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1 INTRODUÇÃO

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, criada pela Lei nº

12.189/2010, é uma Universidade Federal brasileira, pública e gratuita, com vocação latino-

americana  e  compromisso  para  com  a  sociedade  democrática,  multicultural  e  cidadã.

Fundamenta  sua  atuação  no  pluralismo  de  ideias,  no  respeito  pela  diferença  e  na

solidariedade,  visando  à  formação de acadêmicos(as),  pesquisadores(as)  e profissionais

para o desenvolvimento e a integração regional. Conforme consta em seu Estatuto, a UNILA

tem por finalidade a educação superior e a geração de conhecimento filosófico, científico,

artístico e tecnológico,  necessariamente integrado ao Ensino,  à Pesquisa e à Extensão,

assim como o estímulo à produção cultural e ao desenvolvimento do pensamento crítico e

reflexivo, de forma a induzir a produção, a aplicação e a difusão de saberes. 

Dentre  os  objetivos  institucionais  precípuos,  destacam-se:  a  prática  da

interdisciplinaridade  no  processo  de  produção  do  conhecimento  e  na  aplicação  das

metodologias pedagógicas; a formação de cidadãos com relevante competência acadêmico-

científica e profissional, que possam contribuir para o avanço da integração latino-americana

e caribenha; a promoção do conhecimento sobre os problemas sociais, culturais, políticos,

econômicos, ambientais, científicos e tecnológicos dos países da América Latina continental

e insular.

Em consonância com a vocação, a finalidade e os objetivos da UNILA, foi proposto

este curso de licenciatura em Letras, alocado no Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura

e História (ILAACH), com um corpo docente da área de Letras e Linguística que atua tam-

bém no Ciclo Comum de Estudos, no Curso de Letras – Artes e Mediação Cultural e nas de-

mais licenciaturas  da instituição.   Ademais,  aproxima-se,  interdisciplinarmente,  de outros

cursos de bacharelado e também de licenciatura, sobretudo nas questões relacionadas à

área da Educação. Nesses diálogos interdisciplinares, o curso contribuirá diretamente no de-

senvolvimento de referencial epistêmico, teórico e metodológico para os estudos da lingua-

gem oferecido a outros cursos de graduação, bem como na Pós-graduação da Universidade

e também em outras esferas, acadêmicas, políticas e sociais.  Vale ressaltar que tanto o
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NDE como o Colegiado do curso é formado por docentes da área de Letras e Linguística e

de Educação que, na graduação e pós-graduação da UNILA, atuam no ensino da literatura,

da linguística, das disciplinas pedagógicas e, mais especificamente, no ensino do espanhol

e do português como línguas estrangeiras/adicionais, pelo viés interdisciplinar.

O presente projeto é, assim, o resultado do trabalho desenvolvido pela Comissão

de Implantação e pelo Núcleo Docente Estruturante do curso (Portarias PROGRAD-UNILA

No. 005/2015 e No. 004/2018) em constante diálogo com seu Colegiado, corpo docente e

discente. Importante destacar que o PPC do curso de Letras - Espanhol e Português como

Línguas Estrangeiras,  inicialmente aprovado pela  Resolução COSUEN n° 014, de 08 de

agosto de 2014, já passou por uma revisão anterior para adequação da carga horária de

seus Estágios Obrigatórios às  Resoluções CNE/CP N° 02/2002 e N° 01/2011, tendo sido

alterado pela Resolução COSUEN nº 04, de 23 de julho de 2018. Este projeto, para além de

se adequar à Resolução CNE/CP  N° 02/2015 e às leis  13.146/2015, nº 12.764/2012 e nº

13.146/2014, traz mudanças expressivas em sua matriz curricular e estrutura, o que resulta

em uma melhora incomensurável na formação de nossos(as) discentes, principalmente no

que diz respeito à prática linguística e pedagógica.  Nesse sentido, este PPC delineia os

princípios, os pressupostos teóricos e a matriz curricular que orientarão as atividades do

curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras, grau licenciatura, na

Instituição.

2 JUSTIFICATIVA

A proposta do Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras

integra-se aos modernos e dinâmicos processos de promoção e difusão global das línguas

portuguesa  e  espanhola,  e,  particularmente,  ao  projeto  de  integração  transregional  do

subcontinente latino-americano. A UNILA, cuja implantação na região da Tríplice Fronteira

entre  Argentina,  Brasil  e  Paraguai,  decorre  de  uma política  de integração  sociocultural,

possui  o  princípio  pedagógico  de  educação  bilíngue  plena  –  espanhol  e  português  –,

princípio que se aplica ao eixo de Línguas do Ciclo Comum de Estudos e, obviamente, a

este Curso. Portanto, há uma demanda por docentes de espanhol e de português como

línguas  estrangeiras/  adicionais,  bem como das  poéticas  latino-americanas  que  possam
Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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contribuir para a planificação de políticas linguísticas fundamentadas no plurilinguismo e na

interculturalidade  para  atuar,  sobretudo,  em  contextos  multilíngues  e  multiculturais  da

América Latina e de outros continentes.

No que se refere à promoção transregional do bilinguismo espanhol-português no

âmbito da realidade educacional  da fronteira dos países que fazem parte do Mercosul -

Mercado Comum do Sul, pode-se destacar alguns avanços. Em 1991, a partir do Tratado de

Assunção e do Protocolo de Intenções, o SEM – Setor Educacional do Mercosul elaborou

um plano  diretor  no  qual  propõe ações para  difundir  o  aprendizado  do português  e  do

espanhol.  Em  2005,  no  Brasil,  foi  instituído  o ensino  da  língua  espanhola,  de  oferta

obrigatória  pela  escola  e  de  matrícula  facultativa  para  o  aluno,  a  ser  implantado,

gradativamente, nos currículos plenos do Ensino Médio, embora a partir de 2017, a oferta do

espanhol no Ensino Médio tenha passado a ser facultativa. No município de Foz do Iguaçu,

entretanto, bem como em outros municípios fronteiriços, são observadas mobilizações para

que  as  escolas  do  Ensino  Fundamental  possam  ofertar  a  língua  espanhola.  Em

contrapartida, na Argentina, a Lei nº 26.468/2009 tornou obrigatória a oferta de português

como língua estrangeira nos currículos escolares, desde o nível primário para as escolas

localizadas em áreas de fronteira com o Brasil, e no nível secundário para as escolas não

fronteiriças. 

Além  disso,  foi  criado,  em  2005,  o  PEBF  –  Programa  Escolas  Bilíngues  de

Fronteira, implantado na fronteira da região sul do Brasil com a Argentina. Reformulado o

Programa para  atender  a outras fronteiras,  o PEBF se torna PEIF – Programa Escolas

Interculturais de Fronteira e estende-se a outros países que integram o Mercosul, Bolívia,

Paraguai,  Uruguai,  Venezuela,  Colômbia  e  Peru,  e,  a  partir  de  2014,  Guiana  e  Guiana

Francesa.  No  Uruguai,  de  acordo  com  a  Lei  Geral  da  Educação,  nº  18.437/2008,  a

educação  linguística  tem  como  propósito  o  desenvolvimento  das  competências

comunicativas  dos  cidadãos,  o  domínio  da  língua  escrita,  o  respeito  a  variedades

linguísticas, a consideração das diferentes línguas maternas existentes no país (espanhol,

português e língua uruguaia  de sinais)  e a formação plurilíngue por  meio do ensino de

línguas estrangeiras/adicionais.

A  implementação  dos  acordos  e  leis  voltados  à  integração  sociocultural  latino-

americana demanda a formação de profissionais competentes e autônomos para atuação na
Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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área,  docentes  capazes  de  lidar  de  forma sistemática,  reflexiva  e  crítica  com  temas  e

questões relativos a conhecimentos linguísticos, culturais e literários, em diferentes suportes

e contextos de oralidade e escrita. A proposta de criação do Curso de Letras – Espanhol e

Português  como Línguas  Estrangeiras  visa,  portanto,  suprir  a  demanda  decorrente  das

políticas educacionais  de integração regional.  Por outro lado,  a proposta inscreve-se no

projeto nacional de interiorização da rede de Instituições Federais de Ensino Superior em

regiões distantes dos grandes centros urbanos da faixa litorânea, sobretudo nas regiões de

fronteira com os países da América do Sul. 

Com  localização  privilegiada  em  um  espaço  trinacional  –  Argentina,  Brasil  e

Paraguai – a Universidade acolhe discentes da América Latina e recebe intercambistas de

outros continentes. Neste ambiente plural, o Curso de Letras – Espanhol e Português como

Línguas  Estrangeiras  conta  com  recursos  humanos  e  estruturais  que  permitem  o

desenvolvimento  de  práticas  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  marcados  pela

interdisciplinaridade e pelo bilinguismo português-espanhol. Deste modo, o projeto constrói-

se com o objetivo de possibilitar a investigação de aspectos transversais do processo de

ensino de língua e literatura em contexto multicultural e plurilíngue, buscando a formação de

um núcleo de referência internacional na área.

Nessa  perspectiva,  o  público-alvo  é  formado  por  ingressantes  provenientes  de

regiões em que muitas vezes são restritas as possibilidades de formação gratuita, em nível

de graduação, na área do ensino de línguas e literaturas. É um curso que recebe tanto

brasileiros, como estrangeiros que buscam formação para atuar no ensino de português e

espanhol como línguas estrangeiras/adicionais, em escolas ou outras esferas, institucionais

ou não, nas quais pode ocorrer o ensino das línguas em questão.

Em  termos  de  formação  na  área  de  Letras,  a  forte  demanda  macrorregional

comprova-se  pelo  número  de  candidatos(as)  ao  Curso  de  Especialização  em Literatura

Latino-Americana ofertado pela UNILA no ano de 2011: foram mais de 120 candidatos(as)

para 30 vagas. Além disso, a procura pelo novo Curso lato sensu em Ensino Aprendizagem

de  Línguas  Adicionais,  iniciado  em  2017,  e  pelo  programa  de  mestrado  em  Literatura

Comparada, já estabelecido desde 2016, corroboram a demanda crescente na área. 

Diante de tal contexto, pode-se dizer que este projeto recobre uma área geográfica

transfronteiriça de aproximadamente 140 mil km², e destina-se a atender a forte demanda de
Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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uma  população  de  mais  de  dois  milhões  de  pessoas,  para  além  dos  futuros(as)

professores(as) de línguas e literatura que virão de diferentes pontos da América Latina e do

Caribe, com o objetivo de construírem sua própria visão integradora do continente.

Por fim, é válido destacar que o curso se justifica ainda por estar em acordo com as

novas configurações das sociedades latino-americanas em muito pautadas nas migrações

internas e externas. A Argentina é o país que mais recebe imigrantes na América do Sul. O

Brasil também sempre foi um importante polo de atração de imigrantes latino-americanos e

de outros continentes: nas últimas décadas, o Brasil  recebeu um intenso contingente de

imigrantes  haitianos  e  mais  recentemente  de  venezuelanos.  Há  um  grande  número  de

bolivianos que atuam em trabalhos sazonais em São Paulo e recentemente o país acolheu

refugiados da Síria e outros países árabes. Para além dos movimentos migratórios, o Brasil

possui  uma  extensa  faixa  de  fronteira  que  absorve  uma  importante  dinâmica  de

movimentação humana. Sem falar que, neste território, também habita uma diversidade de

etnias  indígenas,  muitas  vezes  conhecedoras  apenas  de  suas  próprias  línguas  e  que

necessitam  das  línguas  oficiais  para  se  manifestarem  enquanto  seres  de  direito  e  de

cidadania. Todo este contingente populacional constitui um público-alvo sobre o qual pode

incidir o trabalho do profissional egresso do curso de Letras - Espanhol e Português como

Línguas Estrangeiras

3 DADOS GERAIS DO CURSO

O Projeto Pedagógico do Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas

Estrangeiras  está  orientado  pelos  Pareceres  CNE/CES  N°  492/2001  e  N°1.363/2001,  e

pelas Resoluções CNE/CES N° 18/2002 e CNE/CP N°1/2011, que estabelecem as diretrizes

curriculares para os Cursos de Letras, bacharelado e licenciatura, no que diz respeito ao

perfil  dos(as)  formandos(as),  competências  e  habilidades,  conteúdos  curriculares  e

estruturação do Curso em termos de disciplinas,  sistema de avaliação  e  carga horária.

Outrossim, no que tange à formação de professores, as Resoluções CNE/CES N° 01/2002 e

N°  02/2002,  CNE/CP N°  01/2011 e  N° 02/2015,  bem como o Parecer  213/2003,  foram

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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integralmente observados. Em conformidade com a legislação vigente, assim se caracteriza

o Curso: 

Área do conhecimento: Linguística, Letras e Artes

Modalidade: Presencial

Grau acadêmico: Licenciatura

Título a ser conferido: Licenciado em Letras 

Curso: Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras

Habilitação: Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras 

Carga horária do Curso: 4913 horas/aula – 4094 horas/relógio 

Unidade responsável pelo Curso:  Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História

(ILAACH)

Turno de funcionamento: Noturno, com exceção dos estágios, que também poderão acon-

tecer no contra-turno.

Número de vagas: 50 (cinquenta) anuais

Duração  do  Curso  em  semestres:  Duração  do  Curso  em  semestres:  10  semestres

(duração mínima) e 15 semestres (duração máxima) 

4 FORMA DE ACESSO AO CURSO

Na  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana,  o  ingresso  é

regulamentado por Resoluções e Normativas internas específicas, disponibilizadas no portal

eletrônico da Universidade. São formas de acesso para os Cursos de graduação da UNILA:

1. Processo  seletivo  classificatório  e  unificado:  sua  execução  é  centralizada  no

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e abrange conhecimentos relativos às

disciplinas  lecionadas  no  Ensino  Médio,  resguardando-se,  no  processo  de

seleção, esse nível de complexidade educacional;

2. Reopção,  transferência,  reingresso,  ingresso  de  portadores  de  diploma,

estudante com convênio de outros países da América Latina (por meio de Edital

específico da Pró-Reitoria de Relações Internacionais), aluno(a) especial: essas

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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formas de ingresso em Cursos de graduação são normatizadas em legislações

específicas, aprovadas pelos órgãos competentes da Universidade.

3. Processos  seletivos  específicos  para  imigrantes,  refugiados  e  aldeados,

regulamentados por Edital próprio.

5 OBJETIVOS DO CURSO 

 

5.1 OBJETIVO GERAL

O Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras da UNILA,

grau licenciatura,  visa formar professores(as) de espanhol  e de português como línguas

estrangeiras/adicionais,  bem  como  professores(as)  de  poéticas  latino-americanas.  Visa,

desse modo, a atuação tanto no ensino básico quanto em cursos livres, em instituições de

ensino do Brasil, dos demais países da América Latina e de outros continentes, bem como

em  outras  esferas  não  institucionais,  com  competência  para  práticas  interculturais,

acadêmico-científicas  e  profissionais  que  contribuam  para  com  o  avanço  da  integração

sociocultural latino-americana e caribenha.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Formar profissionais para atuar, na América Latina e em outros continentes, no

ensino de:  a)  português como língua adicional/estrangeira;  b)  espanhol  como

língua adicional/estrangeira; c) poéticas latino-americanas.

II. Oferecer  uma  sólida  formação  com  base  intercultural  e  interdisciplinar  para

futuros(as) professores(as) de espanhol e português como línguas estrangeiras/

adicionais, bem como de literaturas latino-americanas, capacitando-os(as) para a

interpretação  crítica  de  diversas  formas  de  discurso  e  para  a  atuação

participativa em cenários contemporâneos multilíngues e multiculturais.

III. Favorecer a integração sociocultural dos povos e etnias latino-americanas por

meio da capacitação de professores(as) de línguas estrangeiras/adicionais cuja

atuação  esteja  pautada  por  uma  visão  crítica  transregional  e  pelo  domínio

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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teórico das relações sócio-históricas entre literatura e sociedade, entre idiomas e

seus respectivos falantes na América Latina.

IV. Desenvolver estratégias interdisciplinares de Ensino, Pesquisa e Extensão em

Linguagens  e  Literatura,  com  vistas  à  geração,  ao  desenvolvimento  e  à

articulação  de  conhecimentos  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  e  a

integração da América Latina;

V.   Implantar, na região da tríplice fronteira, espaços de criação e reflexão crítica

sobre o ensino de línguas estrangeiras e sobre a literatura latino-americana, com

projetos abertos à participação de comunidades transfronteiriças;

VI. Constituir-se como uma instância de referência na produção de conhecimentos

sobre o espanhol e o português como línguas estrangeiras na América Latina,

assim como sobre  a  Literatura  Latino-Americana,  por  meio  da realização  de

projetos  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  pautados  na  articulação  entre

literatura, língua e sociedade;

VII. Promover  o  intercâmbio  acadêmico-científico,  tecnológico  e  cultural  com

instituições  universitárias,  centros  de  pesquisa,  órgãos  governamentais  e

organizações nacionais e internacionais na grande área de Linguística, Letras e

Artes

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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6 PRINCÍPIOS ORIENTADORES

O  Curso  de  Letras  –  Espanhol  e  Português  como  Línguas  Estrangeiras,  grau

licenciatura, em consonância com o Estatuto da UNILA, rege-se pelos seguintes princípios:

 Qualidade acadêmica com ética e compromisso social

As atividades de Ensino,  Pesquisa e Extensão,  sobretudo no que se refere aos

estudos  sobre  linguagens  e  literatura,  devem  estear-se  na  excelência  acadêmica  e

científica,  na  ética  e  na  responsabilidade  social,  com  o  objetivo  fundamental  de  gerar

benefícios  sociais,  no  âmbito  do  desenvolvimento  cultural,  humano,  político,  social,

científico, tecnológico e econômico.

 Educação bilíngue: português e espanhol

Como nos demais Cursos de graduação da UNILA, a educação é bilíngue, e tanto o

português quanto o espanhol são utilizados em todas as atividades acadêmicas. No Curso

de  Licenciatura  em  Letras  –  Espanhol  e  Português  como  Línguas  Estrangeiras,  o(a)

discente  deverá  desenvolver  as  habilidades  de  uso  de  ambas  as  línguas  em  diversos

contextos, tanto na modalidade escrita quanto falada, tanto na leitura interpretativa quanto

na  produção  textual,  e  deverá  tornar-se  formador(a)  e  multiplicador(a)  nessa  área  do

conhecimento, contribuindo para a integração sociocultural transregional.

 Interculturalidade

A perspectiva intercultural orienta processos fundamentados no reconhecimento do

direito  à  diferença  e  na  luta  contra  todas  as  formas  de  discriminação.  A  educação

intercultural  promovida  no  curso  propõe  o  diálogo  entre  os  diferentes  grupos  sociais  e

culturais  da  América  Latina,  conduzindo  a  uma  sociedade  mais  democrática  e  plural.

Favorece,  para  tanto,  uma  dinâmica  de  crítica  e  autocrítica,  reconhecendo  conflitos  e

buscando  estratégias  para  enfrentá-los.  No  curso,  em  função  da  diversidade  de

nacionalidades que caracteriza os corpos docente e discente da UNILA, foi elaborado um

currículo pautado em práticas e metodologias interculturais. Tais práticas buscam promover

sistematicamente  a  articulação  entre  diferentes  culturas  e  a  interação  entre  diversos

segmentos  sociais,  de  forma  que  tanto  o(a)  docente  quanto  o(a)  discente  tornam-se

produtores(as) e socializadores(as) de conhecimentos resultantes da fricção entre saberes

diastráticos,  diatópicos,  diacrônicos  –  empíricos,  tradicionais,  étnicos  ou  científicos,
Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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conhecimentos  estes  que  refletem  as  realidades  locais  de  diversos  pontos  da  América

Latina.

 Interdisciplinaridade

Os problemas da linguagem e da literatura  são complexos,  razão pela  qual  as

limitadas  fronteiras  disciplinares  reduzem  as  margens  para  a  compreensão  desses

fenômenos  que  se  articulam  de  forma  sistêmica  e  indissociável.  A  perspectiva

interdisciplinar  deve,  portanto,  pautar  as  atividades  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão,

contrapondo-se  à  fragmentação  e  hiperespecialização  características  do  conhecimento

monodisciplinar. Ao adotar a perspectiva interdisciplinar para a formação de professores(as)

de  língua  e  literatura,  o  Curso  promove  a  diversificação  de  métodos,  critérios  e

procedimentos acadêmicos.  O foco principal  é a interpretação e a produção de textos –

impressos ou orais –, ponto de partida para a formação do(a) discente em sua condição de

futuro(a) educador(a) na área do ensino de línguas e de literaturas.

 Articulação entre teoria e prática

Com a meta de promover a formação crítica do(a) futuro(a) docente, o conjunto da

matriz  curricular  prevê a  articulação  interdisciplinar  entre  teoria  e  prática.  As  atividades

metodológicas  e  didáticas  articulam-se  com  a  permanente  reflexão  sobre  as  práticas

educacionais,  retroalimentando  o  processo  de  produção,  aplicação  e  difusão  do

conhecimento.  Busca-se  ampliar  a  autonomia  dos(as)  discentes,  em  sua  qualidade  de

sujeito social e futuro(a) docente, por meio de um processo que se organiza segundo as

seguintes  etapas:  instrução,  organização,  ação,  transformação,  avaliação,  reflexão  e

compreensão. Por esse viés, a teoria induz a descoberta e a reflexão que, por sua vez,

ressignificam a teoria. 

 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão

Com  vistas  à  indispensável  articulação  entre  universidade  e  sociedade,  ao

compromisso  social  basilar  da  UNILA  e  à  indissociabilidade  entre  teoria  e  prática,  as

atividades de pesquisa, ensino e extensão estruturam o processo de ensino/aprendizagem,

que se esteia em atividades realizadas pelo(a) docente e pelo(a) discente junto a diversos

segmentos  da  sociedade.  Dessa  forma,  se  retroalimentam,  de  forma  sistêmica,  novos

projetos,  atividades  e  práticas  pedagógicas.  Por  esse  viés  educativo,  o(a)  discente

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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desenvolverá a consciência de seu papel social, de sua função de educador(a) e de sua

qualidade de produtor(a) de conhecimento. 

7 PERFIL DO CURSO

7.1 APRESENTAÇÃO

O Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras estrutura-se

com base nos princípios acima apresentados e se insere no âmbito da formação de profes-

sores de espanhol como língua estrangeira e poéticas, campo reconhecido há bastante tem-

po no Brasil e no exterior. Ao mesmo tempo, insere-se no âmbito da formação de professo-

res de português como língua estrangeira e poéticas, que, mais recentemente, ganha impul-

so no atual contexto de difusão global da língua portuguesa e passa a contar com cursos de

graduação em universidades federais brasileiras. Em consonância com os mais recentes es-

tudos acerca da formação de professores, o curso está baseado numa formação interdisci-

plinar e propõe a formação de professores(as) da área de Letras, para além dos limites dis-

ciplinares dos estudos de linguagens e de literatura. Neste Curso, articulam-se diferentes

áreas e disciplinas, dentre elas os Estudos Culturais e Literários, a Estética, a Linguística, a

Educação, a Filosofia, a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, a Epistemologia, a Geogra-

fia e a História, que contribuem para a compreensão e a produção de conhecimento sobre

questões relativas às linguagens, à literatura e à formação docente, sobretudo no que se re-

fere à América Latina.

Uma das particularidades do Curso é a presença das Poéticas Latino-Americanas

ao longo de quase todos os semestres. A proposição dessas disciplinas parte de uma visão

plural  sobre  o  conceito  de  arte  verbal,  em  suas  diferentes  expressões:  da  literatura  à

oratura, da poesia marginal aos autores canônicos, da produção autóctone aos clássicos

universais,  das  criações étnicas  às  obras  multi-idiomáticas  ou transculturais.  Do mesmo

modo,  essas  disciplinas  englobam  manifestações  artísticas  construídas  através  de

diferentes suportes, como no cinema, na música, na dança, no teatro e nas artes plásticas.

Dessa  concepção  ampla  de  texto  artístico  advém a  escolha  pela  designação  “poéticas

latino-americanas”.  Por  envolver  tal  diversidade de textos,  os estudos de arte verbal  no

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
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Curso foram divididos em temas que, de maneira geral, comportam questões fundamentais

do universo cultural, social e histórico da América Latina. São eles: I – migração, diásporas e

globalização;  II  –  identidade,  alteridade,  subjetividades;  III  –  sociedade  e  educação  em

direitos  humanos;  IV  –  colonialidade:  insurgências  e  resistências;  V  –  modernidades:

impactos e reconfigurações; VI – história, memória e poder; VII – espaço, cultura e ecologia.

A ideia é que a abordagem desses temas pode contribuir significativamente para a

formação de pessoas atentas à diversidade cultural,  a sua condição histórico-social e ao

exercício  de sua  alteridade.  A  literatura  e  as  outras  artes  verbais,  enquanto  formas  de

representação  simbólica  de  mundo,  espelham  e  enformam  muitas  vezes  aspectos

fundamentais  da  sociedade,  seus  imaginários  e  seus saberes.  O acesso a  esses bens

culturais é inalienável e está indissociavelmente ligado a outras expressões da linguagem

que constroem nossas subjetividades, nossa aproximação enquanto indivíduos e nossa vida

comum. Cabe, portanto, ao estudo das poéticas latino-americanas, cooperar na construção

de um significativo repertório de leituras de textos artísticos latino-americanos a partir de

diferentes  perspectivas  teóricas  e  críticas.  Tal  construção,  em conjunto  com os  demais

estudos sobre linguagem no Curso, é entendida como ferramenta eficaz para a leitura e

interpretação de mundo, assim como a atuação soberana sobre ele.  

A partir de temas que comportam problemáticas das interações humanas no sub-

continente americano é estabelecida, desde o primeiro semestre, também a problematiza-

ção do próprio conceito de linguagem, seja por meio do estudo das artes verbais ou das inú-

meras outras formas de discurso. Tal problematização ocorre desde o momento em que o(a)

discente é apresentado(a) aos componentes curriculares relacionados aos estudos linguísti-

cos, literários, pedagógicos, ou de outra natureza, e convidado(a) a participar, a sua vez, da

construção de seus objetos de estudo, com esteio em modelos de contatos e convergências.

Por esse viés, busca-se formar profissionais com empenho acadêmico, aptos(as) a atuarem,

de forma crítica, autônoma e solidária, nas sociedades contemporâneas. Isso, em consonân-

cia com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que ressaltam: 

[...] a absoluta necessidade de se avocar e levar adiante o desafio de criar
condições para que os alunos construam sua autonomia nas sociedades
contemporâneas – tecnologicamente complexas e globalizadas – sem que,
para isso, é claro, se vejam apartados da cultura e das demandas de suas
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comunidades. Isso significa dizer que a escola que se pretende efetivamen-
te inclusiva e aberta à diversidade não pode ater-se ao letramento da letra,
mas deve, isso sim, abrir-se para os múltiplos letramentos, que, envolvendo
uma enorme variação de mídias, constroem-se de forma multissemiótica e
híbrida – por exemplo, nos hipertextos na imprensa ou na internet, por ví-
deos e filmes, etc. (BRASIL, 2006, p. 29)

Em um comprometimento com a integração da América Latina e pelo intermédio

privilegiado do ensino da literatura e da língua, o Curso problematiza a formação histórica do

continente, as relações sociais marcadas pela negação e pelo silenciamento do Outro, a ex-

clusão, a subalternidade e os conflitos que caracterizam a existência de segmentos sociais

tais  como os povos originários,  os(as) afrodescendentes,  as mulheres,  os(as) campone-

ses(as), operários(as) urbanos(as) etc. Em consonância com os princípios da UNILA, como

especificado acima, o Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras

orienta suas práticas pedagógicas pela interculturalidade, isto é, por processos pautados na

promoção de relações dialógicas e igualitárias entre grupos pertencentes a diferentes uni-

versos culturais e na luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade sociais.

Nesse sentido, encontram-se na matriz curricular disciplinas destinadas a induzir o reconhe-

cimento e a valorização da diversidade cultural latino-americana, a promover o processo de

construção de identidades socioculturais, a estimular a produção de conhecimento sobre os

problemas socioambientais,  a incentivar o empoderamento de grupos sociais silenciados,

discriminados ou marginalizados.

As práticas de ação e reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem são ori-

entadas por atividades de multiletramento que conduzam o(a) discente a desenvolver com-

petências teóricas e práticas no que diz respeito à construção de sentidos para discursos

produzidos em diferentes linguagens (verbal, visual, sonora etc.). De forma integrada, essas

linguagens permeiam as relações entre o sujeito social e as tecnologias de informação e co-

municação, cujo estudo recebe grande ênfase no Curso, distribuindo-se, de forma transver-

sal, em diversas disciplinas da matriz curricular.

No que tange às línguas a serem estudadas no Curso de Letras – Espanhol e Por-

tuguês como Línguas Estrangeiras, é proposto o aprendizado de espanhol, português, gua-

rani e da língua brasileira de sinais (LIBRAS), além de outras línguas ofertadas em discipli-

nas optativas e Cursos de extensão. Para além da perspectiva linguística, o estudo dessas
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línguas abrange aspectos sociais, culturais, estéticos, ambientais e políticos. Em relação ao

português e ao espanhol, o(a) discente deverá alcançar um elevado nível de proficiência em

ambas as línguas, e refletir sobre o processo histórico de formação das línguas, sobre situa-

ções de contato linguístico, perspectivas comparadas e outras questões fundamentais para

a formação de professores(as) de línguas. Especialmente em função da diversidade multilin-

guística que caracteriza o subcontinente latino-americano. Com o estudo obrigatório da cul-

tura e da língua guarani, especificamente em laboratório de ensino e pesquisa, busca-se es-

timular o interesse pelo aprendizado de línguas autóctones, assim como a reflexão sobre o

ensino de línguas adicionais para comunidades indígenas. Amplia-se, nesse sentido, o con-

ceito tradicional de ensino de língua estrangeira, para abranger contextos sociais em que

determinada língua é aprendida como segunda, terceira ou quarta língua, sendo ela estran-

geira ou não. Por conta disso, optou-se também, neste Projeto Pedagógico, pelo uso do ter-

mo:  língua adicional. Em relação ao estudo da língua brasileira de sinais, para além da ob-

servância da legislação brasileira que rege os Cursos de licenciatura, busca-se ampliar a

discussão sobre linguagens, refletir sobre o ensino de português e espanhol para comunida-

des surdas, e, mais uma vez, induzir o(a) discente a aprofundar sua consciência a respeito

do plurilinguismo e dos processos de construção de cidadanias e de integração na América

Latina.

O Curso está vinculado,  de maneira  orgânica,  com o eixo  de línguas do Ciclo

Comum de Estudos da Universidade. Os(as) professores(as) que ministram aulas de línguas

portuguesa e espanhola no eixo formam também o corpo docente do Curso. Desta maneira,

a relação entre o Curso e o eixo é de retroalimentação. O Curso fomenta a formação de

professores(as) para o Ensino, a Extensão e a Pesquisa em Espanhol e Português como

línguas estrangeiras/adicionais, concentrando discussões teóricas e analisando práticas. Do

mesmo modo,  está  à  frente dos estudos e  debates  acerca das políticas  linguísticas  da

Universidade  e  da  promoção  do  bilinguismo.  As  disciplinas  de  línguas

estrangeiras/adicionais  do  Ciclo  Comum  de  Estudos  tornam-se,  assim,  laboratórios  de

aplicação  de  modelos  teóricos  de  ensino/aprendizagem  e  de  práticas  interculturais

vinculadas à aquisição das línguas, constituindo-se em um campo amplo de observação, de

pesquisa e de prática de ensino.
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7.2  EIXOS DO CURSO  DE LETRAS –  ESPANHOL  E  PORTUGUÊS  COMO LÍNGUAS

ESTRANGEIRAS

O Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras da UNILA

estrutura-se a partir de três eixos que se articulam de forma indissociável. São eles: 1) Eixo

Linguagens; 2) Eixo Pedagógico; 3) Eixo Interdisciplinar. Os componentes curriculares do

Curso desenvolvem-se de forma interdisciplinar, segundo eixos temáticos transversais que

perpassam o conjunto dos tópicos desenvolvidos em cada semestre acadêmico.

Eixo  Linguagens  –  composto  pelos  componentes  curriculares  obrigatórios  dos

Estudos  Literários  (Poéticas  Latino-Americanas  I  a  VII  e  Teorias  da  Literatura)  e  das

Ciências  da  Linguagem  (Espanhol/Português  Adicional  Básico,  Espanhol/Português

Adicional Intermediário I, Estudos da Língua Espanhola/Portuguesa I a IV, Introdução aos

Estudos da Linguagem, Introdução  aos Estudos da Gramática, Linguagem em Contexto

Social,  Fundamentos  da  Linguística,  Fonética  e  Fonologia  (Espanhol/Português),

Morfossintaxe (Espanhol/Português),  Linguística Contrastiva,  Linguística Textual,  Políticas

Linguísticas, Teorias da Literatura, Avaliação em Línguas Estrangeiras, Linguagens Digitais

e Laboratório de Língua-Cultura Guarani e Interculturalidade). Ademais, compõem este eixo

os componentes Trabalho de Conclusão de Curso I e II e os componentes listados no item

9.2.4.1, Núcleo Específico Optativo do Eixo de Linguagens. Esse eixo tem a finalidade de

despertar e consolidar no(a) discente a sensibilidade estética e a consciência social, assim

como conduzi-lo(a)  a  uma formação  linguística  que  lhe  permita  exercer  sua  função  de

educador(a) crítico(a) e consciente das relações entre língua, literatura e sociedade. 

Eixo  Pedagógico  –  composto  pelos  componentes  curriculares  obrigatórios  de

formação pedagógica (História e Filosofia da Educação, Psicologia da Educação, Educação

Inclusiva,  Políticas  Educacionais,  Letramentos,  Libras  I  e  II,  Laboratório  de  Poéticas  e

Ensino,  Laboratório  de  Pesquisa  e  Prática  Pedagógica,  e  Laboratório  de  Linguística

Aplicada I  e  II).  Ademais,  compõem este eixo os componentes listados no item 9.2.4.2,

Núcleo  Específico  Optativo  do  Eixo  Pedagógico.   Este  eixo  destina-se  a  conduzir  o(a)

discente  à  reflexão  teórica  sobre  as  diferentes  modalidades  de  prática  pedagógica,

capacitando o(a) futuro(a) professor(a) a realizar seu trabalho de forma eficaz,  criativa e

autônoma.  Ressalta-se que a carga horária total das disciplinas de Laboratório será dividida
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entre atividades em sala de aula e em atividades extraclasse. As primeiras visam cumprir o

programa previsto, e as segundas visam o desenvolvimento de problemáticas de pesquisa,

aprendizagem  de  métodos  de  investigação  e  a  vivência  de  situações  que  remetam  à

realidade de trabalho de um(a) professor(a)-pesquisador(a) na área de Letras. 

Eixo  Interdisciplinar  –  composto  por  componentes  curriculares  obrigatórios

oferecidos por outras unidades da Instituição (Fundamentos da América Latina I,  II  e III,

Introdução ao Pensamento Científico, Ética e Ciência).  Este eixo visa habilitar os futuros

docentes de língua e literatura a realizar projetos e atividades didáticas interdisciplinares,

com  base  em  uma  concepção  complexa  e  sistêmica  dos  problemas  sociais,  culturais,

econômicos,  ambientais  e  políticos  da  América  Latina.  Os(as)  discentes(as)  também

poderão cursar componentes optativos oferecidos por outros Cursos que contribuirão para a

perspectiva interdisciplinar de sua formação.

7.3 TEMAS TRANSVERSAIS 

O Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras da UNILA

prevê,  para  a  integralização  de  sua  matriz  curricular,  temas  transversais  de  natureza

interdisciplinar,  especialmente  relevantes  nas relações contemporâneas entre sociedade,

indivíduos e meio ambiente. A escolha desses temas está em perfeita consonância com os

temas  transversais  previstos  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação

Básica, contemplando, assim, a discussão de assuntos socialmente relevantes, tais como

questões pertinentes às culturas autóctones e às comunidades afrodescendentes, previsto

na Lei  no 11.645/2008.  Tais  temas,  descritos  a  seguir,  estarão presentes  em todos os

semestres do Curso, em um “eixo vertical”, orientando tanto a discussão teórica quanto a

observação da prática docente.

7.3.1 Relações Étnico-Raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira, 
africana e dos povos originários

Nesse contexto, o Curso de graduação em Letras - Espanhol e Português como

Línguas  Estrangeiras  inclui  os  estudos  sobre  as  Relações  Étnico-Raciais,  bem como  a
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abordagem de  questões  e  temáticas  que  dizem  respeito  às  coletividades

afrodescendentes do subcontinente. Os referidos conteúdos são ministrados nas disciplinas

Fundamentos  de  América  Latina  I  e  II,  especificamente  nas  temáticas:  Culturas  Pré-

Colombianas e a Conquista da América; Revoluções de Independência e o século XIX; A

composição multicultural dos povos da América Latina; As relações África e América Latina:

a diáspora negra; Existe uma identidade latino-americana?; Pensamento latino-americano a

partir  dos  60:  Filosofia,  Teologia  da  libertação  e  pedagogia  do  oprimido;  Sociedades  e

Estados no marco da multiculturalidade. Heterogeneidade estrutural e desigualdade social

na América Latina atual.

Do  mesmo  modo,  o  Curso  ainda  aborda  esses  conteúdos  nos  componentes

obrigatórios: Laboratório de Linguística Aplicada II; Laboratório de Língua-Cultura Guarani e

Interculturalidade;  Poéticas  Latino-americanas  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII  e  Laboratório  de

Poéticas  e  Ensino,  ao  contemplarem  questões  como  diáspora  negra,  colonialidade,

identidade/alteridade, modernidade, memória e espaços culturais e, no eixo específico de

Educação, a disciplina de Educação inclusiva.  Nas disciplinas optativas, esses conteúdos

são  tratados  em:  Linguagem  e  identidade;  Bilinguismo  e  Multilinguismo/Plurilinguismo;

Produção  de  Material  didático  para  Línguas  Estrangeiras;  Introdução  à  Pesquisa  da

Diversidade Linguístico-cultural; Interculturalidade no Ensino e Aprendizagem de Línguas;

Arte Verbal e Sistemas Culturais Ameríndios, Africanos e Europeus; Literatura, História e

Políticas  da  Memória  e  do  Esquecimento;  Heterogeneidade,  Diglossia  e  Colonização

Linguística; Literaturas Africanas de Língua Portuguesa.

Conforme  Resolução  CNE/CP  N°  01,  de  17  de  junho  de  2004,  os  trabalhos

expostos possuem como escopo a

[…]  divulgação  e  produção  de  conhecimentos,  bem  como  de  atitudes,
posturas e valores que eduquem os cidadãos quanto à pluralidade étnico-
racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que
garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade,
na busca da consolidação da democracia […] (BRASIL, 2004)

O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana cumpre o requisito legal e,

concomitantemente,  enriquece  as  discussões  de  temáticas  similares  que,  abordadas  ao

longo dos estudos acadêmicos regulares, bem como de eventos e de projetos de extensão e
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pesquisa, buscam o reconhecimento e a valorização da identidade, das subjetividades, da

história  e  da  cultura  africana  ao  lado  das  indígenas,  europeias  e  asiáticas.  Ergue-se,

portanto, um pilar importante para o cumprimento da missão da UNILA, a saber: “Contribuir

para  a  integração  solidária  da  América  Latina  e  Caribe,  mediante  a  construção  e  a

socialização  da  diversidade  de  conhecimentos  necessários  para  a  consolidação  de

sociedades mais justas no contexto latino-americano e caribenho” (UNILA, 2013).

7.3.2 Políticas de gênero

Em consonância com a Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 20151, o presente projeto

considera  que  a  consolidação  da  educação  inclusiva  ocorre  por  meio  do  respeito  às

diferenças, reconhecendo e valorizando, dentre outros aspectos, a diversidade de gênero e

sexual.  Neste  sentido,  o  Curso  de Letras  –  Espanhol  e  Português  como  Línguas

Estrangeiras oportuniza aos(às) discentes a reflexão acerca de tal temática, sobretudo por

meio  das  seguintes  disciplinas  pertencentes  aos  componentes  curriculares  obrigatórios:

Educação Inclusiva e Laboratório de Linguística Aplicada II. 

De igual maneira, outras duas disciplinas optativas permitem aos(às) discentes uma

maior  proximidade  e  reflexão  acerca da temática,  são elas:  Linguagem e Identidade, e

Gênero,  Diversidade  Sexual  e  Educação.  Entende-se  que  a  formação  do(a)  futuro(a)

docente não pode prescindir  de um diálogo sobre as relações sociais  de gênero, o que

favorece  a  compreensão  acerca  de  tal  elemento  como  um  construto  social  e,  por

conseguinte, transcende um olhar biológico sobre os sexos, reconhecendo o gênero como

um campo marcado por relações de poder. 

As  disciplinas  supracitadas permitem,  assim,  explicitar  alguns  caminhos teórico-

metodológicos para a abordagem do gênero no seio do sistema escolar, trazendo à luz suas

intersecções com as variáveis  raça/etnia  e  classe por  meio  do estudo e reflexão sobre

questões como a sexualidade, a identidade de gênero, a orientação sexual, dentre outras.  

7.3.3 Políticas de educação ambiental

1    Que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior (Cursos de licenciatura, Cursos de formação pedagógica para graduados e Cursos de
segunda licenciatura) e para a formação continuada.
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Ainda na perspectiva da integração latino-americana, a educação ambiental perpas-

sa a matriz curricular como tema transdisciplinar. Ela faz parte do conteúdo do componente

Fundamentos de América Latina III, especificamente nos seguintes temas: as cidades latino-

americanas hoje; o impacto dos megaprojetos urbanos; as políticas de solo na América Lati-

na; energias renováveis na América Latina e Caribe: mercado, tecnologias e impactos socio-

econômico; segurança energética na América Latina: Ilhas Malvinas, Aquífero Guarani, Pré-

sal, Salar Uyuni, entre outros; agronegócio x agricultura familiar; biodiversidade e recursos

naturais na América Latina e Caribe; problemáticas ambientais na América Latina e Caribe;

Mudanças climáticas e meio ambiente. A partir de tais temáticas, opera-se a transversalida-

de e a interdisciplinaridade, garantidas pela bibliografia diversificada e pelos debates multidi-

mensionais. É importante frisar que essas abordagens se dão a partir de diferentes perspec-

tivas dos(as) professores(as) e suas abordagens teóricas e críticas. Esse modelo contribui

para que os(as) alunos(as) e docentes tenham contato com pontos de vistas diferenciados,

construindo assim um conhecimento heterogêneo e multidisciplinar. Além disto, o Curso de

Letras - Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras considera a questão ambiental

no componente Educação e Cidadania e entre seus Temas Transversais de Integralização

das Disciplinas no Semestre, através do tópico:  Espaço, cultura e ecologia. Vale salientar,

que as disciplinas de Poéticas Latino-Americanas são construídas a partir destes tópicos.

Com a conformação aludida, objetiva-se, no Curso, contribuir com a construção de

valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências dedicadas à conservação do

meio ambiente, atendendo, portanto, ao disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e

no Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002. É preciso dizer, ainda, que a educação ambi-

ental na UNILA não se limita aos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas. Em diversas oca-

siões, os(as) estudantes são estimulados(as) a participarem de eventos realizados sobre a

temática, bem como, estão envolvidos(as) em projetos de pesquisa e de extensão que abor-

dam a questão em pauta. 

No que se refere às contribuições da educação ambiental para o egresso do Curso

pode-se afirmar que a inserção do referido tema no Curso de Letras – Espanhol e Português

como Línguas Estrangeiras visa à sensibilização para as questões do meio ambiente, espe-

cialmente no contexto latino-americano; ao desenvolvimento de uma consciência crítica so-
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bre a problemática ambiental, social e cultural; à capacitação para o trabalho interdisciplinar

acerca de questões ambientais; à capacitação para a elaboração de material educativo foca-

lizando questões de meio ambiente; e ao estímulo ao desenvolvimento de projetos locais,

regionais e internacionais voltados à sustentabilidade e preservação do equilíbrio ambiental,

como exercício da cidadania.

7.3.4 Educação em Direitos Humanos

 

Em atendimento ao disposto na resolução CNE/CP 01/2012 em seu Art. 9º, o Curso

de Letras - Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras prevê, sobretudo através das

disciplinas relacionadas ao Eixo Pedagógico, uma constante consideração desta temática.

De maneira transversal é possível observar a consideração da Educação em Direitos Huma-

nos em componentes como: Poéticas Latino-Americanas III, cujo marco temático é Socieda-

de e Educação em Direitos Humanos, em Poéticas Latino-Americanas VI, sobre memória,

história e poder, ou em Linguagem e Identidade (optativa); e Arte Verbal e Sistemas Cultu-

rais Ameríndios, Africanos e Europeus (optativa). Já de maneira mais específica, o tema é

trabalhado através da disciplina Educação Inclusiva, pertencente ao Eixo Pedagógico.

Parte-se da ideia de que tais disciplinas poderão munir a formação de docentes ci-

entes do papel da educação para a construção de uma sociedade mais justa, na qual os di-

reitos plenos de pessoas, comunidades e povos sejam reconhecidos e respeitados. Da mes-

ma maneira que ocorre com os outros temas aqui listados, a Educação em Direitos Huma-

nos está presente em âmbito acadêmico através de projetos de pesquisa e extensão, bem

como através de recorrentes eventos realizados pelos diferentes Institutos da Universidade.

7.3.4.1. Proteção dos direitos da pessoa com deficiência

 

A educação, como dever do estado e direito fundamental de todos, incluindo aqui

as pessoas com deficiências e necessidades educacionais específicas, é assegurada pela

Constituição Federal, bem como por legislações infraconstitucionais, das quais citamos a Lei

13.146/2015 e a Lei nº 12.764/2012.
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A Lei 13.146/2014, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI), traz, em seu

Art. 27:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados siste-
ma educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de
seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segun-
do suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. (BRA-
SIL, 2015)

 

Em adição, o Art. 30 da referida lei menciona:

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos Cursos
oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e
tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:
I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das
Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços;
II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos es-
pecíficos para que o candidato com deficiência informe os recursos de aces-
sibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação;
III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às
necessidades específicas do candidato com deficiência;
IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva
adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com defi-
ciência;
V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com
deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas ativida-
des acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessida-
de;
VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de
redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiên-
cia, no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa;
VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. (BRASIL,
2015, grifo nosso)

 

 No que diz respeito à Lei nº 12.764/2012, a qual instituiu a Política Nacional de Pro-

teção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, esta foi regulamentada

pelo Decreto nº 8.368/2014. Este decreto traz, em seu Art. 1º e Art. 4º:

Art. 1o  A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa
com deficiência, para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Aplicam-se às pessoas com transtorno do espectro autista
os direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional sobre os Di-
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reitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados
pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, e na legislação pertinente
às pessoas com deficiência.
[…]
Art. 4o É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da socieda-
de assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à edu-
cação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da
educação  especial  desde  a  educação  infantil  até  a  educação  superior.
(BRASIL, 2014, grifo nosso)

 

Nesse sentido, os(as) docentes atuantes no Curso de Letras – Espanhol e Portu-

guês como Línguas Estrangeiras incluirão, em seus planos de ensino, metodologias e práti-

cas avaliativas diferenciadas para atendimento das especificidades de acordo com a neces-

sidade desses(as) estudantes.

O apoio a essas questões será realizado por equipe multiprofissional do Núcleo de

Acessibilidade e Inclusão da Pró-Reitoria de Graduação, conjuntamente à Coordenação do

Curso, por meio de planejamentos de estudo de caso, de elaboração de plano de atendi-

mento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e

de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva, conforme

prevê o Art. 28, inciso VII da LBI. 

Destaca-se que, no PPC do Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas

Estrangeiras, a temática da Educação Especial será abordada, de modo especial, na disci-

plina Educação Inclusiva, sendo trabalhado, dentre outros temas, as Políticas de Educação

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva em contextos latino-americanos. As propos-

tas de escolarização das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,

transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Os fundamentos e recur-

sos pedagógicos que contribuem para a educação inclusiva.

7.3.5 Temas dos semestres

Entrelaçados aos temas transversais, que percorrem todos os semestres do Curso,

estão os temas semestrais, que propõem um diálogo entre diferentes disciplinas a partir da

articulação pedagógica conjunta a cada semestre. A nível de explicação, propõe-se aqui a

imagem  de  uma  tessitura  cujos  traços  verticais  correspondem  aos  temas  transversais,
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enquanto os temas semestrais são traçados horizontalmente. A delimitação desses temas

advém do objetivo institucional de trabalhar problemáticas latino-americanas, bem como da

relação entre língua, cultura e sociedade e da própria escolha das temáticas empregadas

nas aulas  de  Poéticas  Latino-Americanas,  numa preocupação  com a formação docente

particular a este Curso de Licenciatura.

Discutidos e articulados interdisciplinarmente entre os(as) docentes a cada início de

semestre letivo, os temas semestrais correspondem a cada período de formação discente,

na seguinte ordem: 

1º  semestre  –  Migração,  diásporas  e  globalização: uma  das  questões

fundamentais que caracterizam a UNILA é a diversidade de origem dos estudantes. Não

apenas aqueles(as) oriundos(as) de outros países,  mas também de diferentes partes do

Brasil.  Abordar  questões  referentes  a  migrações,  diásporas  e  globalização  no  primeiro

semestre é uma forma de dialogar com a própria experiência de deslocamento desses(as)

estudantes.  É  importante  também  salientar  que,  em  torno  de  tais  temáticas,  circulam

importantes reflexões contemporâneas para os estudos da linguagem, da literatura e da

educação,  como  os  processos  de  ressignificação  cultural  e  identitária  nas  artes;  as

mudanças linguísticas ocasionadas pelos novos processos de reterritorialização; o ensino

de  português  e  espanhol  como línguas  de  acolhimento  e  hereditárias  em contextos  de

migração e refúgio, entre outras.

2º  semestre  –  Identidade,  alteridade,  subjetividades:  neste  semestre  são

abordadas, juntamente aos conteúdos específicos de cada disciplina,  questões ligadas à

identidade, alteridade e subjetividades. A ideia é refletir, transdisciplinarmente, sobre como

questões étnico/raciais, de classe, de gênero, de pertencimento nacional ou comunitário, de

crenças e cosmovisões diversas atuam na linguagem, nos discursos, na educação e nas

artes. 

3º semestre – Sociedade e Educação em Direitos Humanos: neste semestre,

observa-se que o tema dos Direitos Humanos novamente ganhará evidência. Isso porque,

para além de apresentar-se como um tema transversal que perpassará todo o Curso, neste

terceiro semestre propõe-se que o trabalho de todas as disciplinas se conecte a partir de um

diálogo  sobre  o  direito  à  educação  e  bens  culturais,  amparando-se  em  concepções  e

práticas educativas balizadas nos Direitos Humanos. 
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4º semestre – Colonialidade: insurgências e resistências: o tema proposto para

este  semestre  envolve  a  discussão  sobre  os  processos  oriundos  da  colonização  do

subcontinente latino-americano e sua extensão caribenha. Entre os tópicos de discussão,

destacam-se a diversidade cultural de povos indo e afroamericanos e sua relação com a

empresa  colonial  europeia  e  sua  tentativa  de  homogeneização  linguística,  religiosa  e

cultural. Isso envolve, por exemplo, a reflexão sobre o colonialismo linguístico e a formação

de sociedades diglóssicas; os diferentes sistemas de arte verbal e seu diálogo com a matriz

cultural  implantada  pelas  colônias;  a  resistência  histórica  das  comunidades  indígenas  e

negras,  bem como as  reverberações do colonialismo na linguagem,  na sociedade  e  na

cultura contemporâneas.

5º semestre – Diversidade linguística e espaços de contato: para aprofundar o

tema abordado no primeiro semestre, a proposta do quinto período visa promover, nas mais

diferentes  disciplinas,  discussões  em torno  da  pluralidade  e  riqueza  que  constituem as

línguas faladas em nosso continente. Será dada ênfase ao fato de que o continente latino-

americano não somente possui uma grande variedade de línguas, mas estas línguas em si

apresentam distintas  formas  de  registro  a  depender  de  questões  geográficas,  culturais,

históricas  etc.  Nesse  sentido,  será  destacado  o  respeito  à  diversidade  e  o  papel  do

profissional de Letras na defesa desta diversidade e da sobrevivência das diferentes línguas

regionais.  Nesse  contexto,  também poderá ser  abordada  a  luta  em defesa dos direitos

linguísticos dos povos da região, de acordo com o defendido na Declaração Universal dos

Direitos Linguísticos (Barcelona, Espanha, 1996), elaborada sob orientação da Organização

das Nações Unidas Para Educação e Cultura (Unesco). Finalmente, considerando-se nossa

localização privilegiada, o debate também englobará a importância dos espaços de intenso

contato linguístico-cultural na variação e mudança das línguas da região.

6º semestre – Modernidades:  impactos e reconfigurações:  o sexto semestre

está  aberto  aos  grandes  temas  vigentes  desde  o  Renascimento,  tais  como  o

antropocentrismo, o empirismo frente ao racionalismo, ou o pensamento romântico frente ao

pensamento  ilustrado,  dando  especial  atenção  aos  movimentos  culturais,  teóricos  e

metodológicos surgidos no campo das Letras e da Pedagogia na primeira metade do século

XX, período de surgimento de novas disciplinas e abordagens teóricas que vão mudar os
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estudos das línguas e da literatura, com predominância da oralidade no ensino de línguas

estrangeiras e com o crescente relevância da literatura latino-americana no âmbito mundial.

7º semestre – Acesso à educação na América Latina:  em consonância com as

discussões que irão emergir do Estágio Obrigatório, tal tema deve oportunizar e orientar o

diálogo em torno de questões concernentes aos desafios educacionais, às desigualdades

socioeconômicas e à exclusão e marginalização aos espaços relativos à educação formal

em contexto latino-americano.

8º semestre  –  História,  memória  e  poder:  neste  semestre  serão  abordadas,

juntamente  aos  conteúdo  específicos  de  cada  disciplina,  questões  ligadas  às  relações

possíveis entre história, memoria e poder, mais especificamente às relações socioculturais

que envolvem o uso das linguagens, e suas expressões literárias, presentes, por exemplo,

no contexto da tríplice fronteira. A ideia é, por um lado, propor uma reflexão entorno da

concepção de toda forma de discurso como fenômeno social e histórico e das assimetrias

decorrentes  da  desigualdade  social  e  da  discriminação  de  gênero  e  raça  que  geram

fronteiras  de  exclusão;  e,  por  outro,  da  memória  histórica  como  instrumento  para  a

compreensão  crítica  destes  mecanismos,  possibilitando  a  desconstrução  de  paradigmas

pensados a partir do espaço do Estado-Nação. Desta forma, sugere-se abordar conceitos

relacionados  com  o  sujeito  transfronteiriço/transnacional,  suas  memórias  e  sua  relação

desde o binômio modernidade/colonialidade.

9º  semestre  –  Espaço,  cultura  e  ecologia:  este  semestre  é  voltado  para  as

questões que envolvem a relação das comunidades humanas com o meio ambiente e a

influência deste contato na linguagem, na cultura e na educação.  A proposta é trazer à

discussão transdiciplinar tópicos como educação ambiental, manifestações particulares da

linguagem  em  distintos  espaços  geoculturais,  geopoéticas  urbanas  e  não  urbanas,  e

ecocrítica.

10º semestre – Formação docente na América Latina: tal como no sétimo se-

mestre, espera-se que a partir das discussões que irão emergir do Estágio Obrigatório, tal

tema aproxime os(as) discentes de questões relativas ao exercício da docência. Para tal, o

eixo central que orientará o diálogo neste semestre será conduzido pela reflexão em torno

das potencialidades e dos obstáculos que permeiam a formação docente em contexto latino-

americano.
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A ideia é que tal organização facilite o diálogo entre diferentes disciplinas durante

os semestres. Não obstante, é importante salientar que a divisão temática não impede que

outros temas venham a ser incorporados nas discussões específicas de cada semestre.

Dadas as rápidas e drásticas mudanças que ocorrem muitas vezes na sociedade global,

reserva-se, deste modo, a possibilidade de adaptação ou incorporação de outros temas, de

forma  a  garantir  atualidade  e  relevância  nas  discussões  destinadas  à  formação  do(a)

futuro(a)  docente.  Essas  possíveis  modificações  passarão  sempre  por  discussão  e

aprovação do colegiado do urso.  

8 PERFIL DO EGRESSO

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Le-

tras, o Curso de Letras - Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras, grau licenciatu-

ra, formará profissionais capazes de lidar, de forma crítica e intercultural, com as literaturas

e as linguagens, especialmente em sua forma verbal, nos contextos oral e escrito. O Curso

visa o desenvolvimento das capacidades de reflexão crítica sobre temas e questões relati-

vos  à  sociedade  latino-americana,  articulando  os  conhecimentos  linguísticos,  literários  e

suas respectivas práticas pedagógicas com outras áreas e campos de estudo, em projetos

de pesquisa, ensino e extensão. 

Nesse sentido, o(a) futuro(a) docente deverá ser crítico(a) e consciente de sua in-

serção na sociedade, das relações de identidade e alteridade, dos problemas da América

Latina. O(A) futuro(a) docente fará uso eficaz tanto do espanhol quanto do português, e terá

conhecimento de sua estrutura, seu funcionamento, suas variantes e suas manifestações

sociais, em especial latino-americanas. Será capaz de refletir teoricamente sobre a lingua-

gem, de fazer uso de novas tecnologias e de compreender sua formação profissional como

processo contínuo, autônomo e permanente. 

O(A) discente deste Curso deverá se tornar um(a) professor(a) qualificado(a) no en-

sino de espanhol e português como línguas estrangeiras/adicionais e das literaturas latino-

americanas, concebendo o ensino dessas disciplinas como uma ferramenta para o processo

de integração latino-americana. Deverá desempenhar seu trabalho pautando-se: 1) na ética;
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2) na reflexão crítica sobre língua, linguagens e literaturas; 3) na recusa a todas as formas

de preconceito. As discussões desenvolvidas no âmbito das disciplinas formativas devem

conduzir o(a) futuro(a) professor(a) à consciência crítica e inclusiva no que se refere aos sa-

beres e culturas autóctones latino-americanos, afroamericanos e de grupos imigrantes, indu-

zindo o diálogo entre tais saberes e culturas e aqueles do universo luso e hispano-america-

no.  

Neste sentido, é importante destacar que por ser um curso de Letras que tem como

foco central a formação de professores(as) de espanhol e português como língua estrangei-

ra, ele foi idealizado tendo como público alvo principal falantes de português e espanhol

como línguas maternas, que então seguirão um percurso de formação na língua estrangeira/

adicional, para além da formação prática e teórica nas áreas de linguística, poéticas e edu-

cação. Logo, os(as) ingressantes que não se encaixarem nestes perfis, ou seja, forem falan-

tes de outras línguas maternas,  deverão optar por seguir um dos dois percursos do curso

especificados no item 9.2.2. - para hispanofalantes ou para brasileiros -, e deverão apresen-

tar certificado de proficiência (CELPE-Bras Avançado e CELU Avançado, ou nível equivalen-

te de outros certificados) da outra língua até o final do primeiro ano.

Quanto às competências e habilidades, todos(as) os(as) discentes terão desenvol-

vido ao longo do curso:

 a habilidade para a interpretação de variadas formas de discurso em diferentes

contextos, incluindo as expressões literárias, assim como a habilidade para a efi-

caz expressão escrita e oral. 

 a habilidade de uso da língua portuguesa e da língua espanhola nas suas diver-

sas manifestações orais e escritas, tanto na compreensão quanto na produção;

 a reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno psicológico, edu-

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

 a visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações linguísticas,

literárias e nas demais áreas de estudos da linguagem;

 a preparação profissional atualizada e a consciência da importância da educação

continuada; 

 a preparação para atuação pedagógica em diferentes contextos interculturais es-

pecialmente nas regiões de fronteira ou de intenso contato linguístico-cultural; 
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 a utilização pedagógica dos recursos da informática e o conhecimento das lin-

guagens digitais; 

 o domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos de ensino e

aprendizagem das línguas estrangeiras/adicionais no ensino fundamental e mé-

dio,  no contexto brasileiro em diálogo com outros sistemas educacionais   da

América Latina;   

 o domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição

dos conhecimentos para os diferentes níveis e contextos de ensino; 

 a preparação para a atuação interdisciplinar.

Com respeito ao campo de atuação profissional, o egresso poderá exercer seu ofí-

cio na educação básica, do Brasil, da América Latina e outras partes do mundo, em escolas

públicas ou privadas que atendam estudantes residentes tanto em centros urbanos, como

no campo, e estudantes indígenas e quilombolas. Ademais, é crescente o surgimento de

cursos de línguas em instituições e projetos sociais. Neste sentido, âmbitos como os de pro-

jetos que atendam comunidades de imigrante, refugiados e apátridas fora das instituições

oficiais de ensino têm se mostrado como um nicho importante de atuação do egresso de

cursos com o perfil aqui descrito.

Essa atuação também poderá voltar-se para a produção e difusão do conhecimento

da área de Letras por meio da pesquisa, uma vez que o(a) licenciado(a) poderá continuar

sua formação acadêmica em programas de Pós-Graduação. Ademais, o(a) profissional po-

derá realizar Cursos de especialização e atuar como intérprete, tradutor(a), editor(a) e revi-

sor(a) de textos, entre outras carreiras destinadas ao(à) profissional formado(a) em Letras.

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
pelo Adendo III da Resolução º 01 de 28 de Janeiro de 2020.

Página 32 de 116



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História

9 ESTRUTURA CURRICULAR

Tendo em vista a) as mudanças substanciais na estrutura e matriz curricular do

curso; b) a exclusão do sábado como dia de oferta de disciplinas; e c) que as turmas de

2017,2016 e 2015 já cumpriram mais de 50% do currículo e já iniciaram seus Estágios

Obrigatórios, a migração do currículo 2018 para o currículo 2020 será obrigatória para as

turmas ingressantes em 2018,2019,2020 e subsequentes. As turmas de 2015, 2016 e 2017

serão mantidas obrigatoriamente em seu currículo atual, ou seja, o de 2018 

Portanto, considerando-se a oferta paralela dos dois currículos, deve-se observar a tabela

abaixo de equivalências:

Matriz Antiga Equivalentes na Nova Estrutura

1° SEMESTRE 1° SEMESTRE

DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA I
(ESPANHOL / PORTUGUÊS)

4 FONÉTICA E FONOLOGIA
(ESPANHOL / PORTUGUÊS)

4

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS I 4 POÉTICAS LATINO-AMERICANAS I 4

FUNDAMENTOS DA LINGUÍSTICA 2 FUNDAMENTOS DA LINGUÍSTICA 2

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA
LINGUAGEM

2 INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA
LINGUAGEM

2

2º SEMESTRE 2° SEMESTRE

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS II 4 POÉTICAS LATINO-AMERICANAS II 4

DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA II
( ESPANHOL / PORTUGUÊS)

4 MORFOSSINTAXE (ESPANHOL /
PORTUGUÊS)

4

3° SEMESTRE 3° SEMESTRE

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS III 4 POÉTICAS LATINO-AMERICANAS
III

4
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LINGUAGEM EM CONTEXTO
SOCIAL

4 LINGUAGEM EM CONTEXTO
SOCIAL

4

DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA III 4 LINGUÍSTICA CONTRASTIVA 4

4º SEMESTRE 4º SEMESTRE

ESPANHOL / PORTUGUÊS
ADICIONAL AVANÇADO I

4 ESTUDOS DA LÍNGUA ESPANHOLA
/ PORTUGUESA II

4

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS
IV

4 POÉTICAS LATINO-AMERICANAS
IV

4

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 4 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 4

INTRODUÇÃO À LÍNGUA E
CULTURA GUARANI

4 Optativa: INTRODUÇÃO À LÍNGUA E
CULTURA GUARANI

4

LIBRAS  I 2 Libras 4

5º SEMESTRE 5º SEMESTRE

ESPANHOL / PORTUGUÊS
ADICIONAL AVANÇADO II

4 ESTUDOS DA LÍNGUA ESPANHOLA
/ PORTUGUESA III

4

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS V 4 POÉTICAS LATINO-AMERICANAS V 4

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA
AMÉRICA LATINA

4 POLÍTICAS EDUCACIONAIS 4

LETRAMENTOS 4 LETRAMENTOS 4

LIBRAS II 2 Libras 4

6º SEMESTRE 6º SEMESTRE

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS VI 4 POÉTICAS LATINO-AMERICANAS
VI

4

EPISTEMES DA LITERATURA 4 TEORIAS DA LITERATURA 4

LINGUAGENS DIGITAIS 2 LINGUAGENS DIGITAIS 2

7º SEMESTRE 7º SEMESTRE

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado
pelo Adendo III da Resolução º 01 de 28 de Janeiro de 2020.

Página 34 de 116



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS
VII

4 POÉTICAS LATINO-AMERICANAS
VII

4

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO I

6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO I

8

9° SEMESTRE 9° SEMESTRE

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 4 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 4

As equivalências indicadas acima tem efeitosde  mão  dupla.  Serão  considerados  para  a

antiga e para a nova matriz.

Os  componentes  obrigatórios  da  novaestrutura (2020), que não tenham previsão de

equivalência,  serão  considerados  optativospara a estrutura antiga (2018) e vice-versa.
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9.1 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

COMPONENTES CURRICULARES PRÉ-REQUISITOS (P) / CORREQUISITOS (C) CRÉDITOS

CARGA HORÁRIA (HORA-AULA)

 TEÓRICA TOTAL

1º SEMESTRE

ESPANHOL / PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO 6 102 0 0 - 102

FUNDAMENTOS DA AMÉRICA LATINA I 4 68 0 0 - 68

FUNDAMENTOS DA LINGUÍSTICA 2 34 0 0 - 34

LINGUÍSTICA TEXTUAL 2 34 0 0 - 34

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS I 4 68 0 0 - 68

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM 2 34 0 0 - 34

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 20 340 0 0 - 340

2º SEMESTRE

ESPANHOL / PORTUGUÊS ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I (p) Espanhol / Português Adicional Básico 6 102 0 0 - 102

FUNDAMENTOS DA AMÉRICA LATINA II 4 68 0 0 - 68

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO 4 68 0 0 - 68

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS II 4 68 0 0 - 68

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA GRAMÁTICA 2 34 0 0 - 34

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 20 340 0 0 - 340

3º SEMESTRE

ESTUDOS DA LÍNGUA ESPANHOLA / PORTUGUESA I (p) Espanhol / Português Adicional Intermediário I 4 68 0 0 - 68

FUNDAMENTOS DA AMÉRICA LATINA III (p) Fundamentos da América Latina I e II 2 34 0 0 - 34

ÉTICA E CIÊNCIA 4 68 0 0 - 68

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS III 4 68 0 0 - 68

FONÉTICA E FONOLOGIA (ESPANHOL / PORTUGUÊS) 4 51 0 17 - 68

DIDÁTICA DO ENSINO DE LÍNGUAS 2 17 17 - - 34

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 20 306 17 17 - 340

Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Pró-Reitoria de Graduação

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

PRÁTICA 
TÉCNICO-

CIENTÍFICA

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

(Resolução CNE/CP 02/2002)

ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO

(p) Introdução aos Estudos da Gramática; Fundamentos da 
Linguística



4º SEMESTRE

ESTUDOS DA LÍNGUA ESPANHOLA / PORTUGUESA II (p) Estudos da Língua Espanhola / Portuguesa I 4 68 0 0 - 68

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS IV 4 68 0 0 - 68

MORFOSSINTAXE (ESPANHOL / PORTUGUÊS) 4 51 0 17 - 68

LINGUAGEM EM CONTEXTO SOCIAL 4 51 0 17 - 68

HISTORIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 4 68 0 0 - 68

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 20 306 0 34 - 340

5º SEMESTRE

ESTUDOS DA LÍNGUA ESPANHOLA / PORTUGUESA III (p) Estudos da Língua Espanhola/Portuguesa II 4 68 0 0 - 68

LINGUÍSTICA CONTRASTIVA 4 51 0 17 - 68

TEORIAS DA LITERATURA 4 68 0 0 - 68

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 4 68 0 0 - 68

LABORATÓRIO DE LINGUÍSTICA APLICADA I 12 68 0 136 - 204

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 28 323 0 153 - 476

6º SEMESTRE

ESTUDOS DA LÍNGUA ESPANHOLA / PORTUGUESA IV (p) Estudos da Língua Espanhol / Portuguesa III 4 51 0 17 - 68

POLÍTICAS EDUCACIONAIS 4 68 0 68

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS V 4 68 0 0 - 68

LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA (p) História e Filosofia da Educação; Psicologia da Educação 12 68 0 136 - 204

LIBRAS 4 68 0 0 - 68

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 28 323 0 153 - 476

7º SEMESTRE

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS 4 68 0 0 - 68

LETRAMENTOS 4 51 0 17 - 68

AVALIAÇÃO EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (p) Laboratório de Linguística Aplicada I 2 17 17 34

ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA CRIANÇAS 2 17 17 - - 34

LABORATÓRIO DE POÉTICAS E ENSINO 10 68 0 102 - 170

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I – ESPANHOL E PORTUGUÊS 12 68 - - 136 204

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 34 289 17 136 136 578

(p) Introdução aos Estudos da Gramática; Fundamentos da 
Linguística

(p) Fonética e Fonologia Espanhol/Português; Morfossintaxe  
Espanhol/Português

(p) Fonética e Fonologia (Espanhol/ Português), Morfossintaxe 
 (Espanhol/ Português), Espanhol/ Português Adicional Básico, 

Espanhol/ Português Intermediário I, Estudos da Língua 
Espanhola/ Portuguesa I

(p) Estudos da Língua Espanhola/Portuguesa IV; Laboratório 
de Pesquisa e Prática Pedagógica; Laboratório de Linguística 

Aplicada I; História e Filosofia da Educação; Psicologia da 
Educação



8º SEMESTRE

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS VI 4 68 0 0 - 68

LINGUAGENS DIGITAIS (p) Letramentos 2 17 17 34

OPTATIVA 4 - - - - 68

LABORATÓRIO DE LINGUÍSTICA APLICADA II (p) Laboratório de Linguística Aplicada I 10 68 0 102 - 170

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II – PORTUGUÊS (p) Estágio Obrigatório I – Espanhol e Português 13 221 221

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 33 153 0 119 221 561

9º SEMESTRE

POÉTICAS LATINO-AMERICANAS VII 4 68 0 0 - 68

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 4 68 - - - 68

LABORATÓRIO DE LÍNGUA-CULTURA GUARANI E INTERCULTURALIDADE 10 68 - 102 - 170

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III – ESPANHOL (p) Estágio Obrigatório I e II 13 - - - 221 221

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (p) Estágio Obrigatório I 8 68 0 68 0 136

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 39 272 0 170 221 663

10º SEMESTRE

OPTATIVA 6 102 - - - 102

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV – PORTUGUÊS E ESPANHOL (p) Estágio Obrigatório I, II e III 12 - - - 204 204

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (p) Trabalho de Conclusão de Curso I 10 0 170 - 170

TOTAL PARCIAL SEMESTRAL 28 102 0 170 204 476

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 19 - - - - 323

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

HORA-AULA HORA-RELÓGIO MÍNIMA EXIGIDA PELO MEC (HORA-RELÓGIO) ( Duas Habilitações)

4913 4094 3200

TOTAL CARGA HORÁRIA PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (HORA/RELÓGIO) 793 MÍNIMA EXIGIDA PELO MEC (HORA/RELÓGIO) 400

TOTAL ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (HORA/RELÓGIO) 269 MÍNIMA EXIGIDA PELO MEC (HORA/RELÓGIO) 200

TOTAL ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (HORA/RELÓGIO) 652 MÍNIMA EXIGIDA PELO MEC (HORA/RELÓGIO) 400

(p) Laboratório de Linguística Aplicada I; Laboratório de 
Pesquisa e Prática Pedagógica.



DISCIPLINAS OFERTADAS PELO PRÓPRIO CURSO PRÉ-REQUISITOS (P) / CORREQUISITOS (C) CRÉDITOS

CARGA HORÁRIA (HORA-AULA)

 TEÓRICA TOTAL

LINGUAGEM E IDENTIDADE 2 34 0 0 34

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 2 34 0 0 34

BILINGUISMO E MULTILINGUISMO / PLURILINGUISMO 4 68 0 0 68

LITERATURA E ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 4 68 0 0 68

LITERATURA INFANTO-JUVENIL 4 68 0 0 68

SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA 4 51 17 0 68

CRÍTICA LITERÁRIA E CULTURAL NA AMÉRICA LATINA 4 68 0 0 68

ESTUDOS DA TRADUÇÃO: A TRADUÇÃO NA FRONTEIRA 4 68 0 0 68

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 2 34 0 0 34

MÍDIA E EDUCAÇÃO 2 34 0 0 34

METODOLOGIA DE PESQUISA EM LETRAS 4 51 17 0 68

INTRODUÇÃO À PESQUISA DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICO-CULTURAL 2 17 17 0 34

AVALIAÇÃO E EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ADICIONAIS 4 51 17 0 68

DISPOSITIVOS PORTÁTEIS NAS AULAS DE IDIOMA 2 34 0 0 34

INTERCULTURALIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 2 34 0 0 34

MORFOSSINTAXE E ENSINO DO PORTUGUÊS 2 34 0 0 34

TEORIAS DE AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LÍNGUA 2 34 0 0 34

LITERATURA, HISTÓRIA E POLÍTICAS DA MEMÓRIA E DO ESQUECIMENTO 2 34 0 0 34

HETEROGENEIDADE, DIGLOSSIA E COLONIALISMO LINGUÍSTICA 2 34 0 0 34

REDAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 4 68 0 0 68

HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA BRASILEIRA 2 34 0 0 34

HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA HISPANO-AMERICANA 2 34 0 0 34

LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 4 68 0 0 68

TÓPICOS DE LITERATURA PORTUGUESA 4 68 0 0 68

TÓPICOS DE LITERATURA ESPANHOLA 4 68 0 0 68

INTRODUÇÃO AO LATIM: LÍNGUA E LITERATURA 2 34 0 0 34

INTRODUÇÃO À LÍNGUA E CULTURA GUARANI 4 68 0 0 68

PRÁTICA 
TÉCNICO-

CIENTÍFICA

PRÁTICA COMO 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

(Resolução CNE/CP 02/2002)



Os componentes obrigatórios da nova estrutura (2020), que não tenham previsão de equivalência, serão considerados optativos para a

estrutura antiga (2018) e vice-versa.

LIBRAS II (p) Libras 2 34 0 0 34

LIBRAS III (p) Libras II 2 34 0 0 34

LIBRAS IV (p) Libras III 2 34 0 0 34

PLANEJAMENTO, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 2 34 0 0 34

DOCUMENTOS ORIENTADORES: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 2 34 0 0 34

LINGUAGEM, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO I 2 34 0 0 34

LINGUAGEM, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO II 2 34 0 0 34

GÊNERO, DIVERSIDADE SEXUAL E EDUCAÇÃO 2 34 0 0 34

PRÁTICAS ESCOLARES, SUBJETIVIDADE E DIVERSIDADE 2 34 0 0 34

ENSINO EM CONTEXTO  MULTIÉTNICO E MULTICULTURAL 4 51 17 0 68

INICIAÇÃO À INTERCOMPRENSÃO EM LÍNGUAS ROMÂMICAS 2 17 17 34

A LINGUAGEM EM BAKHTIN E SEU CÍRCULO: IMPLICAÇÕES PARA EDUCAÇÃO 2 34 0 0 34

LITERATURA E VIOLÊNCIA NA AMÉRICA LATINA 4 68 0 0 68

PRINCÍPIOS DE DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA 4 68 0 0 68

TRADUÇÃO E ANÁLISE CONTRASTIVA ESPANHOL/PORTUGUÊS 2 34 0 0 34

ESTUDOS DO LÉXICO: INTRODUÇÃO À LEXICOGRAFIA 2 34 0 0 34

ESTUDOS DO LÉXICO: INTRODUÇÃO À TERMINOLOGIA 2 34 0 0 34
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9.2 QUADROS COM CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO COMUM, DO NÚCLEO ESPECÍFICO

OBRIGATÓRIO, DO NÚCLEO PEDAGÓGICO E DO NÚCLEO ESPECÍFICO OPTATIVO

Para o Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras, os com-

ponentes curriculares do Ciclo Comum de Estudos da Instituição também estão relacionados ao

núcleo específico do Curso, tendo em vista uma formação linguística, humanística e voltada ao

profissional ético. O Ciclo Comum, de aspecto interdisciplinar, contribuirá na formação do(a) dis-

cente, proporcionando uma reflexão de aspectos linguísticos, sociais, econômicos, ambientais,

entre outros, da América Latina.

9.2.1. Núcleo comum 

Componente curricular Carga ho-
rária

Espanhol/ Português Adicional Básico 102h

Espanhol/ Português Adicional Intermediário I 102h

Fundamentos de América Latina I 68h

Fundamentos de América Latina II 68h

Fundamentos de América Latina III 34h

Introdução ao Pensamento Científico 68h

Ética e Ciência 68h

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado pelo 
Adendo III da Resolução º 01 de 28 de Janeiro de 2020.
9.2.2. Núcleo Específico Obrigatório

Componente Curricular Carga ho-
rária

Introdução aos Estudos da Linguagem 34h

Fundamentos da Linguística 34h

Linguística Textual 34h

Introdução aos Estudos da Gramática 34h

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado pelo
Adendo III da Resolução nº 01 de 28 de Janeiro de 2020.
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Fonética e Fonologia (Espanhol/ Português) 68h

Morfossintaxe (Espanhol/ Português) 68h

Linguística Contrastiva 68h

Linguagem em Contexto Social 68h

Avaliação em Línguas Estrangeiras 34h

Estudos da Língua Espanhola / Portuguesa I, II, III e IV 272h

Poéticas Latino-Americanas I, II, III e IV, V, VI e VII 476h

Teorias da Literatura 68h

Letramentos 68h

Linguagens Digitais 34h

Políticas Linguísticas   68h

Trabalho de Conclusão de Curso I e II 306h

Os(As)  discentes  originários(as)  de  países  hispanofalantes  deverão  matricular-se

obrigatoriamente nas disciplinas Português Adicional Básico e Intermediário I (do Ciclo Comum

de Estudos), Fonética e Fonologia (Espanhol), Morfossintaxe (Espanhol) e Estudos da Língua

Portuguesa I  a IV.  De forma análoga,  os(as) discentes brasileiros(as) deverão matricular-se

obrigatoriamente nas disciplinas Espanhol Adicional Básico e Intermediário I (do Ciclo Comum

de Estudos), Fonética e Fonologia (Português), Morfossintaxe (Português) e Estudos da Língua

Espanhola I a IV. Falantes de outros idiomas como língua materna deverão optar por seguir um

dos dois percursos apresentados acima e apresentar certificado de proficiência (CELPE-Bras

Avançado e CELU Avançado, ou nível equivalente de outros certificados) da outra língua até o

final do primeiro ano.

9.2.3. Núcleo Pedagógico 

Componente Curricular Carga horá-
ria

História e Filosofia da Educação 68h

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado pelo
Adendo III da Resolução nº 01 de 28 de Janeiro de 2020.
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Psicologia da Educação 68h

Políticas educacionais 68h

Educação inclusiva 68h

Laboratório de Poéticas e Ensino 170h

Laboratório de Pesquisa e Prática Pedagógica 204h

Laboratório de Linguística Aplicada I e II 374h

Laboratório de Língua-Cultura Guarani e Interculturalidade 170h

Libras 68h

Didática do Ensino de Línguas 34h

Ensino de Línguas Estrangeiras Para Crianças 34h

9.2.4. Núcleo Específico Optativo

9.2.4.1 Núcleo Específico Optativo do Eixo de Linguagens

Componente Curricular Carga horá-

ria

Linguagem e Identidade 34h

Leitura e Produção Textual 34h
Bilinguismo e Multilinguismo / Plurilinguismo 68h
Literatura e Ensino de Língua Estrangeira 68h
Ensino de Línguas Estrangeiras para Crianças 34h
Literatura Infanto-Juvenil 68h
Crítica Literária e Cultural na América Latina 68h
Estudos da Tradução: a Tradução na Fronteira 68h
Produção de Material Didático para Línguas Estrangeiras 34h
Introdução à Pesquisa da Diversidade Linguístico-Cultural 34h
Dispositivos Portáteis nas Aulas de Idioma 34h
Interculturalidade no Ensino e Aprendizagem de Línguas 34h
Morfossintaxe e Ensino do Português 34h
Teorias de Aquisição de Segunda Língua 34h

Literatura, História e Políticas da Memória e do Esquecimento 34h

Heterogeneidade, Diglossia e Colonialismo Linguístico 34h
Redação e Divulgação Científica 68h
Historiografia Literária Brasileira 34h
Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado pelo
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Historiografia Literária Hispano-Americana 34h
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 68h
Tópicos de Literatura Portuguesa 68h
Tópicos de Literatura Espanhola 68h
Introdução ao Latim: Língua e Literatura  34h
Introdução à Língua e Cultura Guarani 68h
Iniciação à Intercompreensão em Línguas Românicas 34h
Metodologia da Pesquisa em Letras 68h
Literatura e violência na América Latina 68h
Princípios de Descrição Linguística 68h
Tradução e análise contrastiva espanhol/português 34h
Estudos do Léxico: Introdução à Lexicografia 34h
Estudos do Léxico: Introdução à Terminologia 34h

9.2.4.2 Núcleo Específico Optativo do Eixo Pedagógico

Componente Curricular Carga horá-

ria

Libras II 34h
Libras III 34h
Libras IV 34h
Planejamento, Currículo e Avaliação da Aprendizagem 34h
Documentos Orientadores: Línguas estrangeiras 34h
Linguagem, Sociedade e Educação I 34h
Linguagem, Sociedade e Educação II 34h
Gênero, Diversidade Sexual e Educação 34h
Práticas Escolares, Subjetividade e Diversidade 34h
Ensino em Contexto Multiétnico e Multicultural 68h
A Linguagem em Bakhtin e seu Círculo: Implicações para Educação 34h
Mídia e Educação 34h

A depender da disponibilidade e especificidades da formação do corpo docente, ampli-

ação do número de Cursos e áreas de conhecimento existentes na Universidade, o Colegiado

poderá solicitar inclusão de novos componentes curriculares optativos no PPC, em fluxo contí-

nuo, segundo o estabelecido pela Pró-Reitoria de Graduação.  

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado pelo
Adendo III da Resolução nº 01 de 28 de Janeiro de 2020.
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Além disso, o(a) discente de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangei-

ras também terá́ como opção de componente curricular optativo não-específico o rol de compo-

nentes curriculares de todos os Cursos do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História,

listados abaixo:

 Antropologia - Diversidade Cultural Latino-Americana

 Cinema e Audiovisual

 História - América Latina

 História - Licenciatura

 Letras, Artes e Mediação Cultural

 Música

Dos  Cursos  vinculados  a  outros  Institutos  da  UNILA,  também serão  considerados

como optativas os componentes curriculares abaixo:

Componentes do Curso de Geografia – Licenciatura e do Curso Geografia – Bachare-

lado  (ILATIT):

• Geografia Política e Geopolítica: Território e Poder

• Globalização e Compartimentação do Espaço Mundial

• Filosofia da Educação

• História da Educação

Componentes do Curso de Arquitetura e Urbanismo (ILATIT):

• Poéticas Visuais I

• Poéticas Visuais na América Latina

• Arquitetura, Cidade e Sociedade

Componentes do Curso de Relações Internacionais e Integração (ILAESP):

• Direitos Humanos na América Latina 

• Desenvolvimento e Bem Viver: O Grande Dilema da América Latina 

• Cultura e Poder nas Relações Internacionais

• História dos Estados Unidos

Componentes do Curso Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar (ILAESP):

    • Alimentos, Nutrição e Saúde

  • Alimentação e Cultura

    • Introdução à Sociologia

    • Introdução à Economia
Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado pelo
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Componentes do Curso Ciência Política e Sociologia – Sociedade, Estado e Política

na América Latina (ILAESP):

• Gênero e Feminismo

Componentes do Curso de Filosofia (ILAESP):

• Educação Ambiental 

• Teoria do Conhecimento

• Prática de Ensino: Currículo 

• Prática de Ensino: Avaliação 

• Filosofia da Linguagem

• Gênero e Relações Interculturais 

• Filosofia da Cultura 

Componentes do Curso de Matemática (ILACVN):

• Introdução à Lógica

• Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica

Componentes do Curso de Biotecnologia (ILACVN):

• Língua Inglesa para Fins Acadêmicos 

• Propriedade Intelectual

No caso de interesse em disciplinas oferecidas por outros Cursos, o(a) discente de Le-

tras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras deverá observar as normativas desses

Cursos para a realização da matrícula. 

O(A) discente do curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras

deverá cumprir no mínimo 10* créditos (170 horas/aula) em disciplinas optativas de seu interes-

se dentre as ofertadas pelo curso de LEPLE, por os outros cursos do ILAACH ou dentre aque-

las presentes na relação do item 9.2. que elenca as disciplinas ofertadas por cursos de outros

Institutos que serão aceitas como optativas do curso de LEPLE. Disciplinas optativas curricula-

res, quando excedentes ao número de créditos optativos exigidos pelo curso, poderão ser con-

sideradas como Atividade Curricular Complementar e equivalerão 1 crédito = 17 horas. Quanto

aos créditos, duas disciplinas de 2 créditos poderão equivaler a uma de 4 créditos. 

As disciplinas optativas poderão ser cursadas a partir do segundo semestre do Curso.

O Núcleo comum, o Núcleo específico obrigatório e o Núcleo específico optativo, para além de

sua qualidade de condicionadores do Curso de licenciatura, promovem a articulação do Curso

de Letras com os demais Cursos da universidade, em razão da oferta compartilhada de discipli-
Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado pelo
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nas. Por esse viés, contribuem para consolidar o projeto institucional da UNILA, ao integrar, em

sua matriz, disciplinas do Ciclo Comum oferecidas por outros Cursos da Universidade. 

A oferta de disciplinas optativas contribui para uma formação diversificada e flexível

do(a) discente, permitindo que cada discente possa organizar parte da sua formação específica

em áreas nas quais tenha mais interesse e/ou identificação. Por esse viés, o(a) discente torna-

se autônomo(a) e corresponsável por sua própria formação, como também poderá usufruir de

um enriquecimento curricular a partir do seu envolvimento em outras áreas, temas e outros Cur-

sos.

9.3 PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

O Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras prevê o mínimo

de 1.122 horas/aula (935 horas/relógio) de componentes curriculares de cunho didático-pedagó-

gico que auxiliarão o(a) discente em sua práxis. Ademais, estão previstas 850 horas/aula de Es-

tágio Obrigatório, em cujo âmbito o(a) discente praticará atividades de observação, planejamen-

to e regência – além de outras pertinentes à prática docente – em espanhol e português, englo-

bando o ensino de línguas e literaturas.

Em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 2 de 1º junho de 2015, a Prática como

Componente Curricular (PCC) visa ser oferecida ao longo do processo formativo promovendo a

efetiva relação entre teoria e prática relevante para o desenvolvimento de conhecimentos de ha-

bilidades necessárias para a docência. Em articulação intrínseca com as atividades do trabalho

acadêmico e com o Estágio Obrigatório, o PPC deve concorrer conjuntamente para a formação

da identidade do(a) professor(a) como pesquisador(a) e educador(a) de Espanhol e Português

como Línguas Estrangeiras, contemplando as articulações entre as teorias linguísticas e da lite-

ratura e a prática docente.

Nesse sentido, a escola e demais espaços de ensino serão o foco central da Prática

como Componente Curricular (PCC). Esta carga horária permitirá o gradual amadurecimento do

olhar para o espaço escolar e suas complexidades, entendendo que a escola é uma instituição

social que garante à população o contato com conhecimentos culturais historicamente construí-

dos. Assim, pretende-se que ao longo do desenvolvimento das PCCs se constitua um salto qua-

Projeto Pedagógico aprovado pela Resolução COSUEN nº 014 de 08 de Agosto de 2014 e alterado pelo
Adendo III da Resolução nº 01 de 28 de Janeiro de 2020.
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litativo no qual o(a) futuro(a) professor(a) consiga perceber a conexão intrínseca entre aquilo

que estuda na graduação e a prática docente contextualizada.

Parece evidente que a estrutura tradicional em que a formação prática do(a) licencia-

do(a) se dá de maneira concentrada apenas ao final do Curso não é suficiente para proporcio-

nar uma formação eficaz na área do ensino das línguas e literaturas. Superando a comparti-

mentalização de conhecimentos, o contato com as teorias, tanto de ensino quanto de lingua-

gem, cede lugar a uma vivência mais efetiva que produza no(a) estudante os resultados espera-

dos quanto a uma tomada de consciência do papel do(a) professor(a) e dos métodos e procedi-

mentos para desempenhá-lo de forma segura e informada.

9.3.1 Disciplinas com prática como componente curricular

Componente Curricular

Carga

horária

prática

Carga

horária

total
Linguagem em Contexto Social 17h 68h
Fonética e Fonologia (Espanhol/Português) 17h 68h
Morfossintaxe (Espanhol /Português) 17h 68h
Linguística Contrastiva 17h 68h
Laboratório de Linguística Aplicada I 136h 204h
Estudos da Língua Espanhola/Portuguesa IV 17h 68h
Laboratório de Pesquisa e Prática Pedagógica 136h 204h
Laboratório de Poéticas e Ensino 102h 170h
Laboratório de Linguística Aplicada II 102h 170h
Laboratório de Língua-cultura Guarani e Interculturalidade 102h 170h
Letramentos 17h 68h
Trabalho de Conclusão de Curso I 68h 136h
Trabalho de Conclusão de Curso II 170h 170h
Total 918h 1632h

Como já foi mencionado,  nessas disciplinas, procura-se favorecer uma articulação

contínua entre ensino e pesquisa na formação de professores na área de Letras, com enfoque

na América Latina, por isso objetiva-se: 

I. possibilitar aos(às) estudantes um contato permanente com as questões referentes

ao ensino de Línguas, à cultura escolar, à cultura letrada e de tradição oral e à produção de co-

nhecimento no âmbito da relação ensino-aprendizagem-avaliação de Línguas;
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II. favorecer uma aprendizagem autônoma dos(as)  discentes, possibilitando o desen-

volvimento de preocupações e problemáticas de pesquisa, bem como a aprendizagem de méto-

dos de investigação e a vivência de situações que remetam à realidade de trabalho de um(a)

professor(a)-pesquisador(a) na área de Letras;

Nos componentes curriculares que contemplam, pelo menos, 1 crédito (17 horas/aula)

de carga horária prática como componente curricular, as atividades práticas serão organizadas

e desenvolvidas pelo(a) docente do componente, que poderá efetivá-las utilizando diversas es-

tratégias metodológicas, dentre as quais se tem como exemplo: seminários, pesquisas individu-

ais ou em grupo, estudos dirigidos, análise de documentos, análise de material didático, entre-

vistas, intervenções em espaços educacionais, situações de aula simuladas, produção de mate-

riais didáticos escritos, sonoros, audiovisuais, entre outros, uso de tecnologias da informação

entre outros, desde que tenham vinculação direta com preocupações voltadas ao ensino e/ou à

aprendizagem de um ou mais temas pertinentes à disciplina ministrada.  Cabe observar ainda

que PCC não se confunde com estratégias metodológicas que fazem parte do planejamento

das diferentes disciplinas em termos de operacionalização de conteúdos específicos, ou com

atividades práticas que não estejam voltadas para o ensino desses conteúdos. 

É importante ressaltar  que todas as disciplinas  referentes à formação de professo-

res(as) apresentam a vinculação necessária com as discussões em torno do ensino de Línguas

e suas literaturas da e na América Latina. 

Os Laboratórios compõem o núcleo de disciplinas que oportunizam a reflexão qualifica-

da sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas. Ressalta-se que a carga horária total das dis-

ciplinas de Laboratório será dividida entre atividades em sala de aula e em atividades extraclas-

se. As primeiras visam cumprir o programa previsto, e as segundas, visam a articulação entre o

programa da disciplina e a prática pedagógica de modo a fortalecer a formação de professores.

A carga horária total das disciplinas de Laboratório, 850 horas, será dividida em 5 (cin-

co) disciplinas que possuem 170 horas/aula cada. Essas disciplinas, por sua vez, serão subdivi-

didas em 68 h/a de carga horária relativas às atividades de sala de aula e 102h/a dedicadas à

realização de estudos dirigidos e pesquisas, consoante indicações do(a) docente e do progra-

ma da disciplina.  As atividades em sala de aula e as atividades extraclasse serão organizadas

conforme definido abaixo:
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I. As atividades em sala de aula (68h/a em cada semestre) visam cumprir o programa

previsto no plano de ensino da disciplina e também destinam-se ao acompanhamento da exe-

cução dos planos de estudos dos(as) discentes;

II. As atividades extraclasse (102h/a em cada semestre) poderão seguir as diversas es-

tratégias metodológicas listadas anteriormente. 

Essas atividades visam o aprofundamento em temas centrais para a formação de pro-

fessores, bem como a articulação entre o programa da disciplina e as preocupações de pesqui-

sa de cada estudante, que devem ser vinculadas às áreas de Artes, Letras e Linguística e Edu-

cação, preferencialmente nos seguintes temas: Teorias e métodos do ensino de línguas estran-

geiras; Linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras/adicionais; Educação linguística e

Educação  literária; Educação  popular; Culturas não-escritas; Diálogo entre as culturas latino-

americanas; Educação intercultural; Educação e movimentos sociais; Integração latino-america-

na; Ensino de  línguas na América Latina; Memória e  identidades; Interculturalidade; Políticas

linguísticas, Educação e Direitos Humanos, etc. 

Para efeito de contabilização da carga horária, será considerado o seguinte: 

I. Ao(s) docente(s) responsável(-eis) por ministrar um dos componentes curriculares de

Laboratório será computada uma carga horária de 4 créditos (68 horas/aula) para atividades em

sala de aula e 2 créditos  (34 horas/aula) para atividades de orientação indireta. Tal trabalho

possibilitará aos(às) discentes o acompanhamento de seus estudos realizados em atividades

extraclasse;

II. Aos(às)  discentes que obtiverem aprovação e frequência mínima em cada compo-

nente curricular de Laboratório, cumprirem integralmente os estudos e pesquisas, serão compu-

tados 10 créditos (170 horas/aula);

9.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As atividades complementares para o(a) discente do Curso de Letras – Espanhol e

Português  como  Línguas  Estrangeiras  deverão  somar  a  carga  horária  mínima  de  323

horas/aula (269 horas/relógio), no decorrer do Curso, e sua realização será justificada por meio

de documentação comprobatória anexada ao processo de convalidação, conforme Resolução

CONSUN n. 008/2013.
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Compete ao discente providenciar e conservar consigo a documentação original com-

probatória, e apresentá-la sempre que solicitado aos órgãos competentes. 

Abaixo estão listadas as atividades, os créditos correspondentes e os comprovantes

necessários para validação. 

Ademais, é obrigatório que o(a) discente realize pelo menos uma atividade do Grupo 1

e uma atividade do Grupo 2 ou 3:

Grupo 1: Atividades Acadêmicas

 Participação ativa em projetos de extensão universitária, devidamente registrados

na UNILA, como monitor(a) bolsista remunerado(a) ou monitor(a) voluntário(a) = 1

crédito para cada 17 horas = declaração ou certificado da Instituição e/ou do profes-

sor responsável;

 Participação em comissão coordenadora ou organizadora de atividade de extensão

esporádica ou outro evento acadêmico devidamente registrado na UNILA = 1 crédito

para evento local e regional e 2 créditos para evento nacional e internacional = de-

claração ou certificado da Instituição e/ou do professor responsável;

 Participação como ouvinte em cursos, seminários e demais atividades de extensão

universitária = 1 crédito para 17 horas = declaração ou certificado da Instituição e/ou

do professor responsável;

 Participação em Programa de Mobilidade Acadêmica da UNILA = 2 créditos pela

participação = declaração da Instituição;

 Participação efetiva e comprovada, na qualidade de ouvinte, em eventos: semanas

acadêmicas, jornadas, simpósios, congressos, encontros, conferencias, fóruns, pa-

lestras, oficinas, atividades artísticas, promovidos e/ou realizados pela UNILA ou por

outras Instituições de Ensino Superior, conselhos, associações de classe ou entida-

des estudantis = 1 crédito para cada 17 horas ou fração = declaração / certificado; 

 Participação efetiva e comprovada, na qualidade de monitor, em eventos: semanas

acadêmicas, jornadas, simpósios, congressos, encontros, conferencias, fóruns, pa-

lestras, atividades artísticas, promovidos e/ou realizados pela UNILA ou por outras

Instituições de Ensino Superior, conselhos, associações de classe ou entidades es-

tudantis = 1 crédito para evento local e regional e 2 créditos para evento nacional e
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internacional = declaração ou certificado da Instituição e/ou do professor responsá-

vel;

 Participação efetiva e comprovada, na qualidade de participante, com apresentação

de trabalho, em semanas acadêmicas, jornadas, simpósios, congressos, encontros,

conferências, fóruns, palestras, oficinas, atividades artísticas, promovidos e ou reali-

zados pela UNILA ou por outras Instituições de Ensino Superior, conselhos, associ-

ações de classe ou entidades estudantis = 1 crédito por cada atividade = declaração

ou certificado;

 Participação ativa em estágio não obrigatório = 1 crédito para cada 17 horas, decla-

ração da Instituição e/ou do professor responsável.

 Participação em programas de treinamento em área fim ou correlata ao respectivo

Curso de graduação = 1 crédito para 17 horas = declaração / certificado;

 Bolsista ou voluntário de Iniciação Cientifica, desde que devidamente registrado = 1

crédito para cada 17 horas = declaração ou certificado da Instituição e/ou do profes-

sor responsável;

 Atividade de monitoria em disciplinas da UNILA, voluntário ou bolsista, desde que

devidamente registrada = 1 crédito para cada 17 horas = declaração ou certificado

da Instituição e/ou do professor responsável;

 Atividades desenvolvidas,  tais como PET (Programa de Educação Tutorial),  EAD

(Ensino a Distância) e demais programas e atividades voltados à formação docente

inicial  e continuada, como o PIBID, que disponibilizem bolsas ao(à) discente = 1

crédito para cada 17 horas = declaração ou certificado da Instituição e/ou do profes-

sor responsável;

 Atividades de representação discente junto aos órgãos da UNILA, mediante compro-

vação de participação efetiva de 75% no mínimo = 2 créditos para cada ano de par-

ticipação = declaração da Instituição;

 Disciplinas optativas curriculares, específicas do Curso ou não-específicas, quando

excedentes ao número de créditos optativos exigidos  pelo Curso,  cursadas com

aproveitamento = 1  crédito para cada 17 horas = histórico escolar em que conste o

aproveitamento da disciplina; 

 Disciplinas de outros Cursos/habilitações ou ênfases de Instituições Nacionais de

Ensino Superior reconhecidas pelo MEC, com aproveitamento e sem duplicidade de
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aproveitamento, cursadas durante a realização do Curso = 1 crédito para cada 17

horas = histórico escolar em que conste o aproveitamento da disciplina; 

 Publicação de artigo em periódico da área de Letras ou áreas afins com classifica-

ção no Qualis da CAPES = 4 créditos por artigo = Comprovante ou aceite de publi-

cação;

 Publicação de artigo em periódicos científicos ou acadêmicos da área de Letras ou

áreas afins não indexados = 2 créditos por artigo = Comprovante ou aceite de publi-

cação; 

 Publicação de trabalho completo em anais de eventos científicos da área de Letras

ou áreas afins = 2 créditos para cada publicação = Comprovante de publicação; 

 Publicação de resumo de trabalho em anais ou apresentação de pôsteres em Con-

gresso de Letras ou áreas afins = 1 crédito para cada publicação/pôster = Compro-

vante de publicação; 

 Publicação de capítulo de livro na área de Letras ou áreas afins = 2 créditos para

cada publicação = Comprovante de publicação; 

 Publicação de livro na área de Letras ou áreas afins = 4 créditos para cada publica-

ção = Comprovante de publicação;  

 Visitas técnicas = 1 crédito por visita = Relatório do Discente e declaração ou certifi-

cado da Instituição e/ou do professor responsável;

 Cursos de língua estrangeira = 1 crédito para cada 34 horas = Certificado de conclu-

são do Curso;

 Premiação referente a trabalho acadêmico ou pesquisa = 2 créditos por prêmio =

Comprovante da premiação.

 Participação ativa no Colegiado do Curso, no Colegiado do Ciclo Comum de Estu-

dos, no CONSUNI e em comissões acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, do

ILAACH  mediante  comprovação  de  participação  efetiva  de 75% no  mínimo =  2

créditos para cada ano de participação = declaração da Instituição;

 Participação como ouvinte em defesas de monografia, TCC, dissertação de mestra-

do, tese de doutorado = 1 crédito para cada 5 bancas = Certificado de participação

ou declaração do professor responsável.

Grupo 2: Atividades Artísticas, Culturais e Esportivas
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 Participação em grupos de artes, tais como: teatro, dança, coral, poesia, música,

etc.  =  1  crédito  para  cada  68  horas  =  Certificado  ou  declaração  da  instituição

responsável com explicitação e detalhamento da carga horária;

 Participação  na  publicação  de  obras  artísticas  e  literárias  =  1  crédito  por

contribuição = comprovante de publicação;

 Produção de obra artística, literária = 4 créditos por publicação = comprovante de

publicação;

 Produção de obras artísticas em mostras ou eventos nacionais e internacionais = 2

créditos por produção = comprovante de participação;

 Organização  de  eventos  culturais  e  artísticos  =  1  crédito  para  evento  local  ou

regional e 2 créditos para evento nacional ou internacional;

 Premiação  literária  e  artística  =  2  créditos  por  premiação  =  comprovante  da

premiação;

 Participação em atividades esportivas: atividades físicas como dança, ginástica, etc.

=  1  crédito  para  cada  68  horas  =  Certificado  ou  declaração  da  Instituição

responsável com explicitação e detalhamento da carga horária;

Grupo 3: Outros

 Participação em projetos sociais (governamentais e não governamentais) = 1 crédito

para cada 17 horas = Declaração emita pela entidade promotora;

 Doação de sangue = 1 crédito a cada 3 doações = comprovante de doação;

 Participação ativa em programas e/ou projetos de voluntariado = 1 crédito para cada

17 horas, declaração da Instituição e/ou do professor responsável. 

Casos omissos serão avaliados pela Coordenação do Curso. 
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10  POLÍTICA  E  GESTÃO  DE  ESTÁGIO  CURRICULAR  OBRIGATÓRIO  E  NÃO
OBRIGATÓRIO

O estágio curricular, obrigatório aos(às) discentes, é assegurado pela Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), assim como é regulamentado pelas Resolu-

ções CNE/CP N° 02/2002, N° 01/2011 e N° 02/2015, pela Lei 11.788/2008 – Lei do Estagiário e

pela Resolução COSUEN n° 15/2015.

De acordo com o artigo 13 da Lei nº 9.394/96, o(a) docente, além da prática de sala de

aula, deve envolver-se em  atividades de planejamento como a elaboração da proposta pedagó-

gica do estabelecimento de ensino e de planos de trabalho específicos, em atividades de avalia-

ção, de aprimoramento profissional e de integração da escola com as famílias e a comunidade

em geral. Dessa forma, o estágio pode e deve, também, proporcionar a vivência escolar de ma-

neira completa, indo além do espaço da sala de aula.

A prática docente proposta no Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas

Estrangeiras, grau licenciatura, é proposta a partir do sétimo semestre do Curso, com carga ho-

rária total mínima de 850 (oitocentas e quarenta) horas aula (50 créditos), a ser distribuída em

atividades relacionadas ao ensino e aprendizagem das línguas espanhola e portuguesa como

línguas estrangeiras/adicionais,  perpassando as literaturas latino-americanas. Tais atividades

propiciarão ao(à) discente uma intervenção ativa, uma experimentação prática e uma reflexão

que impactem nas ações dos(as) docentes da educação básica e do supervisor de estágio. É a

oportunidade para que o(a) discente coloque em prática os conhecimentos produzidos e assimi-

lados em sala de aula, de forma a experienciar a teoria e refletir sobre a sua escolha profissio-

nal, a partir do contato com a realidade social do profissional da educação. 

No Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras, o Estagio

Obrigatório está dividido em quatro disciplinas: Estagio Obrigatório I - Espanhol e Português,

Estagio Obrigatório II - Português, Estagio Obrigatório III - Espanhol, Estágio Obrigatório IV –

Português e Espanhol.

O acompanhamento e a supervisão serão feitos pelos orientadores e coordenadores

de estágio, conforme determinado pela Resolução CONSUEN nº 015/2015. Por esse viés, será
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elaborado o regulamento do Curso, pelo qual serão regidas as questões relacionadas à orienta-

ção.

Nas  disciplinas  de  Estágio  Obrigatório  o(a)  discente,  acompanhado  pelo(a)

orientador(a), tem como objetivo a observação atenta, de modo a instrumentalizar-se sobre es-

tratégias, procedimentos e, principalmente, sobre as crenças de professores(as) e discentes no

que diz respeito ao ensino e aprendizagem de espanhol e português como línguas estrangeiras.

Neste processo, será dada ênfase à observação do ambiente escolar, procurando o estudo do

planejamento de aulas, da definição de objetivos, metodologias, conteúdos programáticos, etc. 

No Estágio Obrigatório I, assim, o(a) discente fará uma observação participativa, na

qual, além de observar a atuação do(a) professor(a) em sala de aula, conhecerá as dinâmicas

escolares.  Essa atividade permitirá a compreensão da complexidade das relações sociais  e

educativas, focalizando na caracterização do trabalho docente numa perspectiva de mudança

qualificada do olhar para a totalidade escolar na qual a disciplina de língua estrangeira se inse-

re. Desse modo, o(a)  discente deverá estar a par do planejamento da aula do(a) professor(a) e

terá que responder a questionamentos e refletir sobre temas como: objetivos propostos, objeti-

vos alcançados, aspectos positivos e negativos das práticas e atividades realizadas pelo(a) pro-

fessor(a), (in)disciplina, controle do tempo e do espaço escolares, dificuldades docentes e dis-

centes no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem.

O discente do Curso de Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras

também poderá realizar sua regência em Cursos de extensão previamente planejados para o

cumprimento dessa ação, sob a supervisão do(a) orientador(a) de estágio. Caberá ao(à) coor-

denador(a) de estágio, em conjunto com a coordenação de Curso, elaborar normas internas

que regulamentarão o vínculo entre orientador(a) e discente.

Os componentes curriculares Estágio Obrigatório II - Português, Estágio Obrigatório III

- Espanhol e Estágio Obrigatório IV - Português e Espanhol, para além da observação partici-

pante, também terão ênfase no planejamento, regência e avaliação de espanhol e português

como línguas estrangeiras e literaturas latino-americanas. Nesses componentes, o(a) discente,

em conjunto com o seu(sua) respectivo(a) orientador(a), elaborará e executará um plano de

ações. Quando executado na rede de ensino básico, tal plano deverá também ser elaborado

em conjunto com o(a) professor(a) da turma (docente supervisor) que receberá a regência. Es-

sas disciplinas irão aprofundar os aspectos metodológicos do ensino de línguas e literaturas em
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diferentes contextos - educação formal e não formal. Nesses componentes também poderão ser

produzidos relatórios, memórias reflexivas, relatos de experiência, artigos científicos, entre ou-

tros, por meio dos quais serão apresentadas considerações sobre a articulação entre teoria e

prática assim como observações sobre a caracterização do trabalho docente.

A  carga  horária  será  distribuída  entre  as  línguas  espanhola  e  portuguesa  e  as

literaturas latino-americanas.  Assim,  Estágio Obrigatório I  terá 68 horas-aula teóricas e 136

horas-aula práticas,  totalizando 204 horas/aula.  A parte teórica englobará  reflexões sobre a

cultura  e  o  cotidiano  escolar  e  os  componentes  práticos  serão  voltados  à  observação  do

ambiente escolar e da prática docente. Estágio Obrigatório II - Português terá 221 horas-aula

práticas  de  observação  participativa,  planejamento  e  regência  em língua  portuguesa  como

língua estrangeira/adicional e suas literaturas. Estágio Obrigatório III - Espanhol terá 221 horas-

aula práticas de observação participativa, planejamento e regência em língua espanhola como

língua estrangeira/adicional e suas literaturas. Por fim, o Estágio Obrigatório IV - Português e

Espanhol terá 204 horas-aula dedicadas ao planejamento e a regência em língua portuguesa e

espanhola como línguas estrangeiras/adicionais e suas literaturas.

Para consolidar o percurso realizado no estágio, o(a) discente deverá obrigatoriamente

realizar o Trabalho de Conclusão de Curso.

11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) integra, em caráter obrigatório, o currículo

do Curso de graduação em Licenciatura  em Letras -  Espanhol  e Português como Línguas

Estrangeiras da UNILA, respeitando a legislação vigente, as diretrizes da Resolução nº 02/2013

desta Instituição e o Regulamento  de Trabalho de Conclusão de Curso.  Ele  é considerado

requisito  para  a  obtenção  do  grau e  diploma,  devendo  estar  centrado  em uma das  áreas

teórico-práticas  e/ou  de  formação  profissional,  como  atividade  de  síntese  e  integração  de

conhecimento,  bem  como  de  consolidação  das  técnicas  de  pesquisa  e

elaboração/desenvolvimento  projetual.  Sua  finalidade  é desenvolver  nos  estudantes  a

capacidade de aplicação de conceitos e teorias adquiridas durante o curso de forma integrada
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na execução de um projeto de pesquisa,  promovendo, ao mesmo tempo, o interesse pelas

diferentes áreas de atuação em cada discente do Curso.

O TCC será desenvolvido a partir do nono semestre do Curso e deverá consistir em

um dos dois gêneros a seguir: (I) monografia; (II) proposta de material didático acompanhado

de análise crítica. O TCC deverá resultar do desenvolvimento de um projeto de pesquisa em

uma das áreas teórico-práticas e/ou da formação profissional do(a) discente. Nesse sentido, fica

estabelecido que o TCC deverá ser um trabalho original na forma de monografia, contendo de

40 (quarenta) a 80 (oitenta) laudas.

Essa monografia poderá abarcar uma parte de aplicação prática, como proposta de

elaboração  de  material  didático,  análise  de  material  didático,  tradução  de  obra  literária,

produção de obra literária, etc.

Para promover o desenvolvimento da produção escrita na língua estrangeira/adicional,

o(a) discente será incentivado(a) a redigir seu TCC na língua portuguesa, quando for falante de

espanhol, e na língua espanhola, quando for falante de português. Falantes de outras línguas

podem optar por redigir  seu TCC em espanhol  ou em português,  segundo sua preferência.

Além  disso,  para  motivar  também  a  implementação  do  princípio  do  Bilinguismo  espanhol-

português presente no PDI/UNILA e no PPC do Curso, o(a) estudante deverá redigir um resumo

expandido em língua diferente daquela usada no TCC e anexá-lo ao Trabalho final. Ou seja,

quando o TCC for escrito em português, o resumo expandido deve ser redigido em espanhol;

quando o TCC for escrito em espanhol, o resumo expandido deve ser redigido em português.

Os componentes curriculares de TCC estão divididas da seguinte forma:

• TCC I:  elaboração de projeto de pesquisa (136 horas/aula - 8 créditos, sendo 4

créditos teóricos e 4 créditos práticos);

• TCC II: elaboração de trabalho de pesquisa, sob orientação de docente escolhido

pelo(a) discente, e produção de monografia (170 horas/aula - 10 créditos práticos).

Para  a  concepção,  elaboração  e  conclusão  do  TCC,  o(a)  discente  seguirá  as

orientações  presentes  no  Regulamento  do  Curso,  assim  como  as  orientações  elaboradas

pelo(a)  professor(a)  da  disciplina  TCC  I,  durante  o  desenvolvimento  do  projeto,  e  pelo(a)

professor(a)  orientador(a),  durante  o  desenvolvimento  da  pesquisa  dentro  do  componente

curricular  TCC II.  O trabalho de regência não deverá se sobrepor ao TCC, sendo assim, a
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orientação  de estágio  não poderá ser  equivalente  à  orientação  de  TCC.  É facultada  ao(à)

discente a escolha do(a) orientador(a) de TCC.

Para sua avaliação,  o Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser,  primeiramente,

submetido a uma leitura de qualificação que será realizada por um(a) docente da área, indicado

pelo(a) docente orientador(a), durante o componente Trabalho de Conclusão de Curso II. O(a)

docente parecerista deverá emitir  um parecer analítico e recomendação de aprovação para

defesa ou não aprovação. A avaliação final do TCC será realizada por Banca Examinadora

composta pelo(a) docente orientador(a) e dois(duas) professores(as) de áreas afins ao tema do

trabalho, mediante análise do TCC escrito e julgamento da apresentação e defesa oral pública

do TCC. A banca examinadora terá juízo soberano sobre a aprovação ou não do candidato.

Os  prazos  e  normas  para  a  realização  da  avaliação  mencionada  acima  serão

estabelecidos no Regulamento de TCC do Curso.

12 METODOLOGIA

A metodologia que guia a prática pedagógica dos(as) docentes do curso de LEPLE é im-

plementada através da discussão constante e do trabalho conjunto entre o corpo docente, dis-

cente, o NDE e a coordenação. Nesse sentido, o currículo do curso é constituído por diferentes

eixos que não podem ser pensados isoladamente: o eixo Linguagens, que abarca os subeixos

Poéticas, Linguística e Línguas Adicionais/Estrangeiras, contemplando o desenvolvimento de

competências e habilidades específicas, em consonância com as DCN para os Cursos de Le-

tras (Parecer CNE/CES nº 492/2001) que definem os Estudos Linguísticos e Literários como

“conteúdos caracterizadores básicos”; o eixo Pedagógico, que abrange os conteúdos e práticas

da Educação e da Didática; e o eixo Interdisciplinar, que compreende as relações entre linguísti-

ca e ensino, poéticas e ensino, assim como os nexos da área de linguagens com muitas outras

áreas. É importante ressaltar que este último eixo visa habilitar os(as) futuros(as) docentes de

línguas e literaturas a realizar projetos e atividades didáticas interdisciplinares,  esteados em

uma concepção complexa e sistêmica dos problemas sociais, culturais, econômicos, ambientais

e políticos da América Latina.

Como já foi colocado em seções anteriores, faz parte também da prática metodológica

de LEPLE a presença de temas transversais que orientam o trabalho em disciplinas do curso.
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Além dos temas transversais previstos em lei, são definidos neste PPC outros temas semestrais

que estão em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais e com questões próprias

do subcontinente Latino-Americano, como por exemplo “Migração, diásporas e globalização” e

“Diversidade linguística e espaços de contato”, entre outros. Esses tópicos, além do mais, con-

formam o marco temático das disciplinas de Poéticas Latino-americanas, que abarcam os con-

teúdos de literatura, pois tais componentes tomam esses temas semestrais como definidores

das criações literárias a serem estudadas no período letivo correspondente. 

As atividades metodológicas e didáticas também se articulam com a permanente refle-

xão sobre as práticas educacionais, retroalimentando o processo de produção, aplicação e difu-

são do conhecimento. Portanto, o planejamento e avaliação dentro de cada disciplina também

são pensados coletivamente e em uma perspectiva que se pauta na avaliação formativa, com

reflexos tanto na formação do(a) estudante, quanto no trabalho do(da) docente. Isso porque o

processo avaliativo é considerado como contínuo e democrático, não visando exclusivamente o

resultado final, mas sim a formação de sujeitos autônomos, críticos e cidadãos. Nem tampouco

sustenta-se em perspectiva classificatória e punitiva. Com efeito, o próprio Plano de Ensino re-

quer que o planejamento docente preveja, desde o início do semestre, atividades de recupera-

ção que possam ser oportunizadas aos e às discentes ao longo da disciplina, caso necessário. 

Entender as práticas avaliativas a partir de uma perspectiva formativa implica reconhe-

cer que as experiências de cada docente impactam na revisão e reformulação de suas propos-

tas didáticas e metodológicas, levando-os(as) a repensar constantemente sua própria prática e

seus Planos de Ensino. Por sua vez, a experiência de cada componente curricular impacta o

trabalho do NDE, que se dedicará constantemente à revisão crítica das disciplinas e dos eixos

do curso. 

Salienta-se, ademais, que a metodologia do curso de Letras – Espanhol e Português

como Línguas Estrangeiras tem em vista os pressupostos da Educação Inclusiva e leis como: a

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de

2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do

Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Tendo em vista tais instrumentos legais e a perspectiva da Educação Inclusiva que res-

salta o direito de todos(as) os(as) estudantes de estarem juntos(as), aprendendo e participando,
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sem nenhum tipo de discriminação (BRASIL, 2008), os(as) docentes atuantes no curso conside-

rarão em seus Planos de Ensino, metodologias e práticas avaliativas diferenciadas para atendi-

mento das especificidades de acordo com a necessidade desses(as) estudantes. Nesta direção,

todos os cursos da UNILA contam com o apoio da equipe multiprofissional do Núcleo de Acessi-

bilidade e Inclusão  (NAAI), da Pró-Reitoria de Graduação, que atua em conjunto com a Coor-

denação e Colegiado do curso, por meio de planejamentos de estudo de caso, de elaboração

de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de

acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assisti-

va, conforme prevê o Art. 28, inciso VII da LBI.

Outro importante aspecto que se encontra relacionado à metodologia é o desafio de arti-

cular teoria e prática. Entende-se que as ferramentas conceituais e epistemológicas implicadas

na teoria constituem um momento propício para elaborar e refletir sobre as experiências práti-

cas de ensino e aprendizagem. De fato, a formação docente continuada demanda o manejo de

aparatos práticos, conceituais e reflexivos diversos.

Assim, nas aulas e encontros presenciais, essa multiplicidade de relações possíveis é

abordada mediante a utilização de diferentes ferramentas e processos, que abarcam aulas ex-

positivas, debates, leituras, construção conjunta de conceitos e trocas de perspectivas e expe-

riências sobre os conteúdos e temas abordados, atividades em grupo e seminários. Ao mesmo

tempo, a prática como componente curricular é trabalhada ao longo de todos os semestres do

curso e se desenha na forma de estudos dirigidos, desenvolvimento de breves pesquisas, escri-

tura de artigos e outros gêneros científicos, assim como na produção e avalição de materiais di-

dáticos e atividades extraclasse de natureza transversal (palestras e eventos similares, cinema,

teatro, música e outras artes).

Por fim, mas não menos importante, cabe ressaltar que as proposições metodológicas

aqui elencadas preveem que todas as etapas sejam desempenhadas pelos estudantes em por-

tuguês, espanhol ou com o uso de ambas línguas, em consonância com a proposta do bilinguis-

mo que orienta o curso e a UNILA. De modo semelhante, busca-se contemplar, considerando a

composição do quadro docente e suas habilidades, o bilinguismo também na condução das au-

las, tanto nos momentos expositivos quanto dialogados, e ainda no que diz respeito às referên-

cias bibliográficas utilizadas.
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12 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM

O sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem do curso de Letras -

Espanhol  e Português como Línguas Estrangeiras é entendido  como um processo contínuo

dentro do tripé ensino-aprendizagem-avaliação.  Nesse contexto, a avaliação é realizada por

meio de diferentes metodologias de acordo com o conteúdo e especificidade de cada disciplina.

Cabe ao(à) docente, no início de cada período letivo, estabelecer os instrumentos e critérios de

avaliação no seu Plano de Ensino registrado no SIGAA. 

O processo avaliativo no curso de Licenciatura em Letras - Espanhol e Português como

Línguas Estrangeiras, como já foi mencionado, é entendido como um processo contínuo e de-

mocrático, não visando exclusivamente o resultado final, mas sim a formação de sujeitos autô-

nomos, críticos e cidadãos.  Tampouco sustenta-se em perspectiva classificatória  e punitiva.

Com efeito, o próprio plano de ensino requer que o planejamento docente preveja, desde o iní-

cio do semestre, atividades de recuperação que possam ser oportunizadas aos discentes ao

longo da disciplina, caso necessário.

Pautado em tal perspectiva de avaliação formativa, este PPC reconhece que cabe ao(à)

docente, no início de cada disciplina, estabelecer o formato da avaliação, podendo ser avalia-

ções escritas ou orais, tais como provas, trabalhos, seminários, relatórios, ensaios, artigos, pro-

jetos, produção de material didático, entre outros. A verificação do alcance dos objetivos, assim

como as atividades de recuperação pertinentes, serão realizadas ao longo de cada disciplina,

continuamente, enquanto o período letivo transcorre.

Salienta-se que tais formas de avaliação visam oportunizar um processo de ensino e

aprendizagem que rompa com a mera memorização dos conteúdos, e que, em contraponto, fa-

voreça a reflexão crítica e analítica acerca dos conteúdos estudados, permitindo a criatividade e

autonomia dos(as)  estudantes.  Destarte,  tendo em vista  a  busca do incentivo  à autonomia

dos(as) discentes, as avaliações buscarão atribuir ênfase a modelos que possibilitam o direcio-

namento da produção dos(as) estudantes a seus próprios interesses, principalmente nas ativi-

dades de estudos dirigidos, pesquisas e escrita acadêmica. As avaliações, em formato de pro-

vas escritas ou orais, artigos, ensaios ou resenhas críticas, entre outros, buscarão estruturar-se

em torno de enunciados que convidem os(as) discentes a elaborar raciocínios capazes de con-

jugar a dimensão conceitual dos temas e conteúdos abordados com um viés crítico e reflexivo.
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Ainda, as avaliações deverão privilegiar os aspectos globais, além do desenvolvimento

crítico e analítico do(a) discente, observando-se a aprendizagem dos conteúdos ministrados, a

capacidade de análise, a responsabilidade, a ética, o desenvolvimento de raciocínio, a capaci-

dade de comunicação oral e escrita, a cooperação e a participação em sala de aula. 

Além disso, o curso busca implementar sistematicamente diferentes mecanismos de

acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. Um desses mecanis-

mos consiste nos encontros de planejamento pedagógico e preparação que deverão ser realiza-

dos ao início de cada semestre, quando os(as) docentes se reunirão para apresentar e discutir

os seus Planos de Ensino e as propostas pedagógicas a serem desenvolvidas com as turmas

ao longo do semestre letivo. Este momento almejará a identificação de pontos de articulação e

afinidades entre os conteúdos programáticos e, a partir daí, a elaboração de propostas de atua-

ção conjunta referentes ao ensino e aos sistemas de avaliação.

Tais iniciativas de afinação e harmonização entre as atuações dos(as) diferentes docen-

tes ao longo do semestre serão retomadas periodicamente em reuniões do Colegiado, que colo-

cará em pauta assuntos relacionados às propostas pedagógicas, bem como em outras reuniões

específicas realizadas entre os(as) professores(as). 

O curso conta ainda com um instrumento de avaliação desenvolvido pela Comissão Pró-

pria de Avaliação (CPA), que tem a forma de um questionário online aplicado no término de

cada semestre. Tal questionário contempla questões a respeito da coerência entre as avalia-

ções propostas e o Plano de Ensino, uso de recursos didáticos, cumprimento dos objetivos da

disciplina, disponibilidade para atendimento aos discentes, assiduidade, dentre outros aspectos.

Por fim, é importante destacar que as práticas avaliativas do curso de LEPLE têm em

vista os pressupostos da Educação Inclusiva e algumas leis como: Lei nº 13.146, de 6 de julho

de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pes-

soa com Deficiência), e Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacio-

nal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do

art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Como já mencionado, com base em tais instrumentos legais, bem como na perspectiva

da  Educação  Inclusiva  que  ressalta  o  direito  de  todos(as)  os(as)  estudantes  de  estarem

juntos(as),  aprendendo  e  participando,  sem nenhum tipo  de discriminação  (BRASIL,  2008),

os(as) docentes atuantes no curso buscarão considerar em seus Planos de Ensino, metodologi-
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as e práticas avaliativas diferenciadas para atendimento das especificidades de acordo com a

necessidade desses(as) estudantes. Nesta direção, é importante mencionar mais uma vez que

todos os cursos da UNILA contam com o apoio da equipe multiprofissional do Núcleo de Acessi-

bilidade e Inclusão (NAAI).

 Em estrita observância à legislação vigente, será considerado aprovado o(a) discente

que, por meio das variadas formas de avaliação, alcançar a média final estipulada em legisla-

ção própria e tiver frequência igual ou superior a 75% da carga horária de cada componente

curricular.

13 INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A pesquisa constitui, dentro da proposta pedagógica do curso, a base do processo de

ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer dispor de conhecimentos, refletir critica-

mente sobre eles e mobilizá-los para a ação. Mais do que identificar os conhecimentos existen-

tes, o que seria simples tarefa de reconhecimento, é preciso compreender o processo de cons-

trução do conhecimento, seus fundamentos históricos, sociais e epistemológicos.

O processo de ensino-aprendizagem deve ser orientado, portanto,  por um princípio

metodológico geral, que pode ser traduzido pela “ação-reflexão-ação” e que coloca a resolução

de situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas. Nesse sentido, e em

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a dimensão da pesquisa não deve cons-

tituir apenas um espaço de ação institucional, mas uma prática constante e inerente ao próprio

processo de ensinar e de aprender, perpassando todos os momentos da formação. Deve estar

presente na extensão, por meio das ações reflexivas sobre cada atividade; e deve estar presen-

te na sala de aula, nas práticas reflexivas sobre os conhecimentos, no processo de avaliação

formativa, como o momento de desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de resolu-

ção de problemas. Entende-se, portanto, a pesquisa, como uma dimensão constitutiva da for-

mação.

Institucionalmente, a pesquisa tem seus lugares específicos de inscrição e de organi-

zação, quando se materializa em projetos pontuais, com objetos predefinidos e sob orientação
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docente, tais como os programas de Iniciação Científica e Iniciação à Docência. Além dos proje-

tos pontuais, os(as) docentes do curso são estimulados(as) a integrar pesquisa-ensino-exten-

são em seus Planos de Trabalho, sendo esta tríade constantemente retroalimentada. 

Na prática, esta tríade também se consolida nas atividades dos(as) professores do Ci-

clo Comum de Estudos (CCE) que, além de serem atuantes no curso de LEPLE, ministram au-

las de Português e Espanhol como Línguas Adicionais, e colaboram com temas referentes aos

estudos de literatura nos componentes de Fundamentos da América Latina do CCE. Além dis-

so, esses(as) docentes ainda coordenam projetos de pesquisa e extensão na área de Letras e

Linguística que envolvem toda a comunidade. É importante destacar, portanto, que tal experiên-

cia no CCE lhes permite uma constante reflexão sobre a prática docente e a formação de pro-

fessores(as). Espera-se, desse modo, que, a partir da pesquisa e da extensão, o ensino seja re-

dimensionado e avaliado, reincidindo, por sua vez, na qualificação da própria pesquisa e exten-

são.

Também é importante destacar que a orientação de TCCs pode ser realizada por dife-

rentes docentes da UNILA, não obrigatoriamente atuantes no curso de LEPLE. Esta possibilida-

de tem o objetivo de garantir a interdisciplinaridade das pesquisas desenvolvidas no âmbito do

curso, assim como de fomentar a aproximação de nossos(as) discentes com os(as) professo-

res(as) do eixo de Português e Espanhol como Línguas Adicionais que atuam no Ciclo Comum

de Estudos e demais professores(as) da área de Letras e Linguística.

14 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UNIDADE 
ACADÊMICA

A  política  de  qualificação  seguirá  normativas  institucionais,  previstas  no  Plano  de

Desenvolvimento  Institucional,  o  qual  está  em  acordo  com  a  planificação  da  política  de

capacitação do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História. 

O  corpo  docente  do  curso  de  Letras  –  Espanhol  e  Português  como  Línguas

Estrangeiras  deverá  ser  composto,  integralmente,  por  portadores  de  diplomas  de  pós-

graduação  stricto sensu, em sua maioria doutores. Os(as) docentes com titulação de mestre

serão incentivados(as) a participar em Grupos de Pesquisa institucionalizados, com o objetivo
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de  promover  sua  formação  doutoral.  A  política  de  afastamento  para  capacitação  deverá

contemplar todos os(as) docentes e observará as normas da Universidade.

O curso contará com servidores(as) técnico-administrativos(as) em educação (TAEs),

que serão responsáveis pela Secretaria do curso, assessorando a coordenação, o colegiado,

os(as) docentes e os(as) discentes. Os(as) TAEs serão incentivados(as) a realizar cursos de

formação continuada e estudos de pós-graduação como forma de qualificação acadêmica.

15 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CURSO 

Para  que  sejam  assegurados  os  objetivos  fundamentais,  presentes  neste  PPC,  o

Curso  de  Letras  -  Espanhol  e  Português  como Línguas  Estrangeiras,  em conjunto  com a

Comissão Própria de Avaliação (parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino

Superior – SINAES e responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da

UNILA)  promoverá  um  sistema  de  avaliação  interno,  que  será  acompanhado  pelo  Núcleo

Docente Estruturante (NDE) e pela Coordenação e Colegiado do Curso.

O  Projeto  Pedagógico  em  questão  tem  caráter  dinâmico  e  mutável,  devendo

acompanhar as transformações do próprio curso e dos temas e objetos de pesquisa da área.

Constantemente,  o  projeto  deverá  ser  avaliado  com  vistas  a  sua  atualização  diante  das

transformações  da  realidade.  A  avaliação  deverá  ser  considerada  como  ferramenta  que

contribuirá para melhorias e inovações, identificando possibilidades e gerando readequações

que visem à qualidade do curso e, consequentemente, da formação do egresso.

A avaliação do Curso de Letras - Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras

deve constituir  processo de aperfeiçoamento contínuo e de crescimento qualitativo, devendo

pautar-se:

I. pela  coerência  das  atividades  quanto  à  concepção  e  aos  objetivos  do  Projeto

Pedagógico e quanto ao perfil do profissional formado;

II. pela validação das atividades acadêmicas por colegiados competentes;

III. pela adoção de instrumentos variados de avaliação interna;

IV. pela disposição permanente de participar de avaliação externa.
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O processo  avaliativo  do  curso,  acompanhado pelo  Núcleo  Docente  Estruturante  -

NDE, contemplará:

a. a organização didático-pedagógica: administração acadêmica, projetos do curso; 

b. as atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação;

c. o corpo docente: formação acadêmica e profissional, condições de trabalho;

d. a atuação e desempenho acadêmico e profissional; 

e. a infraestrutura: instalações gerais, biblioteca, instalações e laboratórios específicos;

f. o acompanhamento do processo de aprendizagem do(a) discente pela Universidade

e, especialmente, pela Coordenação do Curso;

g. a avaliação do desempenho discente nas disciplinas, seguindo as normas em vigor;

h. a avaliação do desempenho docente;

i. a avaliação do curso pela sociedade por meio da ação-intervenção docente/discente

expressa  na  produção  científica  e  nas  atividades  concretizadas  no  âmbito  da

extensão universitária.
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16 INFRAESTRUTURA 

Todos  os  componentes  do  curso  de  LEPLE  são  presenciais.  A  maioria  destes

componentes é ministrada em salas de aula no local em que o curso é ofertado. Todas as salas

de aula dispõem, além de mesas e cadeiras, de quadro branco e negro e projetor instalado para

apresentação de slides.  Para  apresentação de filmes e  ou materiais  de vídeo,  no  campus

Jardim  Universitário,  há  disponíveis  quatro  salas  negras  (salas  pintadas  de  preto,  com

projetores e difusores de áudio)  preparadas para dar  maior  comodidade e possibilidade de

imersão nestes momentos. Estas salas são flexíveis com relação às configurações espaciais,

ou  seja,  podem  ser  usadas  para  aulas  expositivas  ou  de  práticas  analíticas  e  devem  ser

reservadas já que são compartilhadas com o curso de Cinema e Audiovisual.

Os(as) estudantes possuem ainda o espaço Ñande Mita Kuera: espaço voltado para as

mães e pais que necessitam levar seus filhos e suas filhas para a Universidade. Este local é

aberto  ao  uso de discentes,  técnicos  e  docentes,  onde podem dispor  de área de  estudos

acompanhada de local para recreação, alimentação e higiene da criança. A sala conta com

mesas redondas de estudo em grupo, baias de estudo individual com computadores, guarda

volumes, estantes para livros e brinquedos, tatame, mesas infantis, berços, trocadores, pias. 

A  UNILA  oferece  também  um  espaço  de  alimentação  comum  aberto  ao  uso  de

discentes,  técnicos  e  docentes,  onde  podem  ser  realizados  a  refrigeração,  o  preparo  e  o

aquecimento de alimentos. A sala conta com mesas de refeitório, equipamentos e utensílios de

cozinha, refrigeradores, armários e mesas de apoio. Possui fogões do tipo cooktop, pias para a

lavagem  de  utensílios,  micro-ondas,  refrigeradores,  mesas  de  refeitório  para  8  lugares,

bancadas com tampo em granito, armários baixos, armários do tipo guarda volume.

Além disso, os(as) discentes têm acesso a equipamentos de informática na Biblioteca

Setorial do ILAACH, no campus Jardim Universitário, e podem agendar a utilização das salas

C311  e  C312  (Laboratórios  de  informática)  com  o  acompanhamento  de  técnicos  ou  de

professores(as).

Os(As)  docentes  do  curso,  por  sua  vez,  possuem  estações  de  trabalho  (mesa,

computador,  armário)  individuais  ou  compartilhadas  em  salas  coletivas  de  professores  do

Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História. Já que as estações de trabalho dos(as)
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professores(as) encontram-se disseminadas pelas salas destinadas aos/às docentes dos dois

Institutos abrigados no Jardim Universitário, o Laboratório de Licenciaturas apresenta a função

de sala coletiva de professores(as), quando se julga necessário a reunião dos(as) docentes do

curso.  O Laboratório  possui  mesa de reunião e outras mesas que podem ser  organizadas

conforme a demanda da sala. Além disso, dispõe de um computador e estantes com materiais

bibliográficos.  Vale  ressaltar  que o Laboratório  de Licenciaturas  é dividido com o Curso de

Licenciatura em História, da UNILA.

O acervo físico da bibliografia básica e complementar dos componentes do Curso está

devidamente tombado e informatizado pelo sistema de bibliotecas da UNILA (BIUNILA) e está

disponível  para  a  comunidade  acadêmica  por  meio  do  Sistema  Integrado  de  Gestão  de

Atividades  Acadêmicas  (SIGAA).  O  acervo  virtual  possui  contrato  que  garante  o  acesso

permanente  pelos  usuários.  Além disso,  a  biblioteca  conta  com recursos tecnológicos  com

acesso à Internet que permitem a leitura dos títulos virtuais.

É  necessário  destacar,  nesse  sentido,  que  para  além  das  bibliografias  básicas  e

complementares das disciplinas, os(as) docentes poderão disponibilizar para os(as) discentes

textos  de  domínio  público,  artigos  em  pdf  e  e-books  por  meio  da  plataforma  de  cada

componente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Essa prática

almejará  reforçar  o  acesso,  pelos(as)  discentes,  de  bibliografia  atualizada,  adequada  e

relevante.

Finalmente,  o Curso de Letras - Espanhol  e Português como Línguas Estrangeiras

também terá à sua disposição, nos Laboratórios de Informática, os softwares necessários para

a realização de pesquisas e trabalhos de atividades curriculares relacionadas à Fonética e à

Fonologia, transcrição de falas, edição de áudios e vídeos, etc. Ainda, há disponíveis aos(às)

discentes  espaços  acusticamente  preparados  para  gravações  e  coleta  de  dados  que

favorecerão  a  descrição  e  a  consciência  fonético-fonológica  e  alimentarão  pesquisas  e

realização de atividades interdisciplinares relacionadas a som.

A  necessidade  de  criação  de  outros  Núcleos  e/ou  Laboratórios  será  discutida  e

avaliada pelo Colegiado do Curso.
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