
LÍNGUA PORTUGESA I – HISTÓRIA DA LINGUA PORTUGUESA
CODIGO:
L102
PERIODO:
1
CH: 72
EMENTA
Formação da língua portuguesa. Periodização do português e estudo de textos representativos de
cada período. Aspectos diacrônicos da fonologia, morfologia e sintaxe. O léxico do português.
Mudança lingüística e gramaticalização. Situação da língua portuguesa no mundo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. 4ed. Rio de Janeiro: Lexikon
Informática. 2007
RODRIGUES LAPA, Manuel. Estilística da língua portuguesa. 4ed. São Paulo: Martins Fontes.
1998
TEYSSIER, Paul. História da língua portuguesa. 2ed. São Paulo: Martins Fontes. 2001
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ed. rev. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 2002
CUNHA, Celso.Nova gramática do português contemporâneo. 4ed. Rio de Janeiro: Lexikon
Informática. 2007
CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 42ed. Petrópolis: Vozes, 2009
CRYSTAL, David. Dicionário de Lingüística e Fonética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
CODIGO: L103
PERIODO: 1

CH:

72

EMENTA
Filosofia e Educação: reflexões filosóficas sobre a educação; o processo educativo, seu significado,
interações, propósitos, técnicas e limites. Os agentes educativos.
Síntese do pensamento filosófico, seus aspectos epistemológicos e éticos, bem como teorias que
servem de justificativas para mudanças pedagógicas do pensamento greco-romano a Paulo Freire.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SAVATER, Fernando. O valor de educar. São Paulo: Planeta do Brasil. 2005
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública. A Pedagogia crítico-social dos
conteúdos. 26 ed. São Paulo: Loyola. 2006.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RODRIGUES, Neidson. Por uma nova Escola. O transitório e o permanente na educação. 13. ed.
São Paulo: Cortez. 2003.
DEMO, Pedro. A Educação e o futuro da Educação. São Paulo: Autores Associados, 2007
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação? São Paulo: Brasiliense. 1982.
ALTHUSSER, Louis. Os aparelhos ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal,1985.
GADOTTI, Moacir. Educação e poder: introdução ä pedagogia do conflito.14 ed. São Paulo: Cortez,
2005.

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS
CODIGO:
L104
PERIODO:
1
CH:

72
EMENTA
Natureza e função da literatura. A composição literária. Estrutura do poema, da narrativa e da peça
dramática. Elementos da linguagem literária.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COETZEE, J. M. Mecanismos Internos. Ensaios sobre literatura (2000-2005) Trad. Sérgio
Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras. 2011
STALLONI, Yves. Os gêneros literários (a comédia, o drama, a tragédia. O romance, a novela, os
contos. A poesia). 3. ed. Rio de Janeiro: Difel. 2007.
AGUIAR E SILVA, Vitor Manuel de. Teoria da literatura. 8 ed. Coimbra: Almedina. 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARISTÓTELES, Arte poética. (várias edições).
GOTLIB, Nádia Battella. Teoria do conto. São Paulo: Ática. 2000
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 44. ed. São Paulo: Cultrix. 2006
LAFETÁ, João Luiz. 1930: A crítica e o modernismo. 2 ed. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34. 2000
GUIMARÃES, Mayara R.; MAFFEI, Luiz (org.). Extratextos 1 – Clarice Lispector: Personagens
reescritos. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2012

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
L105
PERIODO:
1

CODIGO:
CH: 72
EMENTA
Compreensão das Ciências sociais e suas influências na educação brasileira desde a consolidação
do capitalismo até os dias atuais, bem como na formação da cidadania.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DEMO, Pedro. A Educação e o futuro da Educação. São Paulo: Autores Associados, 2005
RODRIGUES, Neidson. Por uma nova Escola. 13. ed. O transitório e o permanente na educação.
São Paulo: Cortez. 2003.
GADOTTI, M. Educação e poder: introdução ä pedagogia do conflito. São Paulo: Cortez, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALTHUSSER, Louis. Os aparelhos ideológicos do Estado. Rio de Janeiro: Graal,1985.
FORACCHI, Marialice. M. & MARTINS, Jose de S.Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro : LTC.
2006.
GOMES, Cândido Alberto. A educação em perspectiva sociológica. 4. ed. São Paulo: EPU, 2005.
KRUPPA, SONIA M. POTELLA. Sociologia da educação. São Paulo: Cortez, 1994.
MARTINS, Carlos Bendito. O que é Sociologia São Paulo: Brasiliense. 2006
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SEGUNDO PERIODO
ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS I (METODOLOGIA CIENTÍFICA)
CODIGO:
L106
PERIODO:
2
CH: 72
EMENTA
Conhecimento do processo do pensamento científico discernindo acerca do instrumental
teórico-prático para o desempenho das atividades acadêmicas e profissionais e para elaboração de
trabalhos científicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COSTA, Sérgio Francisco. Método Científico: Os Caminhos da Investigação. São Paulo: Harbra,
2001
LAKATOS, E. M. e MARCONI M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2007.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 8. ed.
São Paulo: Atlas, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
CERVO,A. L. e BERVIAN, P. A. Metodologia científica.6 ed. São Paulo: Pearson; Prentice Hall,
2007
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 8 ed. São Paulo: Editores Associados, 2007
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 2002
BAGNO, Marcos.Pesquisa na escola. O que é, como se faz. 20 ed. São Paulo: Loyola, 2006.

CODIGO:

L107

LÍNGUA LATINA
PERIODO:

2

CH:

72

EMENTA
Gramática básica do Latim Clássico: morfologia nominal e verbal, sintaxe, leitura de textos clássicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática latina: curso único e completo. 30. ed. São Paulo:
Saraiva. 2011.
RÓNAI, Paulo. Curso Básico de Latim I. 18ed. São Paulo: Cultrix, 2006.
______. Curso Básico de Latim gradus Secundus. 8. ed. São Paulo: Cultrix, 2006
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMARA JR., Joaquim Mattoso. Manual de Expressão Oral e Escrita. 29 ed. Petrópolis: Vozes,
2012
______. Estrutura da língua portuguesa. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 2009
GARCIA, J. M.; OTTONI DE CASTRO, J. A. R. Dicionário gramatical de latim (nível
básico).Brasília: Plano, 2003..
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. 4ed. Rio de Janeiro: Lexikon
Informática. 2007
CRYSTAL, David. Dicionário de Lingüística e Fonética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000

LITERATURA PORTUGUESA I: DO TROVADORISMO AO ROMANTISMO
CODIGO:
L108
PERIODO:
2
CH: 72
EMENTA
O lirismo galego-português. A historiografia ibérica. O teatro medieval. A literatura do Renascimento.
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Barroco. Arcadismo. Romantismo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMORA, Antônio Soares.Presença da literatura portuguesa: era clássica. 5. ed. São Paulo: Difel.
2001
MOISÉS, Massaud.A literatura portuguesa. 34. ed. São Paulo: Cultrix. 2006
SARAIVA, Antônio José.Historia da literatura portuguesa. 17. ed. Porto: Porto Editora. 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MONGELLI, Lênia Márcia. Fremosos Cantares. Antologia da Lírica Medieval Galego-portuguesa.
São Paulo: Martins Fontes. 2009
ARISTÓTELES, Arte poética. (várias edições).
BUENO, Edna, SOARES, Lucília, PARRERIAS, Ninfa. Navegar pelas Letras: As literaturas de
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2012
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa através de textos. 33. ed. São Paulo: Cultrix. 2012
SPINA, Segismundo. Presença da literatura portuguesa: era medieval. 11. ed. São Paulo: Difel.
2006.

LÍNGUA PORTUGUESA II (FONÉTICA E FONOLOGIA)
CODIGO:
L109
PERIODO:
2
CH: 72
EMENTA
Mecanismos de produção dos sons lingüísticos. Propriedades acústicas dos sons. Critérios de
classificação articulatória. Transcrição fonética: o IPA. Noções básicas de fonologia. Análises
fonológicas do PB. A relação fonética/fonologia e escrita.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CALLOU, Dinah & LEITE,Yonne. Iniciação à fonética e fonologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor. 2005
SILVA, Thaïs Cristófaro da.Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de
exercícios. 9ed. São Paulo: Contexto, 2008.
LYONS, John. Lingua(gem) e Lingüística. Rio de Janeiro: LTC, 1987
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. rev. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 2002
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon
Informática. 2007
CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 42. ed. Petrópolis: Vozes, 2009
CRYSTAL, David. Dicionário de Lingüística e Fonética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM
CODIGO:
L110
PERIODO:
2
CH: 72
EMENTA
Perspectivas teórico-metodológicas do desenvolvimento e aprendizagem humanos. O ciclo vital. O
desenvolvimento humano. A aprendizagem e sua relação com o processo de ensino. A teoria de
Jean Piaget e Lev S. Vygotsky.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEE, Helen. A Criança em Desenvolvimento. 9. ed. São Paulo: Artmed, 2003
PIAGET, Jean. A Psicologia da Criança. 4. ed. São Paulo: Difel, 2009.
BRAGHIROLLI, Elaine Maria. Psicologia Geral. 27. ed. São Paulo: Vozes, 1990
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COLL, César. Desenvolvimento Psicológico e Educação. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2004
FONTANA, Roseli. Psicologia e Trabalho Pedagógico. São Paulo: Atual, 1997
VYGOTSKY, Lev S. A formação Social da Mente. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001.
BOFF, Leonardo. O Despertar da Águia. 21. ed. São Paulo: Vozes, 2009.

TERCEIRO PERIODO
POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
CODIGO:
L111
PERIODO:
3
CH: 72
EMENTA
A organização do ensino brasileiro, políticas e legislação. As políticas públicas e a LDB. Implantação
e articulação das políticas públicas em educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 5. ed. Brasília: Senado Federal, 2009.
LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: Política, estrutura e organização. 4 ed. São Paulo:
Cortez, 2007
FERRERIA, João. Educação Escolar: Politicas, Estruturas e Organização. 7 ed. São Paulo: Cortez,
2009
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZEVEDO, Janete Maria Lins de. A Educação como Política Pública. 3 ed.. Campinas: Autores
Associados, 2004.
MENEZES, João Gualberto de Carvalho et al. Educação Básica: políticas, legislação e gestão. São
Paulo: Thompson Learning, 2004.
SHIROMA, Eneida Oto. Política Educacional. 4 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007
FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Gestão Democrática da Escola: Atuais tendências, novos
desafios. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2008
VERZA, Severino Batista. As Políticas Públicas de Educação no Município. Ijui: Unijui 2000.

EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO
L112
PERIODO:
3

CODIGO:
CH: 72
EMENTA
Fundamentos epistemológicos da Educação através do estudo das teorias dos principais
pensadorese formuladores do conhecimento e do ensino.Refletir sobre a importância da ciência no
mundo contemporâneo, procurando analisar suas implicações teóricas e práticas no âmbito da
educação, uma vez que a escola se mostra como um espaço de produção do conhecimento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DEMO, Pedro. Educar pela Pesquisa. 8 ed. Campinas: Autores Associados, 2007
MACHADO, Nilson José. Epistemologia e Didática: As Concepções de conhecimento e inteligência
e a prática docente. 7. ed. São Paulo,SP: Cortez, 2011
GADOTTI, Moacir. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. 14 ed. São Paulo: Cortez,
2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, Para quê? 7. ed. São Paulo: Cortez. 2004.
GOMES, Mércio Pereira. Antropologia. 2. ed. São Paulo: Contexto. 2011.
MAZZOTI, Tarso Bonilha. Ciências da Educação. Rio de janeiro: DP&A, 2000.
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FILHO, José Augusto da Silva. Ciências Sociais e Políticas. São Paulo: LTR. 2003.
BIZZO, Nélio.Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Ática. 2001

ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS II (TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO)
CODIGO:
L113
PERIODO:
3
CH: 72
EMENTA
Análise da didática na formação dos professores e a interpretação das concepções pedagógicas e
suas repercussões na prática educativa. Conceito de Tecnologia e Tecnologia Educacional. Conceito
de Inovação e Inovação Educacional. Evolução da Tecnologia Educacional e perspectivas.
Tecnologia, Escola e Trabalho Docente. Tecnologia Educacional e Educação à Distância. Avaliação
e utilização do vídeo, da informática e da telemática (Internet) com objetivos educacionais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
POCHO, Cláudia Lopes. Tecnologia educacional: descubra suas possibilidades na sala de aula.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
COX.,KeniaKodel. Informática na Educação Escolar. 2 ed. Campinas: Autorres Associados, 2008
PALLOFF, Rena M. Construindo comunidades de na aprendizagem ciberespaço. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia- educação. 2. ed.. Campinas, SP: Autores Associados, 2005.
MORAN, José Manuel. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 3. ed. Campinas, SP: Papirus,
2000.
MORAES, Raquel de Almeida. Informática na educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
SCHLEMMER, Eliane et al. Comunidades de Aprendizagem e de Prática em Metaverso. São
Paulo, SP: Cortez, 2012
PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática. Belo Horizonte: Autêntica,
2005.

CODIGO:

DIDÁTICA E PLANEJAMENTO
L114
PERIODO:
3

CH:

72

EMENTA
Evolução histórica do pensamento didático. Relação educação, pedagogia e didática
comoconstrução do saber fazer. Concepções de didáticaem diferentes tendências.Estudo dos
princípios, fundamentos e procedimentos do planejamento de ensino, do currículo e daavaliação,
segundo os paradigmas e normas legais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CANDAU, Vera Maria (Org). A Didática em Questão. 27 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
VEIGA, Ilma Passos A. (coord.). Repensando a didática. 29. ed. São Paulo: Papirus, 2012.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortes, 2008
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CANDAU, Vera Maria (org.) Didática, currículo e saberes escolares. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A,
2002.
ANTUNES, Celso. A Grande Jogada. 10 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.
GASPARINI, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. 3. ed. Campinas:
Autores Associados, 2005.
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico- social dos
conteúdos. 21. ed. São Paulo: Loyola, 2006.
VEIGA, Ilma Passos A. (coord.). Projeto Politico-pedagógico da Escola. 29. ed. São Paulo:
Papirus, 1995.
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PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
CODIGO:
L115
PERIODO:
3
CH: 72
EMENTA
O planejamento educacional. Os diferentes tipos de planos. Planejamento e avaliação: fundamentos
teóricos. O processo ensino-aprendizagem e a elaboração de instrumentos de avaliação. Autoavaliação. Avaliação educacional como processo de melhoria da qualidade do ensino.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ESTEBAN, Maria Teresa (org.). Escola, currículo e avaliação. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2008.
CERVI, Regiane Medeiros. Planejamento e Avaliação Educacional. 2 ed. Curitiba: IBPEX, 2008
KUENZER, Acácia Zeneida. Planejamento e Educação no Brasil. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARLOW, Michel. Avaliação escolar: mitos e realidades. Porto Alegre: Artmed, 2006.
WERNECK, Hamilton. Se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é o que mata. 8. ed. Rio
de Janeiro: DP&A, 2002.
PERRENOUD, Philippe As competências para ensinar no século XXI. Porto Alegre: Artmed, 2002.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto políticopedagógico. São Paulo: Liberdad, 2009.
SAUL, Ana Maria. Avaliação Emancipatória. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2006

QUARTO PERIODO
ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS III (OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL)
CODIGO:
L116
PERIODO:
4
CH: 72
EMENTA
Linguagem, língua e texto. As diversas normas e a adequação discursiva. Tipos de textos. Estrutura
e aspectos do desenvolvimento textual. Coesão e coerência. As diversas superfícies de leitura.
Produção e recepção do texto: processos de síntese, ampliação, avaliação e reescritura. Preparação
de textos científicos. Leitura e produção de resumos, paráfrases e resenhas.Reconhecimento dos
mecanismos de produção de textualidade. Prática de estímulo à produção e reflexão sobre o papel
da produção textual no ensinoaprendizagem da língua materna e nos estudos de diferentes
gramáticas. Prática objetivando a formação do profissional do magistério como multiplicador e
produtor de conhecimentos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 19 ed. Petrópolis: Vozes. 1987
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica – a prática de fichamentos, resumos e resenhas. 8 ed.
São Paulo: Atlas. 2008
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio
Vargas. 2006
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 11 ed. São Paulo: Ática. 2002
CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro:
Editora Nova Fronteira. 2007
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11 ed. São Paulo: Ática. 2006
______. Oralidade de Escrita. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2012
VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. 13 ed. São
Paulo: Martins Fontes. 2007
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LITERATURA BRASILEIRA I – DAS ORIGENS AO ROMANTISMO
CODIGO:
L117
PERIODO:
4
CH: 72(L104)
EMENTA
Primeiras manifestações literárias no Brasil. Barroco, Arcadismo e Romantismo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COETZEE, J. M. Mecanismos Internos. Ensaios sobre literatura (2000-2005) Trad. Sérgio
Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras. 2011
GUINSBURG, J. O romantismo. São Paulo: Perspectiva. 2006
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 44. ed. São Paulo: Cultrix. 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COUTINHO, Afrânio. A Literatura no Brasil: Era Barroca, Era Neoclássica. V.2. Rio de Janeiro
Global. 2004
DIAS, Ana Crelia et al. Além das Fronteiras: Literatura, ensino e interdisciplinaridade. Rio de
Janeiro: UFRJ. 2013
COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil. 7. ed. Rio de Janeiro: Global. 2004
FACINA, Adriana. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2004
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro. 19 ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2009
LITERATURA PORTUGUESA II – DO REALISMO À CONTEMPORÂNEA
CODIGO:
L118
PERIODO:
4
CH: 72(L108)
EMENTA
Realismo. Simbolismo. Modernismo e a literatura contemporânea. Antecedentes e características. A
obra de Fernando Pessoa. O neo-realismo e as tendências estéticas posteriores.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LAFETÁ, João Luiz. 1930: A crítica e o modernismo. 2 ed. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34. 2000
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 34. ed. São Paulo: Cultrix. 2006
______. A literatura portuguesa através de textos. 33. ed. São Paulo: Cultrix. 2012
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AUERBACH, Erich. Mimesis. A representação da realidade na literatura ocidental. 6 ed. São Paulo:
Perspectiva. 2013
SEABRA, José Augusto.Fernando Pessoa ou o poeto drama. 2. ed. São Paulo: Perspectiva. 1991
BOSI, Alfredo.História concisa da literatura brasileira. 44. ed. São Paulo: Cultrix. 1995
MONGELLI, Lênia Márcia. Fremosos Cantares. Antologia da Lírica Medieval Galego-portuguesa.
São Paulo: Martins Fontes. 2009
FACINA, Adriana. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2004

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
L119
PERIODO:
4

CODIGO:
CH: 198
EMENTA
Buscando aperfeiçoar a iniciação do futuro educador na docência na área da língua portuguesa essa
disciplina proporcionará fundamentos da prática de ensino de línguas e das literaturas no ensino
fundamental. As práticas de ensino (escuta, leitura, produção oral e escrita, análise lingüística) na
escola. Analise do uso do livro didático e instrumentos lingüísticos: gramáticas e dicionários. Análise
crítica da filosofia dos documentos curriculares para o ensino fundamental: proposta pedagógica.
Avaliação do processo e do produto do ensino aprendizagem: indicadores e critérios. Proposta de
roteiro para as atividades de observação pedagógica e administrativa do contexto escolar, no ensino
fundamental. Atividades de diagnose. Planejamento e preparação das atividades para o ensino nas
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escolas de ensino fundamental: propostas metodológicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: Teoria e Prática. 12 ed. Campinas, SP: Pontes, 2008
FURLAN, Lúcia Maria Teixeira. Autoridade do Professor: meta, mito ou nada disso? 7 ed. São
Paulo: Cortez, 2001
PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e Docência. 4 e 6 ed. São Paulo: Cortez, 2009
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem: relatórios, laudos e pareceres. 3 ed. São
Paulo: Veras Editora, 2011
GERALDI, João Wanderley. Linguagem e Ensino. Campinas, SP: Mercado das Letras. 1996
KATO, Mary. O aprendizado da leitura. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes. 2007
NICOLA, José de. Língua, Literatura e Produção de Textos. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2012
LUFT, Celso. Língua e liberdade. 8. ed. São Paulo: Ática. 2008

QUINTO PERIODO
LITERATURA BRASILEIRA II – DO REALISMO AO MODERNISMO DE 1922
CODIGO:
L120
PERIODO:
5
CH: 72(L117)
EMENTA
A narrativa realista/naturalista. O poema parnasiano e simbolista. A “escola literária” Prémodernismo. As vanguardas européias e o Modernismo brasileiro.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSI, Alfredo.História concisa da literatura brasileira. 44 ed. São Paulo: Cultrix. 2006
LAFETÁ, João Luiz. 1930: A crítica e o modernismo. 2 ed. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34. 2000
COETZEE, J. M. Mecanismos Internos. Ensaios sobre literatura (2000-2005) Trad. Sérgio
Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras. 2011
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOSI, Alfredo. Literatura Brasileira. 48 ed. São Paulo: Cultrix, 2006
CADEMARTORI, Ligia. Periodos Literários. São Paulo: Ática, 2002
ÁVILA, Affonso. O modernismo. 3. ed. São Paulo: Perspectiva. 2007
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro. 19 ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2009
GALVÃO, Wallace Nogueira. Roteiro de Poesia Brasileira - Modernismo. São Paulo: Global, 2008
LINGUA PORTUGUESA III - MORFOLOGIA
CODIGO:
L121
PERIODO:
5
CH: 72(L109)
EMENTA
Conceitos morfológicos: morfema, morfe, palavra. Tipos de morfemas. Depreensão e classificação
de morfemas. Análises morfológicas do português: flexão verbal e nominal. Processos de formação
de palavras. Classificação morfossintática: critérios e problemas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. 4.ed. Rio de Janeiro: Lexikon
Informática. 2007
LYONS, John. Lingua(gem) e Linguística. Rio de Janeiro: LTC, 1987
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37.ed. rev. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 2002
ROSA, Maria Carlota. Introdução à morfologia. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2005
CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 42.ed. Petrópolis: Vozes, 2009
CRYSTAL, David. Dicionário de Lingüística e Fonética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000
SAUTCHUK, Inez. Pratica de Morfossintaxe. São Paulo: Manole.2004

METODOLOGIA DO ENSINO E DA PESQUISA EM LINGUA E LITERATURA
CODIGO:
L122
PERIODO:
5
CH: 72
EMENTA
Lingüística aplicada ao ensino de língua portuguesa. Elaboração de planos de ensino de língua e
literatura; formulação de objetivos, seleção de conteúdos e de estratégias de ensino; avaliação da
aprendizagem. Avaliação de livros didáticos e paradidáticos. Execução de atividades próprias à
docência de língua e literaturas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: Teoria e Prática. 11 ed. Campinas, SP: Pontes, 2007
CERVO, A. L e BERVIAN P. A. Metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Pearson; Prentice Hall,
2007
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 8. ed. São
Paulo: Atlas, 2007
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1996.
GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
______. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas, SP: Mercado das
Letras, 1996
BAGNO, Marcos. Pesquisa na escola. O que é, como se faz. 20 ed. São Paulo: Loyola, 2006.
PERRENOUD, Philippe. A Prática Reflexiva no Oficio de Professor. Porto Alegre: Artmed, 2002.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
L123
PERIODO:
5
CH:

CODIGO:
144(L119)
EMENTA
Buscando aperfeiçoar a iniciação do futuro educador na docência na área da língua portuguesa essa
disciplina proporcionará fundamentos da prática de ensino de línguas e das literaturas no ensino
médio. As práticas de ensino (escuta, leitura, produção oral e escrita, análise lingüística) na escola.
Analise do uso do livro didático e instrumentos lingüísticos: gramáticas e dicionários. Análise crítica
da filosofia dos documentos curriculares para o ensino médio: proposta pedagógica. Avaliação do
processo e do produto do ensino aprendizagem: indicadores e critérios. Proposta de roteiro para as
atividades de observação pedagógica e administrativa do contexto escolar, no ensino médio.
Atividades de diagnose. Planejamento e preparação das atividades para o ensino nas escolas de
ensino fundamental: propostas metodológicas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANTUNES, Celso. Como Desenvolver as Competências em sala de aula. 10 ed. Petrópolis:
Vozes, 2012.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (org.). A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 24 ed. São
Paulo: Papirus, 2012
PIMENTEL, Maria da Glória. O Professor em Construção. 8 ed. São Paulo: Papirus,1993
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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ANTUNES, Celso. Inteligências Múltiplas e seus jogos:Inteligência Lingüística.2 ed. Petrópolis:
Vozes, 2007
_________. Aula de Português: encontro e interação. 8 ed. São Paulo: Parábola, 2003.
ILARI, Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a gramática. 6 ed. São Paulo: Contexto,
2006
PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e Docência. 4 e 6 ed. São Paulo: Cortez, 2009
LUCKESI, Cirpriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar: Estudos e Proposições. 22 ed.
São Paulo: Cortez, 2011

SEXTO PERIODO
LINGUA PORTUGUESA IV - SINTAXE
L124
PERIODO:
6
CH:

CODIGO:
72(L121)
EMENTA
Os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Análise sintática da oração. Período
simples e composto. Relações sintagmáticas e os termos da oração. Análise sintática por meio de
esquemas gráficos e pontuação. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Sintaxe de colocação e
noções de estilística. Sintaxe de concordância verbal e nominal e recursos de expressão. Exercícios
de reescritura de frases. Prática visando à conscientização do educando a cerca das implicações
pedagógicas inerentes ao processo de ensino aprendizagem da estrutura lingüística. Sintaxe de
Regência, Concordância e Colocação. Sintaxe e pontuação
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KOCH, Ingedore. Argumentação e Linguagem. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2008
LYONS, John. Lingua(gem) e Lingüística. Rio de Janeiro: LTC, 1987
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. rev. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 2002
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. 4.ed. Rio de Janeiro: Lexikon
Informática. 2007
CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 42.ed. Petrópolis: Vozes, 2009
ROSA, Maria Carlota. Introdução à morfologia. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2005
SAUTCHUK, Inez. Pratica de Morfossintaxe. São Paulo: Manole.2004
LITERATURA BRASILEIRA III – CONTEMPORÂNEA (PROSA E POESIA)
CODIGO:
L125
PERIODO:
6
CH: 72(L120)
EMENTA
O romance regionalista de 30. A prosa existencial A geração de 45. O Concretismo. A poesia visual.
A geração mimeógrafo. Tendências contemporâneas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSI, Alfredo.História concisa da literatura brasileira. 44 ed. São Paulo: Cultrix. 1995
LAFETÁ, João Luiz.1930: A crítica e o modernismo. 2 ed. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34. 2000
CAMPOS, Augusto de e Haroldo de; PIGNATARI, Décio. Teoria da poesia concreta. 4 ed. São
Paulo: Duas Cidades.2006
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOSI, Alfredo. Literatura Brasileira. 48 ed. São Paulo: Cultrix, 2006
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TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda Européia e Modernismo Brasileiro. 19 ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2009
BERARDINELLI, Alfonso. Da Poesia à Prosa. Trad. Maurício Santana Dias. São Paulo: Cosac Naify.
2007
GUIMARÃES, Mayara R.; MAFFEI, Luis. Extratextos I: Clarice Lispector, personagens reescritos.
Rio de Janeiro, RJ: Oficina Raquel, 2012
DIAS, Ana Crelia et al. Além das Fronteiras: Literatura, ensino e interdisciplinaridade. Rio de
Janeiro: UFRJ. 2013

ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS IV - LIBRAS
CODIGO:
L126
PERIODO:
6
CH: 72
EMENTA
Breve histórico sobre a LIBRAS e aspectos legais; aspectos biológicos relacionados à surdez;
estudos sobre o desenvolvimento psicológico e surdez; noções sobre os aspectos lingüísticos e
comunicativos da libras; a educação dos indivíduos surdos – o processo de inclusão; estudos sobre
sistemas não verbais e representação. Noções básicas sobre a Língua de Sinais e a Língua
Brasileira dos Sinais (LIBRAS) - parâmetros lingüísticos dos sinais. Classificadores. Aspectos
morfossintáticos. Estratégias conversacionais e de polidez. Datilologia e LIBRAS etc. - e sua
relevância para a construção de projetos educacionais bilíngües. Estudos sobre o sistema de
transcrição de sinais; ampliação das relações entre o surdo e a família, sociedade, natureza,
sentimentos, a utilização fluente da expressão facial; noções sobre interpretação de LIBRAS.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LACERDA, C.B.F. e GÓES, M.C.R. (Orgs.) Surdez – processos educativos e subjetividade. São
Paulo: Editora Lovise 2000.
LODI, Ana; TESKE, Otmar; LACERDA, Cristina (orgs). Letramento e Minorias. 6 ed. Porto Alegre:
Mediação, 2013
SKLIAR, C. (org) Atualidade da Educação Bilíngüe para Surdos. 4 ed. Porto Alegre, Mediação, 2
volumes, 2013
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SOARES, Maria Aparecida Leite. A Educação do Surdo no Brasil. 2. ed. Campinas, SP: Autores
Associados, 2005
SACKS, Oliver W. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998
SILVA, Ivani Rodrigues et al. Cidadania, surdez e linguagem: desafios e realidades” São Paulo:
Plexus , 2003.
SOUZA, Regina Maria de. Educação de Surdo. 3 ed. São Paulo: Summus, 2007.
JESUS, Denise Meyrelles de. et al. Inclusão Práticas Pedagógicas e Trajetórias de Pesquisa. 3
ed. Porto Alegre: Mediação, 2009

CODIGO:

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
L127
PERIODO:
6
CH:

72(L123)

EMENTA
Buscando aperfeiçoar a iniciação do futuro educador na docência na área da língua portuguesa essa
disciplina proporcionara: Integração das praticas de leitura, escrita e produção textual no ensino
fundamental. O planejamento das práticas pedagógicas para atividades no ensino fundamental – II
fase. Elaboração de recursos instrucionais para a prática de ensino: jogos e dinâmicas. Atividades de
regência.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANTUNES, Celso. Como Desenvolver as Competências em sala de aula. 10 ed. Petrópolis:
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Vozes, 2012.
PICONEZ, Stela C. Bertholo (org.). A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 24 ed. São
Paulo: Papirus, 2012
PIMENTEL, Maria da Glória. O Professor em Construção. 8 ed. São Paulo: Papirus,1993
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTUNES, Celso. Inteligências Múltiplas e seus jogos:Inteligência Lingüística.2 ed. Petrópolis:
Vozes, 2006
______. Aula de Português: encontro e interação. 8 ed. São Paulo: Parábola, 2003.
ILARI, Rodolfo. Introdução à Semântica: brincando com a gramática. 6 ed. São Paulo: Contexto,
2006
LUCKESI, Cirpriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar: Estudos e Proposições. 22 ed.
São Paulo: Cortez, 2011
PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e Docência. 4 e 6 ed. São Paulo: Cortez, 2009

HISTÓRIA, EDUCAÇÃO E CULTURA
CODIGO:
L144
PERIODO:
6
CH:

72
EMENTA
A questão ambiental e a educação. Princípios e objetivos da Educação Ambiental. Desenvolvimento
Sustentado. A importância da diversificação de linguagens, recursos didáticos e sua aplicação no
ensino. As matrizes africanas e indígenas da cultura brasileira. O conceito de Afro-Brasileiro e
indígena. Trabalho, cultura e resistência negra e indígena no Brasil. Cultura africana, sincretismo e
miscigenação. Brasil/África e a formação do Atlântico Negro. A diversidade na educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MUNANGA, K. Negritude. 3 ed. São Paulo: Autentica, 2012
GADOTTI, M. Educação e Poder: Introdução à Pedagogia do Conflito. São Paulo: Cortez, 2005
PENTEADO, H. D. Meio ambiente e formação de professores. São Paulo: Cortez, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LOUREIRO, C. F. B. Educação Ambiental. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2008
BAETA, A.M.B. Educação Ambiental: Repensando o espaço da cidadania. 5 ed. São Paulo: Cortez,
2011
ABRAMOWICZ, A. (Org.). Educação e Raça. São Paulo: Autêntica, 2010
FORACCHI, M.M. Sociologia e Sociedade. São Paulo: LTC, 2006
SAVIANI, D. Escola e Democracia. 35 ed. São Paulo: Autores Associados, 2002

SÉTIMO PERIODO
LINGUA PORTUGUESA V - SEMÂNTICA
CODIGO:
L128
PERIODO:
7
CH:

72(124)
EMENTA
O objeto da Semântica. Noções básicas: significado, sentido, referência; frase, proposição e
enunciado. Relações de sentido entre itens lexicais e entre sentenças. Ambigüidades. Diferenciação
entre: Semântica formal; Semântica da Enunciação; Semântica da Cognição.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ILARI, Rodolfo & GERALDI, João Wanderley.Semântica. 11ed. São Paulo: Ática, 2006
CEREJA, Willian Roberto. Gramática Reflexiva. 2ed. São Paulo: Atual, 2005
MARQUES, Maria Helena Duarte. Iniciação à semântica. 7 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
2011
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BENVENISTE, Émile. Problemas de Lingüística Geral. Volumes I e II. Campinas: Pontes Editora.
1989
PIRES DE OLIVEIRA, Roberta. Semântica formal. Campinas, SP: Mercado de Letras. 2001
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. rev. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006
CÂMARA JR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 42 ed. Petrópolis: Vozes, 2009
CRYSTAL, David. Dicionário de Lingüística e Fonética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000

CODIGO:

ANÁLISE DO DISCURSO
L129
PERIODO:
7

CH:

72(L128)

EMENTA
Texto e contexto. Níveis de organização do discurso. Análise de tópicos. A noção de sujeito. Pistas
de contextualização e inferências. Características dos discursos oral e escrito. Oralidade e
letramento. Discurso e ideologia. O Discurso e o social.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHAUI, M. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense. 1980
KOCH, Imgedore G. Villaça. Argumentação e Linguagem. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2008
ABAURRE, Maria Luiza M. Gramática. São Paulo: Moderna, 2006
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos de estado. Lisboa: Graal. 1985
FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. 8.ed. Trad. L. F. Neves. Rio de Janeiro: Forense
Universitária. 2013
_________. Vigiar e punir. 41 ed. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes. 2013
GNERRE,M. Linguagem escrita e poder. 5 ed. São Paulo. Martins Fontes. 2012
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e Lingüística. São Paulo: Scipione, 2002

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO EDUCACIONAL
CODIGO:
L130
PERIODO:
7
CH:

72
EMENTA
Princípios básicos da Gestão Educacional. A função administrativa do gestor escolar. Levantamento
e analise da realidade escolar. O projeto político pedagógico, o regimento escolar. Planejamento
escolar e os órgãos colegiados. A dimensão pedagógica da escola.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: Política, estrutura e organização. 7. ed.São Paulo:
Cortez, 2009.
______. Democratização da Escola Pública. 21 ed. São Paulo: Loyola, 2006.
FERREIRA, Naura S. Capareto (org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos
desafios. São Paulo: Cortez, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RODRIGUES, Nielson. Por uma Nova Escola. 13 ed. São Paulo: Cortez, 2003.
OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro (org.). Gestão Educacional: novos olhares, novas
abordagens. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.
RIBEIRO, Arilda Inês Miranda. Formação do Gestor Educacional. São Paulo: Arte e Ciência, 2005.
KUENZER, Acácia Zeneida. Planejamento e Educação no Brasil. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2001.
ESTEBAN, Maria Teresa (org.). Escola, currículo e avaliação. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2008.
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ATIVIDADES PRÁTICAS PROGRAMÁVEIS V – TCC (PORTUGUÊS)
CODIGO:
L131
PERIODO:
7
CH: 144
EMENTA
Orientação para elaboração do texto final do Trabalho de Conclusão de Curso, na área de Língua
Portuguesa. Orientar o aluno no processo de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso –TCC
(MONOGRAFIA ou ARTIGO), de acordo com as normas da AssociaçãoBrasileira de Normas
Técnicas- ABNT e em atenção às regras dispostas no Manual de Elaboraçãode Monografia do Curso
de Letras.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COSTA, Sérgio Francisco. Método Científico: Os Caminhos da Investigação. São Paulo: Harbra,
2001
LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. de A. Fundamentos de Metodologia Científica. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2001
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 5. ed.
São Paulo: Atlas, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CERVO, A. L e BERVIAN, P. A. Metodologia científica.6 ed. São Paulo: Pearson; Prentice Hall,
2007
DEMO, P. Educar pela pesquisa. 8 ed. São Paulo: Editores Associados, 2007
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 7 ed. São
Paulo: Atlas, 2006.
MAZZOTI, Tarso Bonilha. Ciências da Educação. Rio de janeiro: DP&A, 2000.
FILHO, José Augusto da Silva. Ciências Sociais e Políticas. São Paulo: LTR, 2003.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA
CODIGO:
L132
PERIODO:
7
CH: 72
EMENTA
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Brasileira e a Educação Inclusiva. O individuo com
necessidades especiais no campo de ação da educação inclusiva. Atuação pedagógica no contexto
sociocultural da aprendizagem inclusiva.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MUSKAT, Mauro, Miranda, Monica Carolina. Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
São Paulo: Cortez, 2011.
JESUS, Denise Meyrelles; BAPTISTA,Claudio Roberto; BARRETO, Maria Aparecida Santos (Orgs).
Inclusão - Práticas Pedagógicas e Trajetórias de Pesquisa. 3 ed. Porto Alegre: Mediação, 2009.
SILVA, Inayá Bittencourt e. O Racismo Silencioso na Escola Pública. Araraquara, SP: Junqueira e
Marin, 2009
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MENDES, Enicéia Gonçalves ( Org). Temas em educação especial: avanços recentes. São Carlos:
EDUFSCAR, 2004.
LACERDA, Cristina Broglie Feitosa de. Surdez: processos educativos e subjetividade. São Paulo:
Lovise, 2000.
BEYER, Hugo Otto. Inclusão e avaliação na escola. 2 ed. Porto Alegre: Mediação, 2006.
CASARIN, Sonia. Talento e Deficiência. São Paulo: Ática, 2011.
AZEVEDO, Janete Maria Lins de. A Educação como Política Pública. 3 ed.. Campinas: Autores
Associados, 2004.
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CODIGO:
L134
PERIODO:
9
CH:

72
EMENTA
As Atividades Complementares do Cursoé o componente curricular que possibilita oreconhecimento
e avaliação de habilidades, conhecimentos e competências,inclusive aquelas adquiridas fora do
ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividadesindependentes, sejam elas transversais,
opcionais ou de interdisciplinaridade, especialmente nasrelações com a educação e com as ações de
extensão junto à comunidade assistida pela academia. Compreendem produções bibliográficas,visita
a centros culturais, visitas técnicas, palestras, simpósios,cursos e seminários, leituras, participação
em projetos sociais, em competições esportivase freqüência a peças teatrais e mostras
cinematográficas, entre outras que compõem o rol das atividades complementares.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

8. FORMA DE ACESSO AO CURSO (Processo seletivo)
Com relação ao acesso ao curso de Letras da Faculdade ITOP fica estabelecido, em
conformidade com o Regimento Interno:
(...)
Art. 81º O processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação destina-se a avaliar os
conhecimentos adquiridos pelos candidatos, que demonstrem capacidade de
aproveitamento nos estudos/atividades que integrem o curso que desejam freqüentar e
classificá-los, dentro do limite das vagas oferecidas.
§1º - As vagas oferecidas pela Faculdade de que trata o caput deste artigo são aprovadas
pelo (s) órgão (s) do Sistema Federal de Ensino, para o curso ministrado pela instituição.
§2º - A Diretoria designa por Portaria, a estrutura e competência da Comissão Coordenadora
do Processo Seletivo de Ingresso encarregada do planejamento, organização, execução e
avaliação desse mecanismo de classificação dos ingressantes na Faculdade.
§3º - O processo seletivo de ingresso é precedido de edital divulgado em conformidade com
as determinações legais emanadas do Sistema Federal de Ensino através de vestibular,
Enen, transferências ex-oficio entre instituições, e caso haja vagas transferências internas
além, da possibilidade de ingresso de portadores de diplomas.
Art. 82º O processo seletivo de ingresso obedece a critérios e normas de seleção e
admissão que levem em conta os seus efeitos sobre a orientação do ensino médio, devendo
a Faculdade articular-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino de sua clientela
e do Sistema Federal de Ensino.
Parágrafo único - O processo seletivo de ingresso centra-se na mensuração de
conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sem ultrapassar o nível de complexidade
inerente a escolaridade de ensino médio, sendo estruturado na forma disciplinada pelo
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Conselho Superior estabelecida no respectivo edital e em consonância com as normas
emanadas do Sistema Federal de Ensino.
Art. 83º A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem
ultrapassar o limite de vagas ofertadas, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis
mínimos estabelecidos pelo Conselho Superior.
Parágrafo único - A classificação é válida para a matrícula no período letivo para o qual se
realiza o processo seletivo de ingresso, tornando-se nulo seus efeitos se o candidato
classificado deixar de requere-lá no prazo estabelecido ou, em o fazendo, não atender a
todas as exigências contidas no edital, dentro dos prazos fixados.
9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO
Nos ternos do Inciso VIII do Art. 3º da Lei nº10.861, de 14 de abril de 2004, o planejamento e
avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional,
do Curso Superior de Administração da Faculdade ITOP é realizada pelo seu respectivo
Núcleo Docente Estruturante (NDE) conforme especifica a Resolução CONAES Nº 1 de 17
de junho de 2010:
1.O Projeto Pedagógico do curso de Letras é um dos instrumentos de avaliação utilizado,
obrigatoriamente, para a verificação do andamento das atividades propostas a cada dois
semestres letivos, quando se completa um ano civil;
2.Esse instrumento é aplicado sob a orientação de uma comissão interna de avaliação,
comandada por um professor, segundo os critérios estabelecidos pela direção da
Faculdade ITOP e pela coordenação do curso, em conjunto;
3.Com as alterações decorrentes da avaliação anual, elabora-se uma nova edição do
Projeto, numerada, datada e encaminhada aos Conselhos Superiores da Faculdade
ITOP, aos quais o curso está vinculado, para a devida aprovação e expedição de
resolução homologatória.
Pontos observados na avaliação do projeto:
1-Definição de uma estrutura curricular - decorrente de objetivos definidos, de um perfil
profissiográfico, de uma identidade e do direcionamento de um eixo epistemológico,
orientado para o conceito de competência desejada e socialmente requerida pelos
núcleos temáticos com vistas ao atendimento dos princípios da interdisciplinaridade.
Esses componentes deverão marcar os pontos de referência para o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento constante do projeto pedagógico do curso;
2-Definição periódica (nunca superior a dois anos) do ementário das disciplinas - possibilita
que cada disciplina, dentro do seu estado da arte, e sem perder a sua identidade
epistemológica, assuma posição e amplitude explícitas no projeto pedagógico, em função
dos objetivos, do eixo epistemológico e dos núcleos temáticos do curso, além de seu
inter-relacionamento com as demais disciplinas, atendendo aos princípios da
interdisciplinaridade.
3-Definição das equipes de disciplinas e da qualificação docente - com o comprometimento
da instituição e dos docentes com a sua qualidade, sendo responsabilidade de todos a
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formação do egresso desse curso. Neste contexto, cabe, por um lado, ao docente estar
comprometido com a constante inovação, com a construção e reconstrução do
conhecimento e com a sua constante qualificação profissional. Por outro lado, cabe a
instituição, o desenvolvimento de uma política permanente de estímulo e apoio a esses
profissionais. Para a eficácia dos resultados desejados, os docentes serão agrupados
em equipes de disciplinas, espaço de definição das necessidades de qualificação de seus
componentes.
4-Definição de uma metodologia de trabalho adequada ao desenvolvimento curricular - com
definição de formas de coordenação para o curso, para os núcleos temáticos e para as
áreas de disciplinas, que possibilitem a orientação das ações a serem desenvolvidas no
cotidiano do curso, sempre em busca da melhoria de qualidade do processo ensinoaprendizagem.
5-Definição de uma metodologia de trabalho envolvendo o processo ensino e pesquisa considerada como metodologia de ensino, com professores capazes de lidar com
concepções que desenvolvam tanto a perspectiva da construção do conhecimento como
a de sua reconstrução, com vistas à produção de novos conhecimentos e ao avanço
científico das respectivas áreas de atuação.
6-Definição do perfil desejável do aluno ingressante no curso - na medida do possível, e de
acordo com as normas e critérios da instituição, deverá ser definido o perfil desejável do
aluno do curso, o que implicará a definição das condições de ingresso, a permanência e o
término do curso dentro dos padrões idealizados de competência científica e tecnológica.
Deve-se acrescentar a este sistema, a avaliação institucional conduzida pela CPA
(Comissão Própria de Avaliação), seguindo as orientações do MEC, nos termos do Art. 11
da Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004.
10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A proposta da Faculdade ITOP constitui-se no atendimento à nova legislação e as inovações
sobre a avaliação, referente ao processo ensino/aprendizagem, em consonância ao disposto
no Regimento Interno da Instituição.
Art. 97º São objetivos da Avaliação do aluno:
I. compreender o seu processo de aprendizagem;
II. oferecer informações para mudanças ou referendamento dos procedimentos de ensino;
III. verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo;
IV. comparar o aluno com ele próprio no inicio, no decorrer e no final de cada período, para
verificar sua evolução;
V. fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa tomar medida em
prol de uma melhor aprendizagem;
VI. servir como indicador para Avaliação Institucional.
Art. 98º A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre o
aproveitamento e a freqüência.
§1º - A avaliação do aproveitamento se dá:
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a) pelos trabalhos de aplicação (teóricos ou práticos).
b) por instrumentos de verificação de assimilação, de conteúdo, em numero possível de três
por período letivo.
c) pela participação em atividades complementares de ensino, incluindo:
pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, monitoria, iniciação cientifica, entre
outras.
§2º - Nos casos de que trata a alínea "a" do 1º parágrafo deste artigo, deve-se ter uma
autorização explícita da Coordenação do Curso, com anuência da Diretoria, para que seja
atribuída uma nota.
Art. 99º - A freqüência do aluno e do professor e obrigatória, salvo nos programas de
educação à distancia.
§1º - O parâmetro para aprovação, no que se refere à freqüência, é o índice de setenta e
cinco por cento da carga horária total programada e desenvolvida para cada matéria e/ou
disciplina durante o período letivo.
§2º - A Faculdade pode atribuir, no máximo, 10% (dez por cento) da carga horária total do
curso com freqüência a alunos que participarem de eventos técnico-científicos e artísticos
como conferencistas, debatedores ou ouvintes e/ou em outras atividades de extensão e
projetos de pesquisa, como integrante, em caráter complementar ao currículo mínimo do
curso a que esta vinculada.
Art. 100º- A base de cálculo para avaliação das disciplinas será de no mínimo 7,0 na média
para aprovação sem Exame; sendo que MF=(AV1)+(AV2)/2 =7,0
§ 1º - O aluno que obtiver no mínimol 3,0 e no Máximo 6,9 no conjunto das avaliações, fica
sujeito a exame final, caso não esteja reprovado por faltas.
§ 2º - O Aluno que tiver no conjunto das avaliações a média igual ou menor a 2,9 estará
reprovado automaticamente.
A avaliação será realizada da seguinte maneira:
Participação nas atividades, discussões feitas em aula e contribuições pessoais, Trabalhos
em grupo (sessões de trabalho em sala e/ou seminários): 40%;
Prova: 60%
Legenda:
AD - Aprovado direto;
AF - Aprovado após prova final;
RF - Reprovado por faltas;
RN - Reprovado por notas;
RA - Reprovado após prova final;
DE - Desistente;
TR - Trancado;
AC – Dispensado Aprov. de créditos;
CR - Cursando;
TF - Transferido para outra IES;
CA - Cancelado;
TI - Transferência interna
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Art. 101º As disciplinas de laboratórios, Estágios Supervisionados e Metodologia Cientifica,
possuem critérios de avaliação específicos, de acordo com normas estabelecidas pela
Coordenação de Curso.
Art. 102º O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrando por
meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca
examinadora especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com as
normas do Sistema Federal de Ensino.
Art. 103º Somente será concedida segunda chamada para prova de exame final, desde que
haja motivo justo que comprove à falta em primeira chamada, cabendo a decisão ao
Coordenador de curso através de requerimento feito na secretaria Acadêmica, que deve ser
apresentado dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a realização da primeira chamada.
11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC)
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – é entendido como uma produção
intelectual e pessoal do aluno concludente e caracteriza-se como uma fase de consolidação
dos fundamentos científicos, técnicos e culturais do profissional da educação, devendo ser
considerado como um exercício de formulação e sistematização de idéias, de aplicação dos
métodos de investigação científica.
No processo de construção do conhecimento, o TCC assume formas variadas para
sua concretude, a saber:
a. revisão de literatura publicada sobre determinado assunto;
b. discussão teórica e crítica sobre tema doutrinário; e,
c. produção técnica pedagógica, questionável no meio docente.
A área temática configura-se no âmbito de uma disciplina, abrangendo um conjunto
de disciplinas que caracterizem uma nítida unidade de conhecimentos do ponto de vista
científico, situando-se em área de concentração da formação do professor ou versar sobre
assunto conexo aos estudos teóricos, básicos ou profissionalizantes, desenvolvidos no
contexto do curso.
A Coordenação do Curso indica as áreas temáticas em que são realizados os
Trabalhos Finais de Curso (TCC) e, ouvidas as sugestões do aluno, designa um Professor
Orientador para acompanhar o trabalho a ser elaborado pelo aluno, o qual deverá escolher o
tema de sua preferência.
Em consonância com o seu projeto pedagógico, o TCC no curso de Letras da
Faculdade ITOP, com carga horária total de 144 horas/aula, tendo por objetivo consolidar o
conhecimento acumulado durante o curso, possibilitando ao aluno demonstrar, por meio de
uma produção textual, sua competência em sistematizar seus conhecimentos teóricopráticos por meio de pesquisas em sua área de atuação, procurando alcançar, igualmente,
os seguintes objetivos específicos:
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I - A familiarização com a metodologia de pesquisa e seus procedimentos básicos de
levantamento, organização, relacionamento, análise e sistematização de dados, informações
e conhecimentos, exigidos para a abordagem científica de um problema ou tema específico;
II - O exercício e o desenvolvimento das habilidades intelectuais de análise, identificação de
relações formais e causais, interpretação, crítica e compreensão de fatos e fenômenos,
teorias e contextos e de técnicas e práticas;
III - A sistematização e interpretação de conhecimentos adquiridos ao longo do curso e/ou
gerados a partir das experiências de estágio e de outras modalidades práticas de vivência
das atribuições profissionais;
IV - O exercício e o desenvolvimento das habilidades de expressão e argumentação que
possibilitem a fundamentação das idéias, propostas e posições;
V - A familiarização com a técnica e normas de elaboração e apresentação de trabalhos
científicos.
Os conceitos finais atribuídos aos trabalhos variarão de “A” a “F”, sendo certo que a
equivalência entre a escala decimal (notas) e a alfabética (conceitos), para efeitos do
conceito final é:
Conceitos
A = Excelente
B = Ótimo
C = Bom
D = Regular
E = Fraco
F= Insuficiente

Nota
9,0 a 10,0
8,0 a 8,9
7,0 a 7,9
5,0 a 6,9
3,0 a 4,9
abaixo de 2,9 ou infreqüente

Em cumprimento ao regulamento, o aluno dispõe de uma estrutura formada por
professores do quadro da instituição, que têm a função de orientar, acompanhar e participar
das bancas examinadoras do TCC.
Ao professor da disciplina do TCC compete auxiliar os professores orientadores com
material pedagógico e literário sobre metodologia da pesquisa científica; indicar orientadores
quando o aluno não conseguir um; arquivar as fichas de relatórios dos encontros entre
orientadores e orientandos; indicar ao Coordenador do Curso as bancas examinadoras;
estipular o calendário das atividades de elaboração, confecção e defesa dos TCC‟s,
encaminhar os TCC‟s defendidos e aprovados à biblioteca central.
Aos professores orientadores, escolhidos pelo aluno, cabe a orientação e o
acompanhamento, por meio de encontros, no mínimo quinzenais, registrados em fichas,
constando o relatório das atividades desenvolvidas pelo aluno em cada semana.
No curso de Letras da Faculdade ITOP, os encontros entre professores orientadores
e respectivos orientandos são estabelecidos pelo professor orientador, que determina dia,
horário e local para os encontros de acompanhamento e orientação.
A defesa da monografia dar-se-á em data a ser ajustada junto a Coordenação de
Curso, o professor da disciplina e professor orientador, estando o aluno sujeito a uma nota
mínima de 7,0 (sete) pontos para aprovação e integralização da disciplina à carga horária do
curso.
Concluído o trabalho, o aluno que tenha obtido freqüência mínima de 75% nas
atividades de orientação programadas por seu orientador, solicita à Coordenação do Curso
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que estabeleça a data de apresentação, em sessão pública, perante uma Comissão
Examinadora constituída do Coordenador do Curso, do Professor Orientador e de um
Professor convidado que domine o assunto versado no Trabalho.
Ao avaliar o trabalho, a Comissão Examinadora considera o domínio do tema
abordado pelo autor, a sua capacidade de formulação e sistematização de idéias, a
aplicação adequada da metodologia científica, a discussão e a racionalidade dos resultados
apresentados, a habilidade de redigir e de se expressar corretamente, a atualidade e
relevância do tema, a qualidade lingüística do texto, a capacidade de problematizar, a
amplitude da revisão bibliográfica e a observância das normas técnicas.
12. ESTÁGIO CURRICULAR
Nos termos da Lei no. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Resolução nº 32
CONSEPE de 21/11/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do
art. 4287 da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de
1º. de maio de 1943, e a Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1966; revoga as Leis 6.494,
de 07 de dezembro de 1977, e Lei no. 8.859 de 23 de março de 1994, o parágrafo único do
art. 82 da Lei no. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º. da Medida Provisória no.
2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam
freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
O Regulamento Interno do Estágio Supervisionado do Curso de Letras da Faculdade
ITOP estabelece:
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E DA ESTRUTURA
Art. 2ºOs estágios, que se constituem num processo educativo de aprendizagem e de
formação profissional, compreendem o estágio obrigatório e efetiva-se mediante atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela
participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizados em
unidades escolares dos sistemas de ensino, de direito público e privado, sob
responsabilidade e coordenação do ITOP.
§ 1ºO estágio supervisionado do Curso de Letras é um momento de formação profissional do
acadêmico estagiário através do exercício direto in loco, da presença participativa em
ambientes próprios da atividade profissional, sob a responsabilidade de um profissional já
habilitado, e/ou da elaboração e desenvolvimento de um projeto de extensão no estágio de
Ensino Fundamental e Médio, nas respectivas áreas.
Art. 3ºEm sintonia com o Projeto Pedagógico do Curso de Letras – Português, os estágios
supervisionados, que totalizam uma carga horária de 486 (quatrocentas e oitenta e seis)
horas de estágio supervisionado, estão estruturados da seguinte forma:
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I - Os estágios de Língua Portuguesa e Literaturaestão assim distribuídos:
a) Estágio Supervisionado I -198 h/a.
b) Estágio Supervisionado II - 144 h/a.
c) Estágio Supervisionado III -72 h/a.
§ 1º. A responsabilidade pelas rotinas administrativas das disciplinas de estágio
supervisionado do Curso de Letras cabe ao docente indicado pelo Departamento e
homologado pelo Colegiado de Curso, podendo ser auxiliado por orientadores igualmente
indicados e homologados.
§ 2º. As atividades a serem desenvolvidas em cada disciplina componente da Matriz
Curricular referente aos Estágios Supervisionados de Língua Portuguesa será objeto de
Plano de ação especifico, obedecendo ao prescrito neste Regulamento.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 4º São objetivos dos estágios supervisionados em Letras:
I - oportunizar estágio diretamente em unidades escolares dos sistemas de ensino através
de coleta de dados sobre práticas docentes e administrativas e vivência da rotina do trabalho
escolar durante um período contínuo;
II - criar espaço de inserção do estagiário na atividade profissional, a partir do 4º semestre,
permitindo a vivência da dinâmica escolar e a docência compartilhada, preferencialmente na
condição de assistente de professores titulares, sob a supervisão da instituição formadora.
CAPÍTULO III
DA PROGRAMAÇÃO DOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS
Art. 5º Os estágios obrigatórios em Letras apresentam a seguinte programação:
I – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
a) orientações gerais para desenvolvimento do estágio de observação no Ensino
Fundamental e/ou Médio;
b) atuação direta do estagiário em escola de Ensino Fundamental e/ou Médio, para coleta de
dados relevantes para o conhecimento da realidade escolar: o estagiário deve caracterizar a
escola, através de entrevistas com professores, coordenação pedagógica e/ou orientação
educacional;
c) vivência pelo estagiário da rotina do trabalho escolar.
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d) elaboração do relatório final do estágio de observação, considerando o Plano PolíticoPedagógico da Escola e os pressupostos teóricos trabalhados no Curso.
II – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
a) orientação para o estágio nas séries finais do Ensino Fundamental, através de análise e
encaminhamento de formulários para a formalização dos estágios e elaboração do
referencial teórico;
b) atividades relacionadas às diversas dimensões da dinâmica escolar, como reuniões
pedagógicas e/ou administrativas e interação com a comunidade escolar;
c) relatório do estágio, considerando a educação enquanto processo dinâmico baseado na
observação da vivencia em sala de aula das séries finais do ensino fundamental de Língua
Portuguesa.
III – ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
a) orientação para o estágio nas séries finais do Ensino Fundamental, ou ainda em turma de
Ensino Médio, através de análise e encaminhamento de formulários para a formalização dos
estágios e elaboração do referencial teórico;
b) docência compartilhada nas séries finais do Ensino Fundamental ou em turma de Ensino
Médio, após o período de, no mínimo, 10 horas-aula para observação do trabalho docente e
discente na turma em que será realizado o estágio;
c) atividades relacionadas às diversas dimensões da dinâmica escolar, como reuniões
pedagógicas e/ou administrativas e interação com a comunidade escolar;
d) relatório do estágio de docência, constando de introdução, caracterização da turma,
projeto de estágio acompanhado de uma proposta pedagógica e dos planos de aula (com
objetivos, conteúdos, procedimentos, avaliação, referências e todos os comprovantes das
atividades);
b) docência compartilhada em turmas de 6ª a 9ª anos do Ensino Fundamental, ou;
e) produção de um artigo acadêmico sobre o ensino de Língua Portuguesa e/ou literatura
que denote conhecimento específico e autonomia na expressão escrita, ou;
f) planejamento e desenvolvimento de um projeto de extensão na área da formação
específica para clientela das séries finais do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio.
§ 1º O projeto de extensão sobre ensino de Língua Portuguesa é facultativo, podendo ser
realizado em dupla ou em grupo, observando-se que os estágios supervisionados efetivos,
ou seja, a regência em sala de aula, deve ser individual.
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§ 2º O projeto de extensão deve ser aprovado pelo professor responsável pelo estágio em
ensino de Língua Portuguesa e Literatura.
§ 3º No final do 5º semestre, é realizado o Seminário de Avaliação dos estágios
supervisionados, integrando os profissionais dos campos de estágio de Língua Portuguesa e
Literatura, docentes do curso de Letras e interessados.
Art. 6º A carga horária das atividades dos estágios nos níveis Fundamental, Médio ou EJA,
conforme estabelece a legislação em vigor, será definida no Plano de Ensino, entregue ao
estudante no início do semestre letivo.

13.TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO
QUADRO DE PROFESSORES
NOME
1. Ana Paula Cavalcante dos Santos
2. Ilda Neta Silva de Almeida
3. Jonas Pereira Lima
4. Kyldes Batista Vicente
5. Lourdes Lúcia Goi
6. Marcos Rafael Monteiro
7. Nerci Maria R. Carvalho
8. Rodrigo Barbosa e Silva
9. Sandra Rodrigues dos Santos

CPF
839.762.647-68
985.867.771-53
791.387.301-97
546.163.791-49
161.811.820-04
347.185.241-75
176.792.142-04
251.503.178-10
526.406.121-15

TITULO
Doutora
Espec.
Mestre
Doutora.
Mestre
Mestre
Espec.
Doutor
Espec.

REGIME
Inegral
Parcial
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Horista

14. ATO REGULATÓRIO ANTERIOR
Ato que autoriza o funcionamento do Curso de Letras da Faculdade ITOP, publicado no Diário Oficial
de 3 de fevereiro de 2010, seção 1, pag. 23.

PORTARIA No- 109, DE 2 DE JANEIRO DE 2010
A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo
Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de 12 de
dezembro de 2007, e tendo em vista o Parecer CNE/CES no 270/2009, de 31 de dezembro
de 2009, do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Registro E-MEC no
20075638, do Ministério da Educação, resolve:
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Art. 1° Autorizar o funcionamento do curso de Letras, licenciatura, com habilitações em
Língua Portuguesa e em Língua Inglesa e respectivas Literaturas, com 200 (duzentas) vagas
totais anuais, nos turnos diurno e noturno, a ser ministrado pela Faculdade ITOP, no âmbito
do Instituto Superior de Educação, na Avenida NS-02, Quadra ACSUSE nº 40, conjunto 2,
lote 16, Centro, na cidade de Palmas, no Estado de Tocantins, mantida pelo Instituto
Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda., com sede na cidade de Palmas, no
Estado de Tocantins.
Art. 2° Tornar sem efeito os termos da Portaria da Secretaria de Educação Superior, no
1077 de 15 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, em 16 de dezembro
de 2008, seção 1, página 40.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI
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ANEXOS
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Anexo I – Fluxograma do Curso de Letras

LICENCIATURA EM LETRAS COM
HABILITAÇÃO EM
LINGUA PORTUGUESA
E RESPECTIVAS LITERATURAS

1° PERIODO

2°PERIODO

3°PERIODO

4°PERIODO

5°PERIODO

6°PERIODO

7°PERIODO

Introdução Aos
Estudos
Lingüísticos
(72h)

(*) A.P.P I
Metodologia
Científica
(72h)

(*) A.P.P II
Tecnologia e
Educação
(72h)

(*) A.P.P III
Oficinas de Textos
(72h)

Estágio
Supervisionado II
(144h)

(*) A.P.P IV
Libras
(72h)

(*) A.P.P V
TCC
(144h)

L. Portuguesa I
História da Língua
Portuguesa
(72h)

Língua Latina
(72h)

Didática e
Planejamento
(72h)

Estágio
Supervisionado I
(198h)

L. Portuguesa III
Morfologia
(72h)

Estágio
Supervisionado III
(72h)

Análise do
Discurso
(72h)

Filosofia Da
Educação
(72h)

L. Portuguesa II
Fonética e
Fonologia
(72h)

Epistemologia da
Educação
(72h)

Lit. Brasileira I
Das origens ao
Romantismo
(72h)

Lit. Brasileira II
Do Realismo ao
Modernismo -1922
(72h)

L. Portuguesa IV
Sintaxe
(72h)

L. Portuguesa V
Semântica
(72h)

Introdução Aos
Estudos Literários
(72h)

Lit. Portuguesa I
trovadorismo ao
Romantismo
(72h)

Planejamento e
Avaliação
Educacional
(72h)

Lit. Portuguesa II
Do Realismo à
Contemporânea
(72h)

Met. do Ensino e
da Pesquisa em
Língua e Literat.
(72h)

Lit. Brasileira III
Contemporânea –
Prosa e Poesia
(72h)

Organização e
Gestão
Educacional
(72h)

Sociologia Da
Educação
(72h)

Psic. do Desenv.
e da
Aprendizagem
(72h)

Políticas Públicas
e Legislação
Educacional
(72h)

(*) A.P.P: Atividades Práticas Programáveis

Políticas
Estratégicas e
Educ. Inclusiva
(72h)

Atividades 49
Complementares
(200h)
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