
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                               CÓDIGO:

Forma de oferta:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

 

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A): 

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:
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1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 

Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
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horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881493
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                              CÓDIGO:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A): Agripino José Freire da Fonsêca

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

Plano de Ensino DALV-PVH 0881550         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 5



7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881550
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                              CÓDIGO:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A): Agripino José Freire da Fonsêca

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881552
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                              CÓDIGO:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A): Agripino José Freire da Fonsêca

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881555
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.1)

Professor: Agripino José Freire da Fonsêca

E-mail:agripinofreire@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
      

 

Vespertino

 

      

 

Noturno

 

     -

 

Observações:

1.

2.

3.

4.
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Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881572
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Agripino José Freire da Fonsêca
PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2

Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,
transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881581
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Agripino José Freire da Fonsêca

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881588
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: LITERATURA EM DEVIR                                                                                                   
                                         CÓDIGO: DLV 00019

( ) Presencial

( ) Híbrida

(X) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas: A
modalidade remota, neste momento, segue o Plano de Biossegurança da UNIR que indica Fase
1 no campus José Ribeiro Filho.

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 80

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA: 60

(obrigatório)

CH PRÁTICA: 20

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: Vespertino ANO/SEMESTRE: 2021.2

PROFESSOR(A):  Ana Maria Felipini Neves

1. EMENTA

A literatura pós vanguardas retardatárias: Tropicalismo e Poesia Marginal; Prosa Fantástica, Hiperrealista, Biográfica, Histórica e Memorialista; e
Poesia Multimidiática. Obras contemporâneas: a segunda metade do século XX e a cena literária do século XXI.

2. OBJETIVO GERAL

Conhecer a poesia brasileira surgida na segunda metade da década de 60 do século XX e seus desdobramentos, tais como a herança tropicalista
nos marginais, em poetas dos anos 80 e no movimento mangue beat dos anos 90. Entrar em contato com a poesia multimidiática, estabelecendo
relações com experiências semelhantes iniciadas pelos concretistas. Conhecer e discutir a diversidade da prosa brasileira do período que vai da
década de 70 do século XX ao início do século XXI, estabelecendo relações com outros momentos da “tradição” literária brasileira. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer o panorama político-social do início dos anos 60 do século XX;

- Entrar em contato com a poesia promovida pelo Centro Popular de Cultura da UNE (União Nacional dos Estudantes), que reflete esse momento do
Brasil;

- Aproximar-se da nova forma de manifestação da poesia, por meio da chamada “MPB”, que surge em meados dos anos 60 do século XX;

- O diálogo dessa forma poética com o momento político pelo qual o Brasil passa, por intermédio da “Canção de Protesto”;

- Compreender a estética tropicalista, que se diferencia das duas formas predominantes de canção da época (“Canção de Protesto” x “Jovem
Guarda”);

- Refletir sobre a Poesia Marginal, buscando compreender sua herança tropicalista;

- Compreender, a partir de análise, os diversos tipos de prosa que surgiram no final dos anos 60 e início dos anos 70 do século XX no Brasil;
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- Pensar a poesia dos anos 80 do século XX também à luz da indústria cultural de massa e sua vertente rock’n’roll;

- Compreender a poesia dos anos 90 e início do século XXI em sua multiplicidade de diálogos (com a tradição literária, com o modernismo, com as
chamadas “vanguardas retardatárias”, com a MPB).

4. CONTEÚDOS

 UNIDADE I

- A poesia cepecista e seus principais autores;

- Os principais cancionistas da “Música de Protesto”: Chico Buarque, Geraldo Vandré, Zé Kéti;

- Os principais cancionistas do Tropicalismo: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Tom Zé, etc.;

- As outras vertentes artistas da Tropicália: teatro, cinema, artes plásticas;

UNIDADE II

- A poesia marginal e seus diversos modos de circulação;

- Os poetas da poesia marginal: Charles, Chacal, Cacaso, Leminski, Leila Míccolis, etc;

- A prosa fantástica e seus autores: Moacyr Scliar, Érico Veríssimo, etc;

- O neobarroco de João Ubaldo Ribeiro;

UNIDADE III

- O romance histórico: Márcio Souza;

- O hiper-realismo de Rubem Fonseca no romance e no conto;

- Os principais poetas do rock’n’roll brasileiro: Cazuza, Arnaldo Antunes, Renato Russo, etc;

- A cena literária do fim do século XX e início do século XXI.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As aulas serão síncronas e/ou assíncronas (quando o Plano de Biossegurança da UNIR demonstrar que o campus José Ribeiro Filho encontra-se na
Fase 1), por meio de:

Exposição dialogada;
Leitura e discussão de textos;
Estudo dirigido de textos;
Produção textual; orientação de trabalhos; revisão crítica e reescrita textual;
Videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –, Google drive, formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo
de entrega previamente estipulado.

 CRONOGRAMA

27/04
Apresentação do Plano de Disciplina e
panorama histórico do início dos anos 60 do
século passado; 

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: PDF
postado no
SIGAA.

04/05 Histórico CPC e início da leitura do
“Anteprojeto do Manifesto do CPC”;

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: PDF
postado no
SIGAA.

11/05 Discussão do texto do “Anteprojeto do
Manifesto do CPC”;

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: PDF
postado no
SIGAA.

14h às 16hs:

Síncrona: Google
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18/05 Análise de poemas cepecistas. Meet

Assíncrona: PDF
postado no
SIGAA.

25/05

Atividades síncronas – conteúdo:

- Surgimento da MPB e seus festivais;

- Canção de protesto: proposta política e
estética;

Atividades assíncronas – conteúdo:

- Audição de canções do período (Autores:
Zé Ketti, Geraldo Vandré, Chico Buarque).

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: PDF
postado no
SIGAA.

01/06

Atividades síncronas - conteúdo:

Tropicalismo: proposta estética;

Documentário sobre o movimento.

Atividades assíncronas – conteúdo:

Leitura do texto “O Existencialismo é um
Humanismo”, de Jean-Paul Sartre.

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: PDF
postado no
SIGAA.

08/06

Atividades síncronas – conteúdo:

Discussão do texto de Sartre;

Atividades assíncronas – conteúdo:

Audição e análise de canções tropicalista
(Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc).

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: PDF
postado no SIGAA

15/06

Atividades síncronas - conteúdo:

Poesia marginal: surgimento e proposta
estética;

Atividades assíncronas – conteúdo:

Leitura e análise de poemas marginais.

Leitura do texto “Literatura Marginal e
Comportamento Desviante”, de Ana Cristina
César.

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: PDF
postado no SIGAA

22/06

Atividades síncronas – conteúdo:

Leitura e discussão do texto “Pós-
modernismo e Fim de Século”, de Ítalo
Moriconi;

Atividades assíncronas – conteúdo:

Filme “A Terra em Transe”, de Glauber
Rocha.

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: vídeo
a ser buscado na
internet

29/06

Atividades síncronas - conteúdo:

Seminários: Leminsky, Ana Cristina César,
Cacaso e O cobrador (Rubem Fonseca);

Atividades assíncronas - conteúdo:

Relatório dos seminários.

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: PDF
postado no SIGAA

06/07

Atividades síncronas – conteúdo:

Seminários: Márcio Souza, O matador
(Patrícia Melo), Manoel de Barros e Arnaldo
Antunes;

Atividades assíncronas - conteúdo:

Relatório dos seminários

14h às 16hs:

Síncrona: Google
Meet

Assíncrona: PDF
postado no SIGAA
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6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

Elaboração de poemas marginais a serem realizados de acordo com o descrito nas atividades assíncronas. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Questionário e atividades práticas.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

- Em aulas presenciais: lousa, exposição oral, data-show, recursos midiáticos variados;

- Em aulas síncronas: exposição oral e recursos midiáticos variados.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BOAVENTURA, Maria Eugenia (org.). 22 por 22: a semana da arte moderna vista pelos seus contemporâneos. São Paulo: Edusp, 2000. 

LAFETÁ, João Luiz. 1930: a crítica e o modernismo. São Paulo: Duas Cidades, 1974. 

LUCAS, Fábio. Do barroco ao modernismo: vozes da literatura brasileira. São Paulo: Ática, 1989.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABDALA JÚNIOR, Benjamin & CAMPEDELLI, Samira Youssef. Tempos da literatura brasileira. São Paulo: Ática, 1986. (Fundamentos). 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1980.

GOLDSTEIN, Norma. Do penumbrismo ao modernismo: o primeira bandeira e outros poetas significativos. São Paulo: Ática, 1983. (Ensaios).  

SILVERMAN, MALCON. Moderna ficção brasileira: ensaios. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL, 1978. 

TELES, Gilberto Mendonça. Vanguardas europeias e modernismo brasileiro. 11. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 1992.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881606
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: LITERATURA E ESTÉTICA

CÓDIGO: DAL00060

( ) Presencial

( ) Híbrida

(X) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas: No
momento, a modalidade se justifica em função do Plano de Biossegurança da UNIR, mostrando
que o campus José Ribeiro Filho encontra-se na Fase 1. 

CARGA HORÁRIA TOTAL:
40

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA: 30

(obrigatório)

CH PRÁTICA: 10

(obrigatório, quando estiver discriminado
na matriz curricular )

CRÉDITOS: 2

PERÍODO: Vespertino ANO/SEMESTRE: 2021-2

PROFESSOR(A):  Ana Maria Felipini Neves

1. EMENTA

Perspectiva histórica do belo e do feio. Intersecções de teorias estéticas e literatura. O belo, o feio, e a questão dos valores.

2. OBJETIVO GERAL

Aproximar-se das reflexões sobre as articulações entre o pensar estético e o fazer literário na dupla perspectiva: do belo e do feio.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar a configuração do feio e do belo, a partir dos discursos dominantes e do contexto histórico e cultural das diversas épocas. Abordar
aspectos da relação entre estética e ética.

4. CONTEÚDOS 

1. Breve trajetória da questão do Belo e do Feio:
1. 1 A inseparabilidade kalos kai agathos (belo e bom, ou belo e virtuoso);
1. 2 Preceitos estéticos clássicos e seu desdobramento ao longo do tempo;
1. 3 Problematização em torno do Feio, sua existência marginal e vinculação ao mal;
1. 4 A hybris, o feio em si e o feio artístico;
1. 5 O feio incorporado por Baudelaire.

2. Teratologia em perspectiva mítica e literária:
2. 1 Monstros de natureza divina, humana e animal;
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2. 2 Monstros e a crítica à ciência e à razão;
2. 3 Teratologia: o conceito monstruoso concretizado em objetos como o aleph, o hipercubo, o zahir e os hrönir, entre outros.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; produção textual.

As aulas serão síncronas e assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e fórum (SIGAA), de acordo com os prazos previamente
acordados.

 

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

28/04

Atividades síncronas: 2 horas/aula – conteúdo: 

Apresentação do plano de trabalho e planejamento
das atividades com os alunos

 

Atividades Assíncronas: 7 horas/aula – conteúdo:

A inseparabilidade do Belo e do Bom:
inseparabilidade conceitual e prática

 

Pesquisa de textos como preparação para a próxima
aula

SÍNCRONAS: GOOGLE MEET

16h40 às 18h20

Apresentação da proposta de trabalho e planejamento das atividades em conjunto
com os alunos

Indicação de textos

 

ASSÍNCRONAS:

Pesquisa de textos na rede sobre a questão do Belo e do Bom

 

05/05

Atividades síncronas: 2 horas/aula – conteúdo:   

A inseparabilidade do Belo e do Bom

 

Atividades Assíncronas: 7 horas/aula – conteúdo:  

Pesquisa de textos como preparação para a próxima
aula

 

SÍNCRONAS: GOOGLE MEET

16h40 às 18h20

Apresentação de slides e debate com participação de todo o grupo

 

ASSÍNCRONAS:  Pesquisa de textos na rede sobre a questão do Feio

12/05

Atividades síncronas: 2 horas/aula – conteúdo:

Discussão sobre o Feio, surgimento e sentido

 

Atividades assíncronas: 7 horas/aula – conteúdo:

Estudo do texto Definindo o monstruoso: forma e
função histórica, de Sergio Belley

SÍNCRONAS: GOOGLE MEET

16h40 às 18h20

 Apresentação de slides e debate com participação de todo o grupo

 

ASSÍNCRONAS: Leitura e estudo do texto disponibilizado no SIGAA

 

9 horas/aula

19/05

Atividades síncronas: 2 horas/aula – conteúdo:
Teratologia a partir do texto recomendado

 

 

Atividades assíncronas: 7 horas/aula – conteúdo:
leitura de contos para discussão sobre Teratologia
em perspectiva mítica e literária

SÍNCRONAS: GOOGLE MEET

16h40 às 18h20

Debate sobre o texto recomendado

 

ASSÍNCRONAS:

Leitura dos contos: A casa de Asterión, de Jorge Luis Borges e A vingança do
boto, de Artur Engrácio

 

Atividades Síncronas: 4 horas/aula  - conteúdo:
 Teratologia em perspectiva mítica e literária
(discussão dos textos recomendados)

Síncronas: Google Meet

16h40 às 20h20

Debate e abertura de fórum
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26/05

(discussão dos textos recomendados)

 

 

Atividades assíncronas: 5 horas/aula –
conteúdo:leitura e estudo da obra Frankenstein ou o
Prometeu Moderno, de Mary Shelley

 

 

 

 

ASSÍNCRONAS: leitura da obra  Frankenstein ou o Prometeu Moderno, de  Mary
Shelley disponibilizada no SIGAA

 

 

02/06

Atividades síncronas: 4 horas – conteúdo:

Monstros e a crítica à ciência e à razão

 

Atividades assíncronas: 5 horas/aula – conteúdo:

Leitura dos contos: Aleph, Zahir e O imortal, de Jorge
Luis Borges

 

Síncronas: Google Meet

16h40 às 18h20

Debate sobre a obra recomendada

 

Assíncronas: leitura dos contosAleph,  Zahir e O imortal disponibilizados no
SIGAA

 

09/06

Atividades síncronas: 2 horas – conteúdo:

Teratologia: o conceito monstruoso concretizado em
objetos como o aleph, o hipercubo, o zahir e os hrönir,
entre outros

Fechamento do curso

 

 
Atividades assíncronas: 7 horas/aula – conteúdo:
Produção de vídeo como avaliação final

Síncronas: Google Meet

16h40 às 18h20

Debate sobre os contos lidos

 

Assíncronas: Preparação do vídeo, trabalho final da disciplina

 

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

Descrita acima, em "Atividades Assíncronas" que visam à produção de vídeo.

 

/7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

1. A avaliação terá por finalidade:

I) Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento;

II) Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento adquirido a novas situações em função das exigências
profissionais;

III) Aferir as disposições críticas face ao saber, à inovação e ao rigor metodológico.

 

2. Será efetivada a partir de:

I) Questionário: valor de 0 a 100

II)Produção de vídeo; valor de 0 a 100

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; produção textual;

As aulas serão síncronas e assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e fórum (SIGAA), de acordo com os prazos previamente
acordados.

 

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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ECO Umberto. História da beleza. Tradução de Eliana Aguiar. Rio Janeiro: Record, 2012.

 ______. História da Feiura. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2007

HAUSER, A. História social da arte e da literatura. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 1998. (Paidéia)

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. Tradução Denise Bottmann e Federico Carotti. São Paulo:
Companhia das Letras, 1992.

BAYER, Raymond. História da estética. Tradução José Saramago. Lisboa: Editorial Estampa. 1978.

BELLEI, Sérgio. Monstros, índios e canibais: ensaios de crítica literária e cultural. Florianópolis: Insular,

2000.

BORGES, Jorge Luis. O livro dos seres imaginários. Tradução Carmen Vera Cirne Lima. São Paulo:

Globo, 2006.

_____. Aleph. Tradução de Flávio José Cardozo. In. _____. Obras completas de Jorge Luis Borges vol.I. Vários tradutores. São Paulo: Globo,
1999.

CROCE, Benedetto. Breviário de estética e Aesthetica in nuce. Tradução de Rodolfo Ilari Júnior. São Paulo: Editora Ática, 1997.

ENGRÁCIO, Arthur. A Vingança do Boto, Contos. Rio de Janeiro: Rio Fundo Editora, 1995.

FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Aula inaugural no College de France. Pronunciada em 2

de dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola: 1996.

SHELLEY, Mary. Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Tradução Santiago Nazarian; Tradução dos anexos:

Bruno Gambarotto. São Paulo: Zahar, 2017.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881612
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                              CÓDIGO:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Ana Maria Felipini Neves

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881617
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                              CÓDIGO:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Ana Maria Felipini Neves

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 

Plano de Ensino DALV-PVH 0881622         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 31



Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881622
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Ana Maria Felipini Neves

E-mail:anafelipini@unir.br 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
      

 

Vespertino

 

      

 

Noturno

 

     -

 

Observações:

1.

2.

3.

4.
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Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881638
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Ana Maria Felipini Neves
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881645
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Ana Maria Felipini Neves

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881652
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS
 
DISCIPLINA:  Estágio Supervisionado: Regência no Ensino Médio              CÓDIGO:  DAL00055
(X ) Presencial
(X ) Híbrida
( ) Remota
 
Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:
 

     O planejamento das aulas levará em conta o Plano de Biossegurança da UNIR e a Resolução Nº
391, de 25 de fevereiro de 2022. Contudo, se a situação se agravar ou na impossibilidade de
cumprimento pelas condições orientadas no referido plano, será u lizada a forma remota de ensino,
conforme o ar go 3º, item III, da Resolução Nº 391, de 25 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre
Calendário Acadêmico 2021.2 e sobre o retorno às a vidades presenciais dos cursos de graduação.
Desse modo, as aulas serão presenciais se for possível manter o distanciamento necessário para a
segurança dos alunos e dos docentes. Assim, conforme o referido item, se o número de alunos
matriculados for superior ao determinado no protocolo de biossegurança, as aulas podem ocorrer em
modalidade híbrida ou no formato remoto, pois, segundo o referido ar go: "Ficam autorizadas as
a vidades acadêmicas de forma remota ou híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-
cogni vo, cujo número de matriculados não permita manter distanciamento sico/social seguro para
evitar o contágio do Sars-Cov-2".

 
CARGA HORÁRIA TOTAL:  100 HORAS CH TEÓRICA: --- CH PRÁTICA: 100 
CRÉDITOS: 05                                                               PERÍODO: 8º 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/04/2022 A 08/08/2022 ANO/SEMESTRE:  2021/2 EXECUTADO EM 2022/1
PROFESSOR(A):  ANA MARIA GOUVEIA CAVALCANTI AGUILAR 
                              MARIA DO SOCORRO DIAS LOURA JORRIN

1. EMENTA

     Criação cole va de metodologias do ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira para Regência no Ensino Médio.
Intervenção do licenciando em todos os aspectos do processo ensino-aprendizagem, da organização à execução. Elaboração do
artigo final da disciplina e Seminário de avaliação final.

2. OBJETIVO GERAL

     Oportunizar ao discente conhecer e integrar os conhecimentos de área específica do curso de Letras a uma visão
educacional mais ampla sobre a Escola de Ensino Médio, a legislação vigente e per nente a essa etapa e modalidade de ensino
no âmbito da escola e ainda as teorias educacionais.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Trabalhar as diferentes concepções de ensino, de língua e literatura no Ensino Médio.

b) Colocar o aluno em contato com as escolas para a vivência do cotidiano nos espaços escolares.

c) Propiciar ao aluno a oportunidade de realizar as atividades de regência nas aulas de língua portuguesa do Ensino Médio.

d) Pra car o exercício da regência na sala de aula com segurança acerca dos conhecimentos das áreas de língua e Literatura,
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d) Pra car o exercício da regência na sala de aula com segurança acerca dos conhecimentos das áreas de língua e Literatura,
bem como vivenciar e propor novas estratégias e metodologias de trabalho.

4. CONTEÚDOS 
 
Unidade I – O regulamento e orientações para o estágio de regência
1.1 Orientações para o estágio curricular: a regência no Ensino Médio.
1.2 Distribuição da carga horária do Estágio Supervisionado.
1.3 Orientações para a elaboração Plano de Aula/Ação e do Relatório de estágio.
 
Unidade II –  O ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio
2.1 PCNEM, PCN+, BNCC e a Lei nº 13.415/2017.
2.2 Leitura, escuta e Produção de textos (orais, escritos, multissemióticos).
2.3 Análise linguística/semiótica.
2.4 O ensino de Literatura: a especificidade do texto literário.
 
Unidade III – Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura: regência e socialização
3.1 Regência nas turmas de Ensino Médio.
3.2 Elaboração do Relatório.
3.3 Socialização do estágio de regência no Ensino Médio.
 
5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS/CARGA HORÁRIA PRÁTICA

     A disciplina Estagio Supervisionado: Regência no Ensino Médio seguirá o regimento do departamento para estágios, com
adequação da carga horária e das a vidades ao contexto pandêmico que estamos vivenciando desde 2020, podendo realizar
aulas e a vidades híbridas ou remotas. Assim sendo, o Estágio Supervisionado de Regência no Ensino Médio prevê o contato
com o co diano da sala de aula e com o campo de Estágio, que inclui leitura crí ca sobre as prá cas pedagógicas, a avaliação
reflexiva constante, o registro permanente, com parcerias: estagiários, professores supervisores e professores-orientadores.

     O estágio será desenvolvido da seguinte forma:

15 aulas- Aulas expositivas-dialogadas com exposição de elementos teóricos que constituem o estágio.
50 aulas – Contato com o cotidiano da sala de aula realizado no campo de Estágio.
20 aulas- Elaboração de registros reflexivos sobre aspectos significativos da docência, em especial aos relacionados ao ensino de
Língua Portuguesa (como primeira língua), Literatura, Produção de textos escritos e orais, Leitura e Análise linguística.
25 aulas - Elaboração do relatório final; orientações - momentos de orientação coletiva, em equipe e individual, (conforme
resolução 391/2022/UNIR).
10 aulas - Seminário final de socialização; relatos de experiências.

     As a vidades do Estágio Supervisionado: Regência no Ensino Médio serão desenvolvidas em três momentos: orientações,
regência na escola campo e socialização.

     Disciplina de 100 horas: Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a
carga horária em hora relógio.

CRONOGRAMA 

 DIA/MÊS CONTEÚDOS ATIVIDADES

1
25/04

 

O Regulamento dos estágios curriculares do curso de Letras Português –
UNIR

Orientações para o estágio curricular.

Distribuição da carga horária do Estágio.

Estudo do Regulamento.

Aula expositiva e dialogada.

2
02/05

 

Estratégias de produção e análise de textos (orais,  escritos,
multissemióticos) e estratégias para o ensino de Literatura.

Aula expositiva e dialogada.

3 02/05
Aula extra adicional

Documentos norteadores: PCNEM, PCN+, BNCC e a Lei nº 13.415/2017.

Estudo dirigido.

Podcast.

4 09/05
Orientações para a elaboração do Plano de Aula e do Relatório de
estágio.

Aula expositiva e dialogada.
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5 09/05

Aula extra adicional

Reflexões sobre o ensino de Literatura: a especificidade do texto
literário.

Estudo dirigido

Ficha de leitura.

6 16/05
Contato com a Escola campo.

Apresentação da Carta de Estágio.
Escola campo

7 23/05
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula/Ação, a vidades,
correção de atividades avaliativas.

Escola campo

8 23/05

Aula extra adicional

Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula/Ação, a vidades,
correção de atividades avaliativas.

Escola campo

9 30/05
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula/Ação, a vidades,
correção de atividades avaliativas.

Escola campo

10 30/05
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula/Ação, a vidades,
correção de atividades avaliativas.

Escola campo

11 06/06
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula/Ação, a vidades,
correção de atividades avaliativas.

Escola campo

12 06/06

Aula extra adicional

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino  Médio do 1º ao 3º ano.

Escola campo

13 13/06
Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino  Médio do 1º ao 3º ano.
Escola campo

14 13/06

Aula extra adicional

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino  Médio do 1º ao 3º ano.

Escola campo

15 20/06
Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino  Médio do 1º ao 3º ano.
Escola campo

16 20/06

Aula extra adicional

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino  Médio do 1º ao 3º ano.

Escola campo

17 27/06
Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino  Médio do 1º ao 3º ano.
Escola campo

18 27/06

Aula extra adicional

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino  Médio do 1º ao 3º ano.

Escola campo

19 04/07 O Relatório de Estágio: orientações.
Elaboração do Relatório de
Estágio

20 11/07
Aula extra adicional

O Relatório de Estágio: orientações.

Elaboração do Relatório de
Estágio

21 18/07 O Relatório de Estágio: orientações.
Elaboração do Relatório de
Estágio

22 25/07 O Relatório de Estágio: orientações.
Elaboração do Relatório de
Estágio

Plano de Ensino DALV-PVH 0881659         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 43



Estágio

23 01/08

Seminário de socialização do Estágio Supervisionado de Regência e
entrega dos relatórios.

 

Socialização do Estágio e
Autoavaliação.

24 08/08

Seminário de socialização do Estágio Supervisionado de Regência e
entrega dos relatórios.

 

Socialização do Estágio e
Autoavaliação.

CARGA HORÁRIA TOTAL:  100 horas = 120 aulas.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

          Conforme a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, que pauta sobre o sistema de avaliação na Universidade
Federal de Rondônia, a avaliação dos discentes deve ser contínua e cumulativa, estimando-se as características qualitativas.  

          A avaliação consis rá na média das notas do Plano de Aula/Ação, Relatório Final e do Seminário, a cada uma destas
etapas será atribuída uma nota.

        A regência e o relatório poderão ser feitos em dupla, contudo, no relatório deverá constar a ficha individual e a carga
horária discriminada no Plano de Aula/Ação de cada aluno de forma separada.

          As etapas avalia vas (Plano de Aula, Regência, Relatório Final, Par cipação das aulas presenciais e do Seminário), estão
de acordo com a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, portanto devem ser cumpridas pelos discentes para obterem
aprovação. Sendo assim, a avaliação será feita de acordo com a legislação vigente, no que se refere às notas e frequência. Para
efeito de média, serão consideradas as seguintes atividades:

            1. Estágio de Regência na Escola campo. 10,0
            2. Relatório do Estágio de Regência e Plano de Aula/Ação.     10,0
            3. Participação nas aulas e Seminário de socialização do estágio de regência.  10,0
                 TOTAL: 30,0 ÷ 3 = 10,0
 
7. RECURSOS DIDÁTICOS

     As aulas serão ministradas com uso do quadro branco, projetor de imagem, Documentos norteadores do Ensino de Língua
Portuguesa e Literatura no Ensino Médio; SIGAA, Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA – G. Meet,); E-mail;
WhatsApp, etc.; textos teóricos e Livros didáticos.

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
 
1. ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e autoimagens. RJ: Vozes, 2002.
2.BAKHTHIN, Mikhail. Estética da criação verbal. trad. Paulo Bezerra. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
3.FILHO, Antenor Antônio Gonçalves. Educação e literatura. RJ: DP&A, 2000. ILARI, Rodolfo. A linguística e o ensino de língua
portuguesa. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
4.MALARDI, Letícia. Ensino e literatura no 2º grau: problemas e perspectivas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985.
5.RAMOS, Jânia. O espaço da oralidade em sala de aula. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
 
9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
 
1. AZEREDO, José Carlos de (org.). Língua portuguesa em debate: conhecimento do ensino. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
2. COSTA, Eneida. A leitura motivada e a produção de textos. Brasília: APLP, 1998.
3. NAPOLITANO, Marcos. Como usar a televisão na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1999.
4. ROCCO, Maria Tereza Fraga. Literatura, ensino: uma problemática. São Paulo: Ática, 1981.
5. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Escola: espaço do projeto político-pedagógico. Campinas: Papirus, 1998.
 

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Process o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881659
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

 

 

   PLANO DE DISCIPLINA

 DISCIPLINA: Estágio Supervisionado: Regência no Ensino Fundamental II  CÓDIGO:    DAL00050 

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

( x) Presencial

(x ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

          O planejamento das aulas levará em conta o plano de Biossegurança da UNIR e  a Resolução
Nº 391, de 25 de fevereiro de 2022, para a previsão da modalidade presencial. Entretanto, se a
situação se agravar ou na impossibilidade de cumprimento pelas condições sicas u lizaremos a
forma remota de ensino, conforme Plano de Biossegurança da UNIR e  o ar go 3º, item III, da
RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, que dispõe sobre Calendário Acadêmico 2021.2 .
Desse modo, as aulas serão presenciais se for possível manter o distanciamento necessário para a
segurança dos alunos e dos docentes. Assim, conforme o referido item, se o número de alunos
matriculados for superior ao determinado no protocolo de biossegurança, as aulas podem ocorrer em
modalidade híbrida, segundo o referido ar go: "Ficam autorizadas as a vidades acadêmicas de forma
remota ou híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-cogni vo, cujo número de
matriculados não permita manter distanciamento sico/social seguro para evitar o contágio do Sars-
Cov-2".

CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 CH TEÓRICA: --- CH PRÁTICA: 100

CRÉDITOS: 5 PERÍODO: 7º ANO/SEMESTRE: 2021/2

PROFESSOR(A):  Ana Maria Gouveia Cavalcanti Aguilar
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                              Fernando Simplício dos Santos

                              Larissa Gotti Pissinatti

 

1. EMENTA

          Fundamentação teórica do ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira para Regência
no Ensino Fundamental. Integração colabora va do licenciando em todos os aspectos do processo
ensino-aprendizagem, da organização à execução. Elaboração do ar go final da disciplina e Seminário
de Avaliação.

2. OBJETIVO GERAL

          Oportunizar ao discente conhecer e integrar os conhecimentos de área específica do curso de
Letras a uma visão educacional mais ampla sobre a escola de Ensino Fundamental, a legislação
vigente e per nente a essa etapa e modalidade de ensino no âmbito da escola e ainda as teorias
educacionais;

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Trabalhar as diferentes concepções de ensino, de língua e literatura no Ensino Fundamental.

b) Colocar o aluno em contato com as escolas para a vivência do cotidiano nos espaços escolares;

c) Propiciar ao aluno a oportunidade de realizar as a vidades de regência nas aulas de língua
portuguesa do Ensino Fundamental.

d)  Pra car o exercício da regência na sala de aula com segurança acerca dos conhecimentos das
áreas de língua e Literatura, bem como experienciar e propor novas metodologias de trabalho.

4. CONTEÚDOS 

Unidade I – O regulamento e orientações para o estágio de regência

1.1Orientações para o estágio curricular: a regência.

1.2Distribuição da carga horária do Estágio.

1.3Orientações para a elaboração Plano de Aula e do Relatório de estágio.

 

Unidade II –  Estratégias para o ensino de Língua e Literatura: legislação.

2.1 Concepções de leitura, literatura e do ensino de LÍNGUA e LITERATURA.

2.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa e a BNCC.

2.3 Estratégias de produção e análise de textos (orais e escritos) e estratégias para o ensino de
Literatura.

 

Unidade III – Estágio Supervisionado: regência e socialização

2.1 Regência nas turmas de Ensino Fundamento II do 6º ao 9º ano.

2.2 Elaboração do Relatório.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

          A disciplina Estagio Supervisionado: Regência no Ensino Fundamental II, seguirá o regimento do
departamento para estágios e em todos os seus momentos prevê o contato com o co diano da sala
de aula e da escola campo, que inclui leitura crí ca sobre as prá cas pedagógicas, a avaliação
reflexiva constante, o registro permanente, com parcerias: estagiários, professores supervisores e
professores-orientadores.

            Será desenvolvida da seguinte forma:

15 aulas- Aulas exposi vas-dialogadas com exposição de elementos teóricos que cons tuem o
estágio; debates a partir de estudos de textos

50 aulas – Contato com o cotidiano da sala de aula realizado no campo de Estágio.

20 aulas- Elaboração de registros reflexivos sobre aspectos significa vos da docência, em
especial aos relacionados ao ensino de Língua Portuguesa (como primeira língua), Literatura,
Produção de textos escritos e orais, Leitura e Análise linguística.

25 aulas - Elaboração do relatório final; orientações - momentos de orientação cole va, em
equipe e individual, (conforme resolução 391/2022/UNIR.

10 aulas - Seminário final de socialização; relatos de experiências.

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA

CONTEÚDOS ATIVIDADES

 

30 aulas: 6 encontros assíncronos - (a vidades e elaboração de
relatório).

25 aulas: 5 encontros - síncronos pelo Google meet (aula
exposi va dialogada, apresentação de seminário,
encerramento), podendo ser presencial, caso a UNIR mude de
fase, conforme o Plano de Biossegurança. 

65  aulas : Regência na escola - Escola campo (presencial na
escola).

 

1-26/04
O Regulamento dos estágios curriculares do curso de Letras – UNIR;
Orientações para o estágio curricular;
Distribuição da carga horária do Estágio.

Estudo do
Regulamento do
Estágio
Supervisionado -
Síncrono
 

2-03/05
Concepções de leitura, literatura e do ensino de LÍNGUA e LITERATURA;
Estratégias de produção e análise de textos (orais e escritos) e
estratégias para o ensino de Literatura.

Aula expositiva
dialogada/ Síncrono

3-03/05
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa.
Aula extra adicional

Estudo
dirigido/Assíncrono.

4-10/05
Orientações para a elaboração do Plano de Aula e do Relatório de
estágio.

Aula expositiva
dialogada-
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estágio.
Síncrono.

5-10/05
Reflexões sobre a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial
Curricular de Língua Portuguesa/RO. 
Aula extra adicional

Estudo
dirigido/Assíncrono.

6- 17/05 Contato com a escola Escola Campo

7-31/05
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula, atividades,
correção de atividades avaliativas.

Escola Campo

8-31/05
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula, atividades,
correção de atividades avaliativas. 
Aula extra adicional

Escola Campo

9-07/06
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula, atividades,
correção de atividades avaliativas.

Escola Campo

10-07/06
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula, atividades,
correção de atividades avaliativas.
Aula extra adicional

Escola Campo

11-14/06
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano de Aula, atividades,
correção de atividades avaliativas.

Escola Campo

12-14/06
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas de Ensino Fundamental do
6º ao 9º ano.
Aula extra adicional

Escola Campo

13-21/06
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas de Ensino Fundamental do
6º ao 9º ano.

Escola Campo

14-21/06
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas de Ensino Fundamental do
6º ao 9º ano.
Aula extra adicional

Escola Campo

15-28/06
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas de Ensino Fundamental do
6º ao 9º ano.

Escola Campo

16-28/06
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas de Ensino Fundamental do
6º ao 9º ano.
Aula extra adicional

Escola Campo

17-05/07
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas de Ensino Fundamental do
6º ao 9º ano

Escola Campo

18-05/07
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas de Ensino Fundamental do
6º ao 9º ano.
Aula extra adicional

Escola Campo

19-12/07 O Relatório de Estágio
Elaboração do
Relatório de
Estágio/Assíncrono.

2012/07
Aula extra adicional
O Relatório de Estágio

Elaboração do
Relatório de
Estágio/Assíncrono.

21-19/07 O Relatório de Estágio
Elaboração do
Relatório de
Estágio/Assíncrono.

22- 19/07 O Relatório de Estágio
Elaboração do
Relatório de
Estágio/Assíncrono.

23-26/07 O Relatório de Estágio
Elaboração do
Relatório de
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Estágio/Assíncrono

24-02/08
Análise crítica do ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino
Fundamental Socialização do estágio Supervisionado de Regência no
ensino Fundamental (Seminário) e entrega dos relatórios.

Seminário e entrega
dos
Relatórios/Síncrono.

25-09/08
Análise crítica do ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino
Fundamental Socialização do estágio Supervisionado de Regência no
ensino Fundamental (Seminário) e entrega dos relatórios.

Seminário e entrega
dos
Relatórios/Síncrono.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

1. Conforme a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, que pauta sobre o sistema de
avaliação na Universidade Federal de Rondônia, a avaliação dos discentes deve ser con nua e
cumulativa, estimando-se as características qualitativas.  

2. A avaliação consis rá na média das notas do Plano de Aula, Relatório Final e do Seminário, a
cada uma destas etapas será atribuída uma nota.

A regência e o relatório poderão ser feitos em dupla, contudo, no relatório deverá constar a
ficha individual e a carga horária discriminada no Plano de Aula de cada aluno de forma
separada.

O não cumprimento ou cumprimento parcial da carga horária do estágio ou de uma das etapas
avalia vas (Plano de Aula, Regência, Relatório Final, Par cipação das aulas presenciais e do
Seminário) implicará na reprovação do aluno.

A avaliação será feita de acordo com a legislação vigente, no que se refere às notas e
frequência. Para efeito de média, serão consideradas as seguintes atividades

Atividades Avaliativas Pontuação

1. Plano de Aula 5,0

2. Estágio na Escola 10,0

3. Relatório de Estágio 10,0

4. Participação no Seminário de socialização do estágio, nas aulas presenciais
de socialização, nos debates e reflexões acerca das vivências e dados
coletados.

5,0

 TOTAL 30,0 ÷ 3 = 10,0

7. RECURSOS DIDÁTICOS

 As aulas serão ministradas com uso do quadro branco, projetor de imagem, PCN de Língua
Portuguesa, BNCC, Referencial Curricular Estadual/RO; SIGAA, Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem (AVEA), G. Meet, WhatsApp, e-mail, textos teóricos e Livros didáticos.

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudo e proposições. São Paulo:
Cortez, 1996.
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2. PICONEZ, Stela C. Bertholo (org). A Prá ca de Ensino e o Estagio Supervisionado. Campinas:
Papirus, 1991.

3. VASCONCELLOS, Celso S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educa vo. São
Paulo: Libertad, 1995

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões comunica vas no ensino de línguas. São Paulo:
Pontes, 2002.

2. CORACINE, Maria José (Org.). O jogo discursivo na aula de leitura. São Paulo: Pontes, 2002.

GANDIN, Danilo. A prá ca do planejamento par cipa vo: na educação e em outras ins tuições,
grupos e movimentos dos campos cultural, social, polí co, religioso e governamental. Petrópolis. RJ:
Vozes, 2005.

3. KAUFMAN, Ana Maria & RODRIGUES, Maria Helena. Escola, literatura e produção de textos. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1995.

4. FRANCHI, Eglê. E as crianças eram difíceis... a redação na escola. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

5. GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1991.

6. KATO, Mary. O aprendizado da leitura. São Paulo: Ática, 1985.

7. KAUFMAN, Ana Maria & RODRIGUES, Maria Helena (1995). Escola, literatura e produção de textos.
PA: Artes Médicas, 1995.

8. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Escola: espaço do projeto polí co-pedagógico. Campinas: Papirus,
1998.

PERIÓDICOS

Revista do Instituto de Estudos Brasileiro - www.ieb.usp.br

Revista Litteris -www.revistaliteris.com.br

Revista Padagógica Histórica - h p://worldcat.org/ tle/paedagogica-historica/oclc/52692900?
lang=pt Revista Educação &Sociedade - http://www.cedes.unicamp.br/rev_apresentação.htm

Revista Educação & Pesquisa - http://www3.fe.usp.br/seçoes/inst/novo/revista

Revista Brasileira de Educação - http://www,anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm

ASSINATURA
PROFESSOR(A)

ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881664
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                              CÓDIGO:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Ana Maria Gouveia Cavalcanti Aguilar 

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881693
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                              CÓDIGO:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Ana Maria Gouveia Cavalcanti Aguilar 

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881695
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Ana Maria Gouveia Cavalcanti Aguilar 

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881718
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: TEORIAS LINGUÍSTICAS                                                                                       
CÓDIGO: DLV00009                                                                                                                                   
                                             

( ) Presencial

(X) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

60 horas

CH TEÓRICA:

60 horas

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 03

PERÍODO: 25/04/2022 a
09/08/2022 ANO/SEMESTRE: 2021/2

PROFESSOR(A):  Élcio Aloisio Fragoso

1. EMENTA

Teorias linguísticas: quanto ao historicismo, ao estruturalismo, ao funcionalismo e ao gerativismo linguístico, enfocaremos estas teorizações nas
condições específicas de produção do conhecimento científico sobre a linguagem. Concepção de língua e de falante em cada perspectiva teórica.
Unidades linguísticas e métodos de análise em cada viés teórico. Possibilidades de interface com outras ciências.

2. OBJETIVO GERAL

Refletir sobre aspectos mais gerais ligados aos procedimentos científicos, com atenção especial para o domínio das ciências humanas e mais
particularmente das ciêncais da linguagem. Estudar o desenvolvimento das ciências da linguagem a partir de métodos e de pontos de vista que são
os da filosofia e da história das ciências. Rever o velho esquema dos comparatistas. Abordar as questões teóricas e metodológicas no campo da
linguística.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Refletir sobre o campo de conhecimento da linguística: suas teorias, métodos e análise. Estudar as diferentes teorizações sobre a língua. Fazer
considerações sobre o desenvolvimento muito particular dos estudos linguísticos a partir do século XX. Apresentar como estes estudos linguísticos
estabeleceram seus objetos, seus métodos e procedimento de análise, assim como que conceitos, noções e práticas acabaram por constituir.

4. CONTEÚDOS 

“História das ideias linguísticas” ou “História das teorias linguísticas”?

O que se faz quando se faz a história das ideias linguísticas?
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Como se faz a História das ideias linguísticas?

Conhecimento sobre a língua;

A constituição da Linguística como disciplina;

Alguns percursos do estruturalismo;

A posição do estudo linguístico ligado ao trabalho de Chomsky;

Linguística e sociedade;

Pragmática;

O linguístico, o social e o histórico;

A relação entre o simbólico e o político;

Discurso e textualidade;

As diferentes linhas de reflexão nos estudos linguísticos no século XX e XXI;

A concomitância das diferentes linhas de reflexão dos estudos linguísticos; os embates teóricos;

Conclusão do curso.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aula expositiva; leitura orientada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; orientação de trabalhos;

As aulas serão hírbridas, de forma remota (síncronas e/ou assíncronas) - por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA –
fóruns –, Google drive, formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado - e presenciais.

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

26/04 - 01

Aula presencial: 3 horas – conteúdo:

Apresentação do plano de disciplina e ementa;
materiais para a leitura;

História das Ideias Linguísticas ou História das
Teorias Linguísticas? O enfoque nas Ciências da
Linguagem. Como as teorias da linguagem vão
recortando o seu objeto?

Discussão e leitura

AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora
da Unicamp, 2014.

COLOMBAT, B.; FOURNIER, Jean-Marie; PUECH, C. Uma história das ideias
linguísticas. São Paulo: Contexto, 2017.

26/04 - 02

Aula remota: 3 horas – conteúdo: História das Ideias
Linguísticas ou História das Teorias Linguísticas? O
enfoque nas Ciências da Linguagem; Como as
teorias da linguagem vão recortando o seu objeto?

Discussão e leitura

AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora
da Unicamp, 2014.

COLOMBAT, B.; FOURNIER, Jean-Marie; PUECH, C. Uma história das ideias
linguísticas. São Paulo: Contexto, 2017.

03/05 - 03
Aula presencial: 3 horas – conteúdo: O que se faz
quando se faz a história das ideias linguísticas?

Conhecimento sobre a língua;

Discussão e leitura

AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora
da Unicamp, 2014.

COLOMBAT, B.; FOURNIER, Jean-Marie; PUECH, C. Uma história das ideias
linguísticas. São Paulo: Contexto, 2017.

03/05 - 04
Aula remota; 3 horas – conteúdo: O que se faz quando
se faz a história das ideias linguísticas?

Conhecimento sobre a língua;

Discussão e leitura

AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora
da Unicamp, 2014.

COLOMBAT, B.; FOURNIER, Jean-Marie; PUECH, C. Uma história das ideias
linguísticas. São Paulo: Contexto, 2017.

07/05 - 05
Aula remota; 3 horas – conteúdo: O que se faz quando
se faz a história das ideias linguísticas?

Conhecimento sobre a língua;

Discussão e leitura

AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora
da Unicamp, 2014.

COLOMBAT, B.; FOURNIER, Jean-Marie; PUECH, C. Uma história das ideias
linguísticas. São Paulo: Contexto, 2017.
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10/05 - 06
Aula presencial: 3 horas – conteúdo: O que se faz
quando se faz a história das ideias linguísticas?

Conhecimento sobre a língua;

Discussão e leitura

AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora
da Unicamp, 2014.

COLOMBAT, B.; FOURNIER, Jean-Marie; PUECH, C. Uma história das ideias
linguísticas. São Paulo: Contexto, 2017.

10/05 - 07

Aula remota: 3 horas – conteúdo: A constituição da
Linguística como disciplina; A constituição da
linguística no
Brasil ; A ciência linguística e seu desenvolvimento no
século XX;

Discussão e leitura

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. 30. ed. São Paulo: Cultrix, 2008.

CÂMARA JR. Princípios de Linguística Geral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livraria
Acadêmica, 1969

CAMARA JR., Joaquim Mattoso. História da Linguística. 7ª ed., Petrópolis/RJ:
Vozes, 2011.

17/05 - 08

Aula presencial: 3 horas – conteúdo: A constituição da
Linguística como disciplina; A constituição da
linguística no
Brasil;

Alguns percursos do estruturalismo;

Discussão e leitura

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. 30. ed. São Paulo: Cultrix, 2008.

JAKOBSON, R. Linguística e Comunicação. São Paulo: Editora Cultrix LTDA,
1999.

CÂMARA JR. Princípios de Linguística Geral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livraria
Acadêmica, 1969

CAMARA JR., Joaquim Mattoso. História da Linguística. 7ª ed., Petrópolis/RJ:
Vozes, 2011.

17/05 - 09

Aula remota: 3 horas – conteúdo: A constituição da
Linguística como disciplina; A constituição da
linguística no Brasil;

Alguns percursos do estruturalismo;

Discussão e leitura

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. 30. ed. São Paulo: Cultrix, 2008.

JAKOBSON, R. Linguística e Comunicação. São Paulo: Editora Cultrix LTDA,
1999.

CÂMARA JR. Princípios de Linguística Geral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livraria
Acadêmica, 1969

CAMARA JR., Joaquim Mattoso. História da Linguística. 7ª ed., Petrópolis/RJ:
Vozes, 2011

24/05 - 10

Aula presencial: 3 horas – conteúdo: Alguns percursos
do estruturalismo;

A posição do estudo linguístico ligado ao trabalho de
Chomsky;

Discussão e leitura

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

MUSSALIM, Fernanda e BENTES, Anna Christina. (orgs.) Introdução a
Linguística: domínios e fronteiras. V. 1. São Paulo: Editora Cortez, 2003.

MUSSALIM, F., BENTES, A. C. (Orgs.). Introdução à linguística: Fundamentos
epistemológicos. Vol. 3. São Paulo: Cortez, 2004.

24/05 - 11

Aula remota: 3 horas – conteúdo: Alguns percursos do
estruturalismo;

A posição do estudo linguístico ligado ao trabalho de
Chomsky;

Discussão e leitura

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

MUSSALIM, Fernanda e BENTES, Anna Christina. (orgs.) Introdução a
Linguística: domínios e fronteiras. V. 1. São Paulo: Editora Cortez, 2003.
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MUSSALIM, F., BENTES, A. C. (Orgs.). Introdução à linguística: Fundamentos
epistemológicos. Vol. 3. São Paulo: Cortez, 2004.

31/05 - 12 1ª avaliação - presencial Conteúdo ministrado até esse momento, no semestre.

07/06 - 13

Aula presencial: 3 horas – conteúdo: A posição do
estudo linguístico ligado ao trabalho de Chomsky;

Linguística e sociedade; A sociolinguística; O social e
o cultural

A pragmática

Discussão e leitura

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

11/06 - 14

Aula remota: 3 horas – conteúdo: Linguística e
sociedade; A sociolinguística; O social e o cultural;

O linguístico, o social e o histórico;

A relação entre o simbólico e o político;

Discussão e leitura

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

ORLANDI, E. & LAGAZZI-RODRIGUES (Orgs.). Introdução às ciências da
linguagem: discurso e textualidade. Campinas: Pontes Editores, 2006.

14/06 - 15

Aula presencial: 3 horas – conteúdo: Linguística e
sociedade; A sociolinguística; O social e o cultural;

O linguístico, o social e o histórico;

A relação entre o simbólico e o político;

Discussão e leitura

ORLANDI, E. & LAGAZZI-RODRIGUES (Orgs.). Introdução às ciências da
linguagem: discurso e textualidade. Campinas: Pontes Editores, 2006.

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

21/06 - 16
Aula presencial: 3 horas – conteúdo: A relação entre o
simbólico e o político;

Discurso e textualidade;

Discussão e leitura

ORLANDI, E. & LAGAZZI-RODRIGUES (Orgs.). Introdução às ciências da
linguagem: discurso e textualidade. Campinas: Pontes Editores, 2006.

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

28/06 - 17 2ª avaliação - presencial Conteúdos ministrados desde a 1ª avaliação, até esse momento.

05/07 - 18
Aula presencial: 3 horas – conteúdo: A relação entre o
simbólico e o político;

Discurso e textualidade;

Discussão e leitura

ORLANDI, E. & LAGAZZI-RODRIGUES (Orgs.). Introdução às ciências da
linguagem: discurso e textualidade. Campinas: Pontes Editores, 2006.

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

09/07 - 19
Aula remota: 3 horas – conteúdo: A relação entre o
simbólico e o político;

Discurso e textualidade;

Discussão e leitura

ORLANDI, E. & LAGAZZI-RODRIGUES (Orgs.). Introdução às ciências da
linguagem: discurso e textualidade. Campinas: Pontes Editores, 2006.

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

12/07 - 20

Aula presencial: 3 horas – conteúdo: As diferentes
linhas de reflexão nos estudos linguísticos no século
XX e XXI (Revisão, resumos); A concomitância das
diferentes linhas de reflexão dos estudos linguísticos;
os embates teóricos;

Discussão e leitura

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.
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19/07 - 21

Aula presencial: 3 horas – conteúdo: As diferentes
linhas de reflexão nos estudos linguísticos no século
XX e XXI (Revisão, resumos); A concomitância das
diferentes linhas de reflexão dos estudos linguísticos;
os embates teóricos;

Discussão e leitura

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

26/07 - 22 3ª avaliação - presencial Conteúdos ministrados desde a 2ª avaliação, até o momento.

02/08 - 23

Aula presencial: 3 horas – conteúdo: As diferentes
linhas de reflexão nos estudos linguísticos no século
XX e XXI (Revisão, resumos); A concomitância das
diferentes linhas de reflexão dos estudos linguísticos;
os embates teóricos;

Discussão e leitura

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem:
linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista
Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

09/08 - 24 Avaliação Repositiva - presencial Conteúdo ministrado ao longo do semestre

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

1. A avaliação terá por finalidade:

I - Verificar o conhecimento que o aluno produz;

II - Observar no discurso produzido pelo aluno as relações de sentidos que ele estabelece;

III - Verificar no discurso produzido pelo aluno a formulação do saber, da crítica, da realidade.

 

2. Será efetivada a partir de:

I) Produção individual de três verbetes (sobre Estruturalismo, Gerativismo e sobre Análise de Discurso) a serem enviados via Sigaa;

II) Participação nos fóruns de debates;

III) Participação nas discussões realizadas no Google Meet;

IV) Auto-avaliação.

V) Prova Repositiva

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Aula expositiva; leitura orientada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; orientação de trabalhos;

As aulas serão hírbridas, de forma remota (síncronas e/ou assíncronas) - por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA –
fóruns –, Google drive, formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado - e presenciais.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AUROUX, Sylvain. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora da Unicamp, 2014.

BENVENISTE, E. Problemas de Linguística Geral I. 4. ed. Campinas: Pontes, 1995.
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BENVENISTE, E. Problemas de Linguística Geral II. Campinas: Pontes, 1989.

BORGES NETO, J. Ensaios de filosofia da Linguística. São Paulo: Parábola, 2004.

CAMACHO, R. G. Da linguística formal à linguística social. São Paulo: Parábola, 2013

CÂMARA JR. Princípios de Linguística Geral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1969

CAMARA JR., Joaquim Mattoso. História da Linguística. 7ª ed., Petrópolis/RJ: Vozes, 2011.

COLOMBAT, B.; FOURNIER, Jean-Marie; PUECH, C. Uma história das ideias linguísticas. São Paulo: Contexto, 2017.

FARACO, Carlos Alberto. Linguística histórica: uma introdução ao estudo da história das línguas. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.

FIORIN, José Luiz (org.). Introdução à Linguística. I. Objetos teóricos. São Paulo: Contexto, 2002.

GUIMARÃES, E. & ZOPPI-FONTANA, M. G. Introdução às ciências da linguagem: a palavra e a frase. Campinas, Pontes Editores, 2006.

GUIMARÃES, E. Para uma história dos estudos sobre linguagem. In: Revista Línguas e instrumentos linguísticos, Julho/Dezembro, nº 8, 2001.

JAKOBSON, R. Linguística e Comunicação. São Paulo: Editora Cultrix LTDA, 1999.

KRISTEVA. J. História da linguagem. Lisboa: edições 70, 2014.

MUSSALIM, Fernanda e BENTES, Anna Christina. (orgs.) Introdução a Linguística: domínios e fronteiras. V. 1. São Paulo: Editora Cortez, 2003.

MUSSALIM, F., BENTES, A. C. (Orgs.). Introdução à linguística: Fundamentos epistemológicos. Vol. 3. São Paulo: Cortez, 2004.

NUNES, José Horta. Uma articulação da Análise de Discurso com a História das Ideais Linguísticas. In: Revista Letras, Santa Maria, v. 18, nº 02,
pág. 107-124, jul./dez., 2008.

ORLANDI, E. & LAGAZZI-RODRIGUES (Orgs.). Introdução às ciências da linguagem: discurso e textualidade. Campinas: Pontes Editores, 2006.

ORLANDI, Eni P. O que é Linguística. 8ª ed., São Paulo: Editora Melhoramentos – Coleção Primeiros Passos, 1995.

ORLANDI, Eni P. A linguagem e seu funcionamento – as formas do discurso. 4ª ed., Campinas: Pontes, 1996.

ORLANDI, Eni P. Língua e conhecimento linguístico: Para uma história das ideias no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002.

PFEIFFER, C. C. & NUNES, J. H. Introdução às ciências da linguagem: linguagem, história e conhecimento. Campinas: Pontes Editores, 2006.

SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. 30. ed. São Paulo: Cultrix, 2008.

SOUZA, E. R. F. Funcionalismo linguístico: novas tendências teóricas. São Paulo: Contexto, 2012

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUROUX, Sylvain. Filosofia da Linguagem. São Paulo: Parábola, 2009.

CAMARA JR. Dicionário de linguística e gramática. Petrópolis: Vozes, 2011.

DASCAL, Marcelo. (Org.) Fundamentos metodológicos da linguística. Vol. 1, São Paulo: Global, 1978.

JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. São Paulo: Editora Cultrix LTDA, 1999.

PAVEAU, Marie-Anne; SARFATI, Georges-Élia. As grandes correntes da linguística: da gramática comparada à pragmática. São Carlos: Claraluz,
2006.

Periódicos:

1. Cadernos de Estudos Linguísticos (UNICAMP). ISSN: 0102-5767.

2. Revista Línguas e Instrumentos Linguísticos (UNICAMP). ISSN: 2674-7375.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Documento assinado eletronicamente por ELCIO ALOISIO FRAGOSO, Docente, em 22/06/2022,
às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0881722 e o código CRC C1D85100.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881722
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Élcio Aloisio Fragoso

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881726
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Élcio Aloisio Fragoso

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881727
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Élcio Aloisio Fragoso

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881728
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021/2)

Professor: Élcio Aloisio Fragoso

E-mail:elciofragoso@unir.br 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 

Planejamento e
preparação de
aula

Elaboração
de artigos
(pesquisa,
leitura e
escrita)

Orientação de
pós-
graduandos

Planejamento
e preparação
de aula

Orientações
de
graduandos
(TCC)

 

 

Vespertino

 

Reunião/Encontro
com Grupo de
Pesquisa
(GPeCHeLi)

Disciplina
no curso de
graduação
em Letras -
Teorias
Linguísticas

Trabalhos
administrativos
(comissões,
projetos de
pesquisas.
colegiados)

Disciplina na
pós-
graduação
(PPGML) -
Teorias e
Métodos
Linguísticos

Trabalhos
com
pesquisa e
orientações
de PIBIC

 

 

Noturno

 

     -

 

Observações:

1.

2.
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3.

4.

Documento assinado eletronicamente por ELCIO ALOISIO FRAGOSO, Docente, em 12/05/2022,
às 20:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0881729 e o código CRC 2D2CC41F.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881729
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Élcio Aloisio Fragoso
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881738
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Élcio Aloisio Fragoso

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881743
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Fernando Simplício dos Santos

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881757
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Fernando Simplício dos Santos

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881762
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA: Estágio Supervisionado: Regência no Ensino Fundamental II 

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO: DAL00050                                                                                                                              
                                                 

( ) Presencial

(X) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou
remotas: Conforme as regras do “artigo 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 90, de 28
de Setembro de 2021, a que se refere o Inciso II do artigo 3° da Resolução nº 391, de 25 de
fevereiro de 2022"

CARGA HORÁRIA
TOTAL: DAL00050

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 05

PERÍODO: VII ANO/SEMESTRE: 2021/2

PROFESSORES Larissa Gotti Pissinatti, Ana Maria G. G. Aguilar, Fernando Simplício dos
Santos 

1. EMENTA

Fundamentação teórica do ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira para Regência no Ensino Fundamental. Integração colaborativa do
licenciando em todos os aspectos do processo ensino-aprendizagem, da organização à execução. Elaboração do artigo final da disciplina e
Seminário de Avaliação.

2. OBJETIVO GERAL

Oportunizar ao discente conhecer e integrar os conhecimentos de área específica do curso de Letras a uma visão educacional mais ampla sobre a
escola de Ensino Fundamental, a legislação vigente e pertinente a essa etapa e modalidade de ensino no âmbito da escola e ainda as teorias
educacionais.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Trabalhar as diferentes concepções de ensino, de língua e literatura no Ensino Fundamental.

b) Colocar o aluno em contato com as escolas para a vivência do cotidiano nos espaços escolares;

c) Propiciar ao aluno a oportunidade de realizar as atividades de regência nas aulas de língua portuguesa do Ensino Fundamental.

d)  Praticar o exercício da regência na sala de aula com segurança acerca dos conhecimentos das áreas de língua e Literatura, bem como
experienciar e propor novas metodologias de trabalho.
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4. CONTEÚDOS 

Unidade I – O regulamento e orientações para o estágio de regência

1. Orientações para o estágio curricular: a regência.

1.2 Distribuição da carga horária do Estágio.

1.3 Orientações para a elaboração Plano de Aula e do Relatório de estágio.

 

Unidade II –  Estratégias para o ensino de Língua e Literatura: legislação.

2.1 Concepções de leitura, literatura e do ensino de LÍNGUA e LITERATURA.

2.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa e a BNCC.

2.3 Estratégias de produção e análise de textos (orais e escritos) e estratégias para o ensino de Literatura.

 

Unidade III – Estágio Supervisionado: regência e socialização

2.1 Regência nas turmas de Ensino Fundamento II do 6º ao 9º ano.

2.2 Elaboração do Relatório.

2.3 Socialização dos estágios

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A disciplina Estagio Supervisionado: Regência no Ensino Fundamental II, seguirá o regimento do departamento para estágios e em todos os seus
momentos prevê o contato com o cotidiano da sala de aula e da escola campo, que inclui leitura crítica sobre as práticas pedagógicas, a avaliação
reflexiva constante, o registro permanente, com parcerias: estagiários, professores supervisores e professores-orientadores.

            Será desenvolvida da seguinte forma:

15 aulas- Aulas expositivas-dialogadas com exposição de elementos teóricos que constituem o estágio; debates a partir de estudos de textos
50 aulas – Contato com o cotidiano da sala de aula realizado no campo de Estágio.
20 aulas- Elaboração de registros reflexivos sobre aspectos significativos da docência, em especial aos relacionados ao ensino de Língua
Portuguesa (como primeira língua), Literatura, Produção de textos escritos e orais, Leitura e Análise linguística.
25 aulas - Elaboração do relatório final; orientações - momentos de orientação coletiva, em equipe e individual, (conforme resolução
391/2022/UNIR.
10 aulas - Seminário final de socialização; relatos de experiências.

 

         O planejamento das aulas levará em conta a Resolução Nº 391, de 25 de fevereiro de 2022 e prever a modalidade presencial. Entretanto, se a
situação se agravar ou na impossibilidade de cumprimento pelas condições físicas utilizaremos a forma remota de ensino, conforme o artigo 3º, item
III, da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, que dispõe sobre Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais
dos cursos de graduação. Desse modo, as aulas serão presenciais se for possível manter o distanciamento necessário para a segurança dos
alunos e dos docentes. Assim, conforme o referido item, se o número de alunos matriculados for superior ao determinado no protocolo de
biossegurança, as aulas podem ocorrer em modalidade híbrida, segundo o referido artigo: "Ficam autorizadas as atividades acadêmicas de forma
remota ou híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-cognitivo, cujo número de matriculados não permita manter distanciamento
físico/social seguro para evitar o contágio do Sars-Cov-2".

As atividades do Estágio Supervisionado: Regência no Ensino Fundamental serão desenvolvidas em três momentos: orientações, regência na
escola e reflexão e socialização.

DIA/MÊS  CONTEÚDOS ATIVIDADES

 

 

 

26/04

 

 

1

O Regulamento dos estágios
curriculares do curso de Letras – UNIR

Orientações para o estágio curricular;

 

Distribuição da carga horária do Estágio.

 

Estudo do Regulamento do Estágio Supervisionado

 

 

 

03/05

 
2

Concepções de leitura, literatura e do
ensino de LÍNGUA e LITERATURA.

 

Estratégias de produção e análise de textos
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(orais e escritos) e estratégias para o
ensino de Literatura.

03/05 3

Aula extra adicional

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa.

Estudo dirigido

 

10/05 4  Orientações para a elaboração do Plano de
Aula e do Relatório de estágio.

 

 

10/05 5

Aula extra adicional

 

Reflexões sobre a Base Nacional Comum
Curricular e o Referencial Curricular de
Língua Portuguesa/RO.

 

Estudo dirigido

 

 

 17/05
6 Contato com a escola Escola campo

 

 

31/05

 

 

7
Estágio Supervisionado:  Elaboração do
Plano de Aula, atividades, correção de
atividades avaliativas.

Escola campo

31/05

 
8

Aula extra adicional

Estágio Supervisionado:  Elaboração do
Plano de Aula, atividades, correção de
atividades avaliativas.

 

Escola campo

7/06 9

Estágio Supervisionado:  Elaboração do
Plano de Aula, atividades, correção de
atividades avaliativas.

 

Escola campo

7/06 10
Estágio Supervisionado:  Elaboração do
Plano de Aula, atividades, correção de
atividades avaliativas.

Escola campo

14/06 11

Estágio Supervisionado:  Elaboração do
Plano de Aula, atividades, correção de
atividades avaliativas.

 

Escola campo

14/06 12

Aula extra adicional

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino
Fundamental do 6º ao 9º ano

Escola campo

21/06 13
Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino
Fundamental do 6º ao 9º ano

Escola campo

Aula extra adicional
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21/06 14
 

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino
Fundamental do 6º ao 9º ano

Escola campo

28/06 15

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino
Fundamental do 6º ao 9º ano

 

Escola campo

28/06 16

Aula extra adicional

 

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino
Fundamental do 6º ao 9º ano

Escola campo

5/07 17

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino
Fundamental do 6º ao 9º ano

 

Escola campo

5/07 18

Aula extra adicional

 

Estágio Supervisionado

Regência nas turmas de Ensino
Fundamental do 6º ao 9º ano

 

Escola campo

12/07 19 O Relatório de Estágio Elaboração do Relatório de Estágio

12/07 20
Aula extra adicional

O Relatório de Estágio
Elaboração do Relatório de Estágio

19/07 21 O Relatório de Estágio Elaboração do Relatório de Estágio

26/07 22 O Relatório de Estágio Elaboração do Relatório de Estágio

 

 

02 e 09/08

 

23

24

Análise crítica do ensino de Língua
Portuguesa e Literatura no Ensino
Fundamental Socialização do estágio
Supervisionado de Regência no ensino
Fundamental (Seminário) e entrega dos
relatórios.

 

Seminário e entrega dos Relatórios

  CARGA HORÁRIA TOTAL : 100 horas

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Conforme a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, que pauta sobre o sistema de avaliação na Universidade Federal de Rondônia, a
avaliação dos discentes deve ser contínua e cumulativa, estimando-se as características qualitativas.  

A avaliação consistirá na média das notas do Plano de Aula, Relatório Final e do Seminário, a cada uma destas etapas será atribuída uma nota.

A regência e o relatório poderão ser feitos em dupla, contudo, no relatório deverá constar a ficha individual e a carga horária discriminada no Plano
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de Aula de cada aluno de forma separada.

O não cumprimento ou cumprimento parcial da carga horária do estágio ou de uma das etapas avaliativas (Plano de Aula, Regência, Relatório Final,
Participação das aulas presenciais e do Seminário) implicará na reprovação do aluno.

 

 

A avaliação será feita de acordo com a legislação vigente, no que se refere às notas e frequência. Para efeito de média, serão consideradas as
seguintes atividades:

 

Atividades Avaliativas Pontuação

1. Plano de Aula 50

2. Estágio na Escola 100

3. Relatório de Estágio 100

4. Participação nas aulas presenciais de socialização e
debate acerca das vivências e dados coletados -
Seminário de socialização do estágio

50

 TOTAL 300 ÷ 3 = 100

8. RECURSOS DIDÁTICOS

As aulas serão ministradas com uso do quadro branco, projetor de imagem, PCN de Língua Portuguesa, BNCC, Referencial Curricular Estadual/RO;
SIGAA, Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA – G. Meet, WhatsApp, etc.), textos teóricos e Livros didáticos.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudo e proposições. São Paulo: Cortez, 1996.

2. PICONEZ, Stela C. Bertholo (Org). A Prática de Ensino e o Estagio Supervisionado. Campinas: Papirus, 1991.

3. VASCONCELLOS, Celso S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo. São Paulo: Libertad, 1995

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. São Paulo: Pontes, 2002.

2. CORACINE, Maria José (Org.). O jogo discursivo na aula de leitura. São Paulo: Pontes, 2002.

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos e movimentos

dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. Petrópolis. RJ: Vozes, 2005.

3. KAUFMAN, Ana Maria & RODRIGUES, Maria Helena. Escola, literatura e produção de textos. Porto Alegre: Artes

Médicas, 1995.

4. FRANCHI, Eglê. E as crianças eram difíceis... a redação na escola. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

5. GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1991.

6. KATO, Mary. O aprendizado da leitura. São Paulo: Ática, 1985.

7. KAUFMAN, Ana Maria & RODRIGUES, Maria Helena (1995). Escola, literatura e produção de textos. Porto Alegre:

Artes Médicas, 1995.

8. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Escola: espaço do projeto político-pedagógico. Campinas: Papirus, 1998.

Periódicos

Revista do Instituto de Estudos Brasileiro - www.ieb.usp.br

Revista Litteris -www.revistaliteris.com.br

Revista Padagógica Histórica - http://worldcat.org/title/paedagogica-historica/oclc/52692900?lang=pt Revista Educação &Sociedade -
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http://www.cedes.unicamp.br/rev_apresentação.htm

Revista Educação & Pesquisa - http://www3.fe.usp.br/seçoes/inst/novo/revista

Revista Brasileira de Educação - http://www,anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm

 

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881769
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA, de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).

Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº 30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA: Literatura: lugar de razão, sensibilidade e crítica

CURSO: GRADUAÇÃO EM LETRAS –Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas  

DISCIPLINA: Literatura: lugar de razão, sensibilidade e crítica                                                                    CÓDIGO:DLV00034

 

(  )Presencial

(  ) Híbrida

(X)Remota

 

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas: Conforme as regras do “artigo 4º da Instrução Normativa
SGP/SEDGG/ME Nº 90, de 28 de Setembro de 2021, a que se refere o Inciso II do artigo 3° da Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022"

 

 

CARGAHORÁRIATOTAL:80
horas

(carga horária da
disciplina)

 

CH TEÓRICA: 60 horas

 

 

CH PRÁTICA: 20 horas

 

 

CRÉDITOS: 04  

PERÍODO: 7° ANO/SEMESTRE:2021-2  

PROFESSORES: José Eduardo Martins de Barros Melo e Fernando Simplício dos Santos  

1.EMENTA

O estudo sistemático do Romantismo, Realismo/Naturalismo, Impressionismo, Parnasianismo, Simbolismo e do Pré-modernismo, destacando
diálogos com estéticas contemporâneas.

 

*De acordo coma ementa do PPC do Curso.  

2.OBJETIVOGERAL

Discutir e refletir sobre os aspectos estéticos e históricos do Romantismo, do Realismo/Naturalismo, Impressionismo, Parnasianismo, Simbolismo e
do Pré-modernismo, por meio da análise da produção literária vinculada a esses movimentos e perceber a sua presença na literatura
contemporânea.

 

 

*De acordo com a ementa do PPC do Curso.  

3.OBJETIVOSESPECÍFICOS

A partir de uma perspectiva sincrônica e diacrônica dos estudos literários, a disciplina tem como objetivo específico a análise de termos-chave que
giram em torno da poesia e da prosa do Romantismo, Realismo/Naturalismo, Impressionismo, Parnasianismo, Simbolismo e do Pré-modernismo,
tais como: estruturações e expressões poéticas específicas de cada movimento; modernidade e literatura de fins do século XIX e começo do XX;
diálogos da estética contemporânea com parte da produção literária do século XIX. Além disso, a partir da leitura e análise de poemas, romances e
ensaios críticos, a disciplina destaca, igualmente, ferramentas fundamentais para a formação do professor de Letras, como, por exemplo, o
aperfeiçoamento da exposição oral, das técnicas da elaboração da escrita, bem como do desenvolvimento crítico da leitura.
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4.CONTEÚDOS  

 

UNIDADE I

1. “Instinto de nacionalidade”

1.1 “As ideais fora do lugar”

1.2  “Contexto sociocultural de Machado de Assis”   

1.3 “De Machadinho a Senhor Machado”

1.4 “O esquema literário de Machado de Assis”

 

UNIDADE II

2.1. Contos de Machado de Assis 1

2.2. Contos de Machado de Assis 2

2.3. “Brás Cubas em três versões”

2.4. “Brás Cubas e a textualização do leitor”

 

UNIDADE III

3.1. Contos de Machado de Assis 3

3.2. Contos de Machado de Assis 4

3.3. “Dom Casmurro e o leitor lacunar”

3.4. “Uma reinterpretação de Dom Casmurro”

 

UNIDADE IV

4.1 A poesia Romântica

4.1.1. A vertente do indianismo

4.1.2. A vertente do byronismo

4.1.3.A vertente condoreira

 

UNIDADE V

5.1. Gonçalves de Magalhães e os traços iniciais da poesia romântica;

5.2. Gonçalves Dias: Romantismo e indianismo;

5.3. Álvares de Azevedo e a estética do mal do século;

5.4. Castro Alves e a representação metafórica da liberdade.

 

UNIDADE VI

6.1. A estética da arte pela arte e os prenúncios da modernidade:

6.1.2. Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira: a tríade parnasiana

 

UNIDADE VII

7.1. Simbolismo e modernidade: Pedro Kilkerry, Cruz e Souza e Alphonsus de Guimarãens

 

UNIDADE VIII

8.1. Augusto dos Anjos e o Pré-modernismo

 

Encerramento (12h)

Exames finais:
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a. Avaliação.
b. Seminários.
c. Prova repositiva.
d. Discussão a respeito dos resultados finais.

 

5.PROCEDIMENTOSMETODOLÓGICOS  

Aulas demonstrativas, expositivas, dialogadas; leitura e discussão dirigida de textos; produção textual; análise e produção de vídeos; orientação de
trabalhos; revisão crítica e reescrita textual. Atividades extraclasses dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina, em especial à prática de
ensino. As aulas serão síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –, Google drive,
formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado.

 

O planejamento das aulas levará em conta a Resolução Nº 391, de 25 de fevereiro de 2022 e prever a modalidade presencial. Entretanto, se a
situação se agravar ou na impossibilidade de cumprimento pelas condições físicas utilizaremos a forma remota de ensino, conforme o artigo 3º, item
III, da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, que dispõe sobre Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais
dos cursos de graduação. Desse modo, as aulas serão presenciais se for possível manter o distanciamento necessário para a segurança dos
alunos e dos docentes. Assim, conforme o referido item, se o número de alunos matriculados for superior ao determinado no protocolo de
biossegurança, as aulas podem ocorrer em modalidade híbrida, segundo o referido artigo: "Ficam autorizadas as atividades acadêmicas de forma
remota ou híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-cognitivo, cujo número de matriculados não permita manter distanciamento
físico/social seguro para evitar o contágio do Sars-Cov-2".

 

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/AULA
 

CONTEÚDOS

 

ATIVIDADES

 

29/04/22

PRESENCIAL: Apresentação da Ementa e do
cronograma de aulas do Curso; Funções da
literatura.

Discussão a respeito do conteúdo das aulas.

 

29/04/22

 

Aula extra adicional

 

Machado de Assis e o “Instinto de nacionalidade”

MACHADO DE ASSIS, J. M. A. J. “Instinto de nacionalidade”. In: ALENCAR, M
(Org.). Crítica por Machado de Assis. 3. ed. Rio de Janeiro; Paris: Livraria
Garnier, 1913, p.7-28. (Coleção dos autores célebres da literatura brasileira).

 

06/05/22 Contexto sociocultural de Machado de Assis

 

1. SCHWARZ, Roberto. "As ideias fora do lugar". In: _____. Ao Vencedor as
batatas: Forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro.
São Paulo: Duas Cidades, 1992, pp. 11-31.

2. BOSI, Alfredo. “A escravidão entre dois liberalismos”, Estudos Avançados,
IEA⁄USP, v.2, n.3, set.-dec. 1988, pp. 04-39.

06/05/22

Aula extra adicional

 

 Fases da obras de Machado de Assis

 

 

MEYER, Augusto. De Machadinho a Brás Cubas, Teresa Revista de Literatura
Brasileira [67], São Paulo, pp. 409-417,2006.

13/05/22
 

“O esquema literário de Machado de Assis”

 

CANDIDO, Antonio. “Esquema Machado de Assis”. In: ______. Vários Escritos.
3ª ed. rev. e ampl. - São Paulo: Duas Cidades, 1995, pp. 17-39.

20/05/22
 

Contos de Machado de Assis 1

 

JOBIM, José Luís. A circulação literária e cultural. In:______. Literatura
comparada e literatura brasileira : circulações e representações [livro
eletrônico] / José Luis Jobim. -- Rio de Janeiro : Makunaima ; Boa Vista : Editora
da Universidade Federal de Roraima, 2020, pp. 41-63.

 

Aula extra adicional

 

1. ASSIS, Machado de. O lapso. In:______. Obra completa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1979. V. 2.
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20/05/22

 

Contos “O lapso” e “Pai contra a mãe”.

 

Contos Contos “A cartomante” “O enfermeiro”

 

2. ASSIS, Machado de. Pai contra mãe. In:______. Obra completa. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 1979. V. 2.

1. ASSIS, Machado de. A cartomante. In:______.Obra Completa. Rio de
Janeiro : Nova Aguilar 1994. v. II.

2. ASSIS, Machado de. O enfermeiro. In:______.Obra Completa. Rio de
Janeiro : Nova Aguilar 1994. v. II.

 

27/05/22
 

 “Versões de Brás Cubas”

 

BOSI, Alfredo. Brás Cubas em três versões. São Paulo: Companhia das
Letras, 2006.

27/05/22

 

Aula extra adicional

 

“Brás Cubas e a textualização do leitor”

 

Guimarães, Hélio de Seixas. “Brás Cubas e a textualidade do leitor”. In:______:
Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o público de
literatura no século 19 I Hélio de Seixas Guimarães. - - Campinas, SP: [s.n.],
2001, pp. 133-149.

 

03/06/22

 

“Dom Casmurro e o leitor lacunar”

“Impostura e realismo em Machado”

 

 

1. Guimarães, Hélio de Seixas. “Dom Casmurro e o leitor lacunar”. In:______: Os
leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o público de literatura
no século 19 I Hélio de Seixas Guimarães. - - Campinas, SP: [s.n.], 2001, pp.
167-169.

2. GLEDSON, John. Machado de Assis: impostura e realismo – uma
reinterpretação de Dom Casmurro. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

 

10/06/22

 

A poética Romântica em suas três nuances a partir
da leitura de textos de Gonçalves Dias, Ávares de
Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela,
Castro Alves e Joaquim Maria de Souza Andrade.

 

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos Vinte Anos. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
(Coleção Poetas do Brasil);

ABREU, Casimiro de. As primaveras. São Paulo. Martins Fontes, 1996. Poetas
do Brasil;

SOUZA, Davi de. (UFSC) Indivíduo; sociedade; decadentismo. A escrita do eu:
ficções e confissões da dor II. Revista da UFSC. 63.

Castro Alves. Obra completa. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1921.

ROCHA, Marília Librandi. O caso Sousândrade na História da Literatura
Brasileira. REVISTA USP, São Paulo, n.56, p. 213-220, dezembro/fevereiro
2002-2003.

 

17/06/22

 

As especificidades do discurso poético do
Parnasianismo em Olavo Bilac e a emancipação do
discurso da mulher e a expressão subjetiva/objetiva
de Francisca Julia. Alberto de oliveira e Raimundo
Correia.

 

 

Olavo Bilac. H. GARNIER, LIVREIRO-EDITOR. Rio de Janeiro, RJ:1902.

JÚLIA, Francisca. Marmores. Horacio Belfort Sabino EDITOR, São paulo, São
Paulo, 1990.

CANDIDO, Antonio. Na sala de Aula. São Paulo: Ática,1985.

24/06/22

 

A poética do Simbolismo na representação das
vozes de Pedro Kilkerry, Cruz e Souza e Alpronsus
Guimarãens.

O livro derradeiro de Cruz e Souza. Amazonas: Manaus. Núcleo de educação
à distância UNAMA. 2010.

MOISÉS, Massaud. A literatura Brasileira através dos Textos. 2.ed.. São
Paulo: Cultrix, 1973. p.318-324.

KILKERRY, Pedro.

24/06/22

 

Aula extra adicional

 

LEITURA SOBRE ROMANTISMO E SIMBOLISMO
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01/07/22
 

Augusto dos Anjos e a poesia do interregno (a
expressão poética pré-modernista)

ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. 42. ed. Rio de Janeiro :
Civilização Brasileira, 1998.

01/07/22

 Aula extra adicional

 

LEITURA SOBRE O PRÉ-MODERNISMO

BOSI, Alfredo. O Pré-Modernismo. São Paulo: CULTRIX, 1999.

08/07/22

 

 

As relações estéticas entre as poéticas do
Romantismo e do Simbolismo nas vozes de
Sosândrade e Kilkerry.

MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira Romantismo e Realismo.
São Paulo: Cultrix,1984.

15/07/22

 

As relações estéticas entre parnasianismo e Pré-
modernismo nas vozes de Olavo Bilac e Augusto
dos Anjos.

MOISÉS, Massaud. História da literatura brasileira Romantismo e Realismo.
São Paulo: Cultrix,1984.

22/07/22

 

Leitura e análise de textos dos movimentos
poéticos de final do século XIX e as relações entre
os mesmos.

 

 

MOISÉ, Massaud. A Literatura Brasileira através de textos. São Paulo:
Cultrix,1984.

29/07/22 Avaliação Seminários  

05/08/22 Avaliação escrita  

6.ATIVIDADESDACARGAHORÁRIADEPRÁTICACOMOCOMPONENTECURRICULAR

Durante as 20 horas destinadas à carga horária prática, a partir de teorias estudadas em sala de aula, os discentes responderão a questões
pontuais, previamente confeccionadas pelos docentes, e, a partir delas, elaborarão apresentações em formato de seminários sobre conteúdos
teóricos e literários, analisados durante o curso. Tais apresentações serão realizadas no término da disciplina, conforme consta no cronograma de
atividades.

7.SISTEMADEAVALIAÇÃO

 

Conforme a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, que pauta sobre o sistema de avaliação na Universidade Federal de Rondônia, a
avaliação dos discentes deve ser contínua e cumulativa, estimando-se as características qualitativas.  

A avaliação será de cunho oral ou escrito e terá por finalidade: I) Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento formativo do
discente; II) Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento adquirido a novas situações em função das
exigências profissionais; III) Aferir as disposições críticas face ao saber, à inovação e ao rigor metodológico. A avaliação será efetivada a partir de: 1.
Atividade 1: respostas de um questionário cujo conteúdo versa sobre temas das aulas, valendo 50 pontos; 2. Atividade 2: apresentação de seminário,
elaborada a partir da resposta obtida na atividade 1, valendo 5,0 pontos; 3. Atividade 3: prova escrita sobre o conteúdo estudado. Total de 100
pontos.

 

A avaliação será feita de acordo com a legislação vigente, no que se refere às notas e frequência. Para efeito de média, serão consideradas as
seguintes atividades:

Atividades Avaliativas Pontuação

1. Questionário 100

2. Seminário 100

3. Prova escrita 100

 TOTAL 300 ÷ 3 = 100

8.RECURSOSDIDÁTICOS
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As aulas serão ministradas com uso do quadro branco, projetor de imagem; SIGAA, Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA – G. Meet,
WhatsApp, etc.), textos teóricos e Livros didáticos digitalizados.

9.BIBLIOGRAFIABÁSICA

*De acordo com o PPC do Curso

 

1. COTRIM, Gilberto. História global: Brasil e geral. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

2. GINSBURG, Jacob. O Romantismo. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

3. MIGUEL-PEREIRA, Lúcia. História da literatura brasileira: prosa de ficção – de 1870 a 1920. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973.

10.BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR

*De acordo com o PPC do Curso

 

1. CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

2. LUCAS, Fábio. Do barroco ao Moderno. São Paulo: Ática, 1989.

3. BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006.

4. CÂNDIDO, Antônio; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura brasileira: das origens ao realismo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

5. CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Rio de Janeiro: Ouro sobre o azul, 2012.

6. ANDRADE, Muricy. Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 1987. (2 volumes).

7. LIMA, Luiz Costa. “Os destinos da subjetividade: história e natureza no romantismo. ” In: ______. O controle do imaginário: razão e imaginação
no Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 72-113.

8. LOBO, Luíza (tradução, seleção e notas). Teorias poéticas do Romantismo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. (“Novas Perspectivas”, nº 20)

9. SODRÉ, Nelson Werneck. O Naturalismo no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1992.

 

PERIÓDICOS

1. Teresa – Revista de em Literatura Brasileira (USP). ISSN: 2447-8997

2. Revista brasileira de literatura comparada. Rio de Janeiro: ABRALIC. ISSN 01036963.

3. Revista Olho d’água. Revista do programa de Pós-Graduação em Letras da UNESP/São José do Rio Preto. ISSN 2177 3807

 

ASSINATURAPROFESSOR(A) ASSINATURACHEFEDEDEPARTAMENTO

  

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881774
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Fernando Simplício dos Santos

E-mail:fernandosimpliciosantos@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
 Preparação
de aulas

 Preparação
de aulas  Orientações TCC  Orientação

TCC
 Preparação
de aulas

 Elaboração
de
pesquisas

 

Vespertino

 

Elaboração
de pesquisa Aula  Grupos de

pesquisa
 Elaboração
de pesquisa   Aula 

Elaboração
de
pesquisas

 

Noturno

 

Orientações
Mestrado    

  Encontro
com
membros de
Grupos de
Pesquisa

-

 

Observações:

1. Atualmente tenho 3 orientandos de TCC e orientações de mestrado

2. Sou vice coordenador do Mestrado Acadêmico em Estudos Literários, conforme portaria.

3. Sou coordenador geral do PROCAD-AMAZÔNIA (UNIR), área de Literatura, conforme portaria.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881778
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Fernando Simplício dos Santos
PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2

Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,
transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.
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Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881782
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Fernando Simplício dos Santos

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (X) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (X) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (X) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO ( X ) Matutino  (X ) Vespertino            (X  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

Estágio Supervisionado: Regência no Ensino Fundamental II  Letras/Português  80 horas  VII

Literatura: lugar de razão, sensibilidade e crítica  Letras/Português  100 horas  VII

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
Rosane Pontes Silva       X  
Milva Valéria Garbellini e Silva       X  
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Stefany Silva do Nascimento       X  
Cleiton Leirson Braga das Neves       X  
Higo Vale Paiva Cardoso    X     
Nataly Rodrigues Barros    X     
Heliana Passos Jordão    X     

4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

Criação e (re)criação do romance nacional: conteúdo
histórico e forma artística” (CCRN)  Coordenador  Não se aplica  06/2020  Em

andamento  15 horas

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

 Vice coordenador do Mestrado Acadêmico em Estudos Literários  739/2021/GR/UNIR  14/12/2021  15 horas

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

Circulações literárias e culturais  Apresentação de trabalho  Não se aplica
 de 07 a
10 de
junho

  20 horas
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9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO

 

Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

 Circulations transculturelles
: territoires, représentations,
imaginaires.

 Frontières culturelles,
imaginaires et modernité dans
le roman Mad Maria de Márcio
Souza

 Fernando Simplício dos Santos   Presses de l'Université de Pau
et des Pays de l'Adour, 2022

 ISSN 2596-
304
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10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

 Criação e (re)criação do romance nacional:
conteúdo histórico e forma artística” (CCRN)  Líder     II   06/2020     Ativo

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881787
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA - TCC: ELABORAÇÃO DE PROJETO

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO: VER30064                                                                                                                             
                                      

( ) Presencial

(X) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas: as
atividades de orientação individual para a elaboração do projeto poderão ser realizadas através
de reuniões pré-agendadas via Google Meet. Além disso, consideraremos o cenário pandêmico
e as fases de presencialidade definidas no plano institucional de biossegurança. Assim, sempre
que o campus de Porto Velho estiver na fase 1, utilizaremos a modalidade remota de ensino. Nas
semanas em que houver segurança e a fase assim demonstrar, os encontros ocorrerão em modo
presencial. Além das três horas aulas semanais que contemplarão encontros
síncronos/presenciais, serão trabalhadas outras duas para orientações em pequenos grupos ou
individualmente, conforme a necessidade.

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

60

CH TEÓRICA:

40

CH PRÁTICA:

20

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: TURMA
ESPECIAL ANO/SEMESTRE: 2021/2

PROFESSOR(A):  Geane Valesca da Cunha Klein

1. EMENTA

Objeto e método científico. Processo de elaboração de uma pesquisa: identificação de problema, delimitação de tema, construção de hipóteses,
estabelecimento de objetivos, escolha de linhas metodológicas em consonância com os temas e objetos escolhidos.

2. OBJETIVO GERAL

Propiciar ao acadêmico do curso de Letras condições elementares para a pesquisa em nível acadêmico, reflexão acerca dos métodos e tipos de
pesquisa, e estrutura metodológica no que tange a parte formal e constituição do pensamento científico nos trabalhos acadêmicos de final de curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Elaborar e desenvolver o projeto de TCC;
b. Promover discussões e debates sobre os temas desenvolvidos nas pesquisas;
c. Apresentar o projeto de TCC, tendo em vista contribuir com a preparação para a defesa final.

4. CONTEÚDOS 
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1. Escolha e definição do Objeto
1. 1 Tema e Problema
1. 2 A elaboração de hipóteses

2. Estabelecendo objetivos para a pesquisa
2. 1 Objetivo Geral
2. 2 Objetivos Específicos

3. A metodologia da pesquisa
3. 1 Métodos e técnicas de pesquisa
3. 2 A constituição de um corpus
3. 3 Procedimentos de análise

4. O referencial teórico
4. 1 Leitura para construção do referencial teórico
4. 2 Como organizar as leituras
4. 3 Articulação teoria e prática

5. Projeto de pesquisa
5. 1 Regulamentação (ABNT e outros manuais)
5. 2 A organização do projeto

6. Apresentação oral do projeto
6. 1 Técnicas para comunicação oral
6. 2 Organização, formato e apresentação de um texto oral.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 

1. O procedimento metodológico adotado para a realização da disciplina de TCC Elaboração de Projetos compreende as seguintes
atividades: 

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
c. Atividades extraclasse de sondagem do campo de pesquisa e preparação de material de coleta de dados;
d. Orientações individuais para escrita/reescrita do projeto.

      2. A seguir está disposto o cronograma de aulas e conteúdos/atividades, considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos
necessários para o cumprimento da carga horária.  O cronograma leva em consideração a Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017,
que prevê a aula de 50 minutos. Assim, considerando que a integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60
minutos; para esta disciplina de 60 horas serão ministradas 72 aulas de 50 minutos, integralizando a carga horária em hora relógio.

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/ AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

05/05

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Apresentação do Plano de Curso. Leitura do
Regulamento de TCC.

Orientações gerais sobre como elaborar
um projeto de pesquisa e posteriormente colocá-
lo em execução, chegando ao artigo de TCC.

Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
documentos em projeção de slides.

Orientação de alunos.

12/05

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Preenchimento da ficha de escolha de Orientador.

Apresentação dos temas prévios das pesquisas.

Como escolher um tema para o TCC? 

A importância da delimitação do tema.

Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre os temas prévios, sugestões de
adaptação e de delimitação do tema.

Orientação de alunos.

19/05

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Problema e Hipóteses de pesquisa.

Como formular um problema de pesquisa.

A importância da projeção de hipóteses.

Como saber se você tem um bom problema de
pesquisa?

Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre as questões norteadoras
estabelecidas para as pesquisas, sugestões de adaptação
e verificação da plausibilidade das hipóteses.

Orientação de alunos.

26/05

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Elaborando a justificativa da pesquisa.

Dimensões da justificativa: social, acadêmica e
individual.

Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre a justificativa elaborada para as
pesquisas e verificação quanto às dimensões que foram
contempladas (ou não).

Orientação de alunos.

Objetivo Geral e objetivos específicos. Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
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02/06

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

A relação dos objetivos com o problema de
pesquisa e demais partes do projeto.

Os objetivos enquanto ações que permitem
responder ao questionamento levantado e avaliar
a eficácia ou pertinência das hipóteses
levantadas.

tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre os objetivos estabelecidos,
verificando se eles se constituem em ações que
podem levar o pesquisador à resposta da pergunta
norteadora.

Orientação de alunos.

09/06

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Metodologia da pesquisa em língua e linguística.

Aula expositiva e dialogada, com utilização de slides.

Socialização, leituras e debate.

Debates; apresentações de impressões pessoais; tira-
dúvidas; orientações.

23/06

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Metodologia da pesquisa em língua e linguística.

Aula expositiva e dialogada, com utilização de slides.

Socialização, leituras e debate.

Debates; apresentações de impressões pessoais; tira-
dúvidas; orientações.

30/06

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Metodologia da pesquisa em estudos literários.

Aula expositiva e dialogada, com utilização de slides.

Socialização, leituras e debate.

Debates; apresentações de impressões pessoais; tira-
dúvidas; orientações.

07/07

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Aspectos éticos da pesquisa.

Levantamento de bibliografia sobre o tema em
estudo, tendo em vista subsidiar o referencial
teórico do TCC.

Aula expositiva e dialogada, com utilização de slides.

Socialização, leituras e debate.

Debates; apresentações de impressões pessoais; tira-
dúvidas; orientações.

14/07

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Referencial teórico

Revisão bibliográfica

Teorias de base

Aula expositiva e dialogada, com utilização de slides.

Socialização, leituras e debate.

Debates; apresentações de impressões pessoais; tira-
dúvidas; orientações.

21/07

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Referencial teórico

Revisão bibliográfica

Teorias de base

Aula expositiva e dialogada, com utilização de slides.

Socialização, leituras e debate.

Debates; apresentações de impressões pessoais; tira-
dúvidas; orientações.

28/07

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Citação e Referências: revisão dos principais
pontos da ABNT

Aula expositiva e dialogada, com utilização de slides.

Socialização, leituras e debate.

Debates; apresentações de impressões pessoais; tira-
dúvidas; orientações.

04/08

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Cronograma de pesquisa.

Aula expositiva e dialogada, com utilização de slides.

Socialização, leituras e debate.

Debates; apresentações de impressões pessoais; tira-
dúvidas; orientações.

06/08

7h/a assíncrona/orientação
Orientações e ajustes finais no projeto. Tira-dúvidas; orientações.

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 As vinte horas de atividades práticas previstas para a disciplina ocorrerão de duas maneiras:

1. Orientações individuais ou em grupos de afinidade temática de pesquisa;
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2. Visitas às escolas ou outros locais escolhidos para pesquisa de campo.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Será avaliado o projeto de pesquisa, considerando a pertinência/adequação do tema às linhas de pesquisa do curso. Será fornecido um modelo de
projeto contendo todos os itens e a a respectiva descrição do que deles se espera.

Serão também consideradas a adequação às normas da ABNT e a correção gramatical, clareza e objetividade do texto.

O projeto que for avaliado com nota inferior a 60 deverá ser reapresentado para nova avaliação (repositiva), mantendo-se as mesmas exigências
antes expostas.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

a. Instrumentos como Datashow, caixa de som, microfone, xerox, pincel, apagador para subsidiar aulas teóricas;
b. Livros, artigos, materiais teóricos sobre pesquisa, ciência, metodologia da pesquisa e elaboração de textos acadêmicos.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ANDRÉ, M. (Org). O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas: Papirus, 2001.

2. INÁCIO FILHO, G. A monografia na universidade. Campinas: Papirus, 2004.

3. THIOLLENT, Michel. Metodologia de pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2003.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educação. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2001.

2. ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2002.

3. MARCONI, Mariana de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 6ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2001.

4. MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas.4. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

5. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881795
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – PRODUÇÃO E DEFESA                
              CÓDIGO:          VER30063                                                                                                            
                                           

( ) Presencial

(X) Híbrida

(  ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:
Considerando que 100% da carga horária da disciplina destina-se às atividades de escrita e
defesa do TCC, consideradas como práticas, não há necessidade de deslocamento do
acadêmico para a universidade. Os encontros previstos ocorrerão, portanto, em modo remoto via
Google Meet, com agendamento individual, em pequenos grupos ou com a turma inteira,
dependendo da necessidade encontrada no transcorrer da disciplina. As defesas poderão
ocorrer tanto de forma presencial (caso haja as condições de segurança na ocasião), quanto
online, através de videoconferência pelo Google Meet ou outras plataformas.

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

60

CH TEÓRICA:

0

CH PRÁTICA:

60

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: 8º ANO/SEMESTRE:2021/2

PROFESSOR(A):  Geane Valesca da Cunha Klein

1. EMENTA

Redação de trabalho final de curso com base no desenvolvimento de projeto anteriormente elaborado, de acordo com as exigências teórico-
metodológicas e relação da pesquisa com as áreas do Curso de Letras e áreas afins. Redação e apresentação do Trabalho de Conclusão de
Curso, segundo as normas da ABNT e sob a orientação de professor.

2. OBJETIVO GERAL

Proporcionar ao acadêmico as condições necessárias para a pesquisa e formalização do trabalho de conclusão do curso, capacitando-o a
desenvolver texto argumentativo consistente teoricamente e em consonância com as normas técnicas, cuja apresentação deverá ser feita nas
modalidades escrita (monografia/artigo) e oral (defesa em banca).

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Executar o projeto de TCC;
b. Promover discussões e debates sobre os temas desenvolvidos nas pesquisas;
c. Redigir o artigo final;
d. Apresentar o TCC, submetendo-o ao parecer da banca de avaliação na defesa final.
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4. CONTEÚDOS 

1. O referencial teórico
1. Construção do referencial teórico
1. Articulação teoria e prática

2. A metodologia da pesquisa
2. Métodos e técnicas de pesquisa
2. Procedimentos de análise

3. Apresentação oral do TCC
3. Técnicas para comunicação oral
3. Organização, formato e apresentação do artigo para a banca de avaliação.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 

Redação da introdução a partir do projeto, rearticulando os pontos que são base da pesquisa para o formato do artigo;
Redação dos capítulos;
Coleta de dados in loco em caso de pesquisas de campo;
Análise de dados;
Articulação da base teórica com os dados analisados e/ou discussões realizadas.

2. Cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários para o
cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: Conforme a Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, a aula é de 50 minutos e a integralização da
carga horária deve ocorrer em hora relógio de 60 minutos. Deste modo, a disciplina de 60 horas necessita de 72 aulas de 50 minutos para
integralizar a carga horária em hora relógio. 

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/ AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

05/05

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Apresentação do plano de curso.

Orientações gerais sobre como adaptar o projeto de
pesquisa para a escrita das considerações iniciais
do artigo de TCC.

Debates; apresentações de impressões pessoais; tira-
dúvidas; orientações.

12/05

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

A execução do projeto.

A coleta de dados.

Procedimentos de análise.

Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

19/05

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

A execução do projeto.

A coleta de dados.

Procedimentos de análise.

Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

26/05

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Teorias de base e metodologia da pesquisa:
verificando consistência ou necessidade de ajuste.

Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

02/06

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Entrelaçamento da teoria e da prática de análise ou
discussão de conceitos.

Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

.

09/06

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Adequação e pertinência das citações.
Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

23/06 Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.
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3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Escrita/Reescrita dos capítulos. sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

30/06

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Escrita/Reescrita dos capítulos.
Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

07/07

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Escrita/Reescrita dos capítulos.
Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

14/07

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Correção do texto final.

Preparação para a defesa.

Bancas.

Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

Bancas.

21/07

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Correção do texto final.

Preparação para a defesa.

Bancas.

Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

Bancas.

28/07

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Correção do texto final.

Preparação para a defesa.

Bancas.

Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

Bancas.

04/08

3h/a síncrona/presencial

2h/a assíncrona/orientação

Correção do texto final.

Preparação para a defesa.

Bancas.

Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

Bancas.

06/08

7h/a assíncrona/orientação

Correção do texto final.

Preparação para a defesa.

Bancas.

Roda de conversa sobre os temas tratados nas pesquisas,
sugestões e encaminhamentos teóricos ou metodológicos.

Orientações individuais.

Bancas.

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

A disciplina de TCC produção e defesa possui carga horária total destinada às atividades práticas, as quais ocorrerão das seguintes maneiras:

1. Orientações individuais ou em grupos de afinidade temática de pesquisa;
2. Visitas às escolas ou outros locais escolhidos para pesquisa de campo;
3. Escrita/Reescrita do artigo;
4. Defesas em bancas públicas;
5. Participação como ouvinte nas bancas dos colegas.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

1. O aluno será avaliado em duas modalidades - avaliação da apresentação oral e análise do trabalho escrito - por uma banca examinadora
composta por três membros, que atribuirão, individualmente, nota ao trabalho;

2. No trabalho escrito, cada membro deve avaliar: organização sequencial, argumentação, profundidade do tema, relevância e contribuição
acadêmica da pesquisa, correção gramatical, clareza, apresentação estética e adequação aos aspectos formais e às normas da ABNT;

3. Na apresentação oral, cada membro deve avaliar: domínio do conteúdo, organização da apresentação, habilidades de comunicação e
expressão, capacidade de argumentação, uso dos recursos audiovisuais, correção gramatical e apresentação estética do trabalho;

4. Recomenda-se que a defesa do TCC siga a seguinte distribuição de tempo:
20 (vinte) minutos para a apresentação oral pelo candidato,
30 (trinta) minutos de arguição pelos três membros da banca examinadora e
10 (dez) minutos para avaliação e deliberação da banca sobre o trabalho, divulgação do conceito (aprovado ou reprovado) e
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encerramento.

5. A nota final de cada examinador será a soma do trabalho escrito (com valor de 0 a 70 - zero a setenta) e da apresentação oral (com valor de 0
a 30 - zero a trinta), totalizando, assim, nota 100 (cem). A média final será calculada pela soma das três notas finais e divisão por três. É
considerado aprovado no Trabalho de Conclusão do Curso o aluno com média final igual ou superior a 60 (sessenta).

6. A avaliação será documentada em ficha de avaliação, na qual devem constar as notas que cada examinador atribuiu ao aluno. 
7. Ao término da defesa, o orientador deverá entregar a ficha de avaliação assinada ao professor coordenador de Trabalho de Conclusão de

Curso.
8. A nota final do aluno será lançada no SIGAA mediante a entrega da versão final digitalizada no SIGAA com as correções eventualmente

sugeridas pela banca.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Os recursos didáticos utilizados nas aulas serão os recursos midiáticos necessários para a realização de reuniões on-line e de bancas (as quais
poderão ocorrer em modo presencial, caso haja as condições de segurança para tal).

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BAUER, Martin W. e GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 2a.edição. Petrópolis: Vozes,
2002.

2. BOOTH, Wayne C., COLOMB, Gregory G. e WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

3. DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez Editora — Autores Associados. 1992.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: Editora da UNESO, 2002.

2. FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. Campinas, Papirus, 1995.

3. LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1991.

4. SANTOS, Antonio Raimundo. Metodologia científica: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 1999.

5. SOARES, Edvaldo. Metodologia científica: lógica, epistemologia e normas. São Paulo: Atlas, 2003

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881798
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: PROJETOS DE APRENDIZAGEM                                                                                  
                              CÓDIGO: DAL00058                                                                                                      
                                                                 

(X ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA TOTAL:

40

CH TEÓRICA:

40

CH PRÁTICA:

0

CRÉDITOS: 2

PERÍODO: DISCIPLINA
ELETIVA / MATUTINO ANO/SEMESTRE: 2021/2

PROFESSOR(A):  Geane Valesca da Cunha Klein

1. EMENTA

Elementos conceituais, pressupostos e princípios da Pedagogia de Projetos. Componentes envolvidos no planejamento, execução e avaliação de
projetos. O trabalho didático-pedagógico por projetos como forma de organização dos conhecimentos escolares. O uso intencional criativo e crítico
reflexivo das tecnologias disponíveis nas unidades escolares. A tecnologia como estímulo nos processos produtivos de novos conhecimentos.

2. OBJETIVO GERAL

Refletir sobre os fundamentos da Pedagogia de Projeto e a relevância dessa metodologia no processo de ensino e aprendizagem. Elaborar projetos
voltados ao ensino de língua materna e de literaturas de expressão portuguesa, em uma perspectiva interdisciplinar, refletindo sobre a língua/linguagem
em seu efetivo uso social, tendo em vista intervenções práticas no exercício pedagógico.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender o conceito de projeto, pensando-o enquanto proposta de trabalho organizativo dos conteúdos de ensino;

Discutir a possibilidade de organização do ensino de conteúdos por meio de projetos didáticos;

Pensar possibilidades de inclusão da tecnologia como mais um recurso metodológico e, principalmente, como uma ferramenta da atualidade inserida no
contexto escolar;

Problematizar o planejamento, organização, gestão e avaliação de situações de ensino e aprendizagem, sistematizando os conteúdos através da
proposição de projetos didáticos;

Elaborar um projeto que articule conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais com os objetivos, metodologias de ensino e recursos didáticos,
flexibilizando o projeto conforme as necessidades do aluno e da situação projetada.

4. CONTEÚDOS 
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1. Conceito de projeto e um breve contexto histórico;
2. O projeto didático e suas finalidades;
3. Os conteúdos culturais, a diversidade cultural e a função das instituições escolares;
4. Conceitos de multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade, indisciplinaridade;
5. Letramentos, projetos e sequências didáticas.
6. A heterogeneidade em sala de aula e os projetos;
7. Aprendizagem baseada em problemas e projetos;
8. Metodologias ativas;
9. Contextos de aprendizagem online;

10. Desenvolvimento de projetos de aprendizagem que utilizem de recursos pedagógicos e tecnológicos diferenciados.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 

- Tempestade de ideias e nuvem de palavras.

- Aulas expositivas dialogadas.

- Leituras orientadas de textos selecionados.

- Trabalhos individuais e/ou grupais.

- Estudos de casos.

- Pesquisas sobre o tema.

- Seminários. 

- Discussões e debates dirigidos.

- Atividades nas novas tecnologias.

- Análise de vídeos ou filmes.

- Leitura de aprofundamento (livros e artigos).

2. A seguir está disposto o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos
necessários para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos. Nesse sentido, a disciplina aqui
apresentada contará com 48 aulas de 50 minutos para integralizar a carga horária em hora relógio.

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/ AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

06/05 - 4 h/a 
Apresentação do plano de curso.

Conceito de projeto e um breve contexto histórico;

Avaliação diagnóstica: roda de conversa sobre as
expectativas de cada um com a disciplina. Construção
de uma nuvem de palavras a partir do que cada um
pensa diante de uma disciplina chamada "Projetos de
Aprendizagem".

Apresentação do plano de curso e da dinâmica da
disciplina.

Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

13/05 - 4 h/a O projeto didático e suas finalidades;
Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre o tema em estudo.

20/05 - 4 h/a Os conteúdos culturais, a diversidade cultural e a
função das instituições escolares;

Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre o tema em estudo.

Elaboração de resumo a partir dos textos estudados.

27/05 - 4 h/a 
Conceitos de multidisciplinaridade,
pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade,
indisciplinaridade;

Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre o tema em estudo.

Atividade de sistematização dos conceitos trabalhados.

03/06 - 4 h/a Letramentos, projetos e sequências didáticas.

Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Análise de sequências didáticas e de projetos de
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aprendizagem em língua portuguesa e literatura.

10/06 - 4 h/a A heterogeneidade em sala de aula e os projetos;

Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre o tema em estudo.

Resenha de textos.

17/06 - 4 h/a Aprendizagem baseada em problemas e projetos;
Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre o tema em estudo.

24/06 - 4 h/a Metodologias ativas;
Aula expositiva e dialogada, com a apresentação dos
tópicos em estudo por meio da projeção de slides.

Roda de conversa sobre o tema em estudo.

01/07 - 4 h/a Contextos de aprendizagem online; Atividades em diferentes ambientes online.

08/07 - 4 h/a 
Desenvolvimento de projetos de aprendizagem
que utilizem de recursos pedagógicos e
tecnológicos diferenciados.

Elaboração de projetos de aprendizagem em grupos.

15/07 - 4 h/a Seminário Final Apresentação dos projetos de aprendizagem.

22/07 - 4 h/a Seminário Final Apresentação dos projetos de aprendizagem.

29/07 - 4 h/a Repositiva Avaliação repositiva.

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato com
a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos pelos
professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga horária de
ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Avaliação Diagnóstica:

O objetivo desta avaliação é estabelecer um quadro geral de possibilidades de desenvolvimento da disciplina, a partir dos apontamentos das
expectativas apresentadas pelos acadêmicos. 

Avaliação Formativa:

Será desenvolvida no transcorrer das aulas, considerando a trajetória dos acadêmicos e sua relação com os conteúdos propostos. Objetiva-se com ela
compreender as condições de assimilação dos objetivos definidos. Ocorrerá por meio da apresentação de sínteses de textos / livros / artigos
apresentados e discutidos em sala de aula, além da análise de vídeos, documentários e outras mídias audiovisuais. As atividades desta etapa
corresponderão a 50% da nota final.

Avaliação Somativa:

Será considerado o percurso do acadêmico ao longo da disciplina, no que diz respeito à participação, envolvimento, assimilação de conteúdos e sua
dimensão crítica sobre os temas discutidos. Ocorrerá por meio da apresentação de um projeto de aprendizagem e sua respectiva apresentação no
seminário final da disciplina. As atividades desta etapa corresponderão a 50% da nota final.

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos utilizados nas aulas: 
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Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Livros, periódicos e demais materiais para pesquisa.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA, M.E.B. Educação, projetos, tecnologia e conhecimento. São Paulo: PROEM. 2002.

MACHADO, N. J. Educação: Projetos e valores. São Paulo: Escrituras Editora. 2000.

MORENO, M.; SASTRE, G.; BOVET, M. & LEAL, A. Conhecimento e Mudança –Os modelos organizadores na construção do conhecimento. São Paulo:
Editora Moderna e Editora da Unicamp. 2000.

NOGUEIRA, N.R. Pedagogia dos projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao desenvolvimento das múltiplas inteligências. São Paulo: Érica, 2001.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MATUI, J. Construtivismo: teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São Paulo: Editora Moderna. 1996

MONTANGERO, J. & MAURICE-NAVILLE, D.Piaget ou a inteligência em evolução. Porto Alegre: Artmed. 1998.

CHIAPPINI, L e CITELLI, A. Outras linguagens na escola: publicidade, cinema e tv, rádio, jogos e informática. São Paulo: Cortez Editora, 2000. vol 6.

JOLIBERT, J. Além dos muros da escola: a escrita como ponte entre alunos e comunidade. Tradução de Ana Maria Netto Machado. Porto Alegre: Artmed,
2006.

MARTINS, J. S. O trabalho com projetos de pesquisa: do ensino fundamental ao ensino médio.5. ed. Campinas: Papirus, 2001.

NOGUEIRA, N.R. Pedagogia dos projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao desenvolvimento das múltiplas inteligências. São Paulo: Érica, 2001.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.

ROXANE Rojo. (Org.) A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. São Paulo: Mercado de Letras, 2000.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881810
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Geane Valesca da Cunha Klein

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881812
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.1)

Professor: Geane Valesca da Cunha Klein

E-mail: geanevalesca@unir.br 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
 

Trabalhos
relativos à
função de
Editora
Responsável
da Revista
RE-UNIR

Orientações
de alunos
(TCC)

Disciplina
de TCC:
Elaboração
de Projetos

Disciplina de
Projetos de
Aprendizagem

 

 

Vespertino

 

Encontro
com
orientandos
do PIBIC

Trabalhos
relativos à
função de
Editora
Responsável
da Revista
RE-UNIR

Preparação
de aulas.

Disciplina
de TCC 2:
Produção e
Defesa

Trabalhos
relacionados à
Coordenação
do CEL,
Coordenação
da Parfor,
Coordenação
do TCC e
outras
demandas
administrativas

 

 

Noturno

 

Encontro
com
orientandos
do PIBIC

    -

 

Plano de Trabalho DALV-PVH 0881814         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 126



Observações:

1.

2.

3.

4.

Documento assinado eletronicamente por GEANE VALESCA DA CUNHA KLEIN, Docente, em
31/05/2022, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0881814 e o código CRC 25F5AD66.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881814
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Geane Valesca da Cunha Klein
PLANO SEMESTRAL OU PID 2022/1

Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,
transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881819
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Geane Valesca da Cunha Klein

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO

 

Relatório Final DALV-PVH 0881823         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 130



Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881823
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA-LITERATURA BRASILEIRA: MATRIZES AFRICANAS E
INDÍGENAS       

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: LITERATURA BRASILEIRA: MATRIZES AFRICANAS E INDÍGENAS                  
                    CÓDIGO:    DAL00042                                                                                                             
                                                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

(X) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

Professora apresenta quadro de hipertensão arterial.

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

 80 horas

CH TEÓRICA:

 60 horas

CH PRÁTICA:

 20 horas

CRÉDITOS: 04

PERÍODO: 6 ANO/SEMESTRE: 2021/02

PROFESSORA:  Heloisa Helena Siqueira Correia

1. EMENTA

Análise crítica da formação da Literatura Brasileira. Resgate da presença africana e indígena. O índio e o negro estereotipados pela Literatura
Brasileira. As outras matrizes e o corpus aberto da literatura afro-brasileira e indígena.

2. OBJETIVO GERAL

Capacitar os alunos para realizar análises críticas sobre a formação da Literatura Brasileira, levando em conta as contribuições estéticas
provenientes das matrizes culturais indígenas e africanas.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconhecer os modos de figuração do indígena na história da literatura brasileira;
Identificar as representações do negro como objeto e como sujeito na literatura brasileira;
Compreender a carga etnocêntrica existente nas obras literárias;
Identificar obras literárias em que se processa a antropofagia e a transfiguração crítica da tradição

4. CONTEÚDOS 

1. Nacionalismo literário e processos de singularização da cultura e identidade nacional. O transnacionalismo e o abandono do caráter nacional
2. Análise crítica da História da Literatura Brasileira: 2.1- Cânone e paradigmas literários e historiográficos
3. Utilitarismo e colonização X memória e tradição oral indígena
4. A figura do indígena em perspectiva: Pero Vaz de Caminha, José de Anchieta, Antonio Vieira, Gonçalves Dias e José de Alencar
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5. Antropofagia e descendência indígena: análise de Macunaíma de Mario de Andrade, Cobra Norato de Raul Bopp, Manuscrito holandês ou A
peleja do Caboclo Mitavaí com o Monstro Macobeba, de M. C. Proença e “Meu tio o Iauaretê”, de Guimarães Rosa

6. Matriz Indígena: oralidade, autoria individual, autoria coletiva, mito, restauração do mito, estéticas que deslocam o cânone e a história da
literatura

7. Matriz africana: a presença do negro como objeto e sua participação como sujeito na literatura brasileira
8. Quais os modos da literatura e da história da literatura hoje? Outras matrizes, outras estéticas.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; produção textual; orientação de trabalhos; revisão crítica e reescrita
textual.

As aulas serão síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –, Google drive,
formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado.

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA

Cada
encontro
refere-se
a 4 aulas
de 50
minutos
cada

CONTEÚDOS ATIVIDADES

25/04/22 1-Apresentação do plano de trabalho SÍNCRONA-Planejamento

26/04/22

2- Zila Bernd-Cultura e Identidade Nacional

- Nacionalismo literário e processos de singularização
da cultura e identidade nacional. O transnacionalismo
e o abandono do caráter nacional

ASSÍNCRONA- Estudo do texto

 

02/05/22

3- Zila Bernd-Cultura e Identidade Nacional

- Nacionalismo literário e processos de singularização
da cultura e identidade nacional. O transnacionalismo
e o abandono do caráter nacional

SÍNCRONA- Discussão de texto recomendado com êmfase na questão da
sacralização e dessacralização da lieratura brasileira

03/05/22

4-A figura do indígena em perspectiva: contrastes e
afinidades das personagens indígenas de: Pero Vaz
de Caminha, José de Anchieta, Antonio Vieira

A figura do indígena em perspectiva: contrastes e
afinidades das personagens indígenas de: Gonçalves
Dias e José de Alencar

 

 ASSÍNCRONA- Estudo dos textos (carga horária prática: 4 horas)

09/05/22 5-Análise crítica da História da Literatura Brasileira
SÍNCRONA: Apresentação das propostas historiográficas de Formação da
Literatura Brasileira, de Antonio Cândido; História Concisa da Literatura
Brasileira, de Alfredo Bosi; Poesia.br de Sergio Cohn.

10/05/22

6-  Leitura e de texto sobre Antropofagia e
descendência indígena –Macunaíma e Mitavaí
Arandú, Cobra Norato de Raul Bopp e “Meu tio o
Iauaretê” - Guimarães Rosa

 

ASSÍNCRONA- Estudo dos textos recomendados (carga horária prática: 4 horas)

16/05/22
7-Antropofagia e descendência indígena
–Macunaíma e Mitavaí Arandú, Cobra Norato de
Raul Bopp e “Meu tio o Iauaretê” - Guimarães Rosa

SÍNCRONA- Discussão dos textos lidos com foco nas personagens, em modo
seminário

17/05/22 8-Contrastes e afinidades entre todas as
personagens trabalhadas

ASSÍNCRONA-Produção de trabalho escrito de comparação das personagens

(AVALIAÇÃO 1)

23/05/22 9- Apresentação do trabalho realizado SÍNCRONA: Discussão a partir da apresentação do trabalho realizado
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24/05/22
10-Matriz Indígena: oralidade, autoria individual,
autoria coletiva, mito, restauração do mito, estéticas
que deslocam o cânone e a história da literatura

ASSÍNCRONA: Leitura dos textos recomendados (carga horária prática: 4 horas)

30/05/22
11-Matriz Indígena: oralidade, autoria individual,
autoria coletiva, mito, restauração do mito, estéticas
que deslocam o cânone e a história da literatura

SÍNCRONA: Leitura e discussão - Confronto de conceitos da Teoria Literária
ocidental e das concepções de mito (de acordo com a antropologia) com a
textualidade indígena tudo do livro indicado

01/06/22 12- Matriz Indígena: Metade Cara, Metade Máscara
e capítulo de A queda do céu, de Davi Kopenawa ASSÍNCRONA: Leitura e estudo do textos (carga horária prática: 4 horas)

06/06/22 13- Matriz Indígena: Metade Cara, Metade Máscara
e capítulo de A queda do céu, de Davi Kopenawa

SÍNCRONA: apresentação de trechos de Metade Cara, Metade Máscara e de A
queda do céu com discussão em modo seminário, a fim de focar nas narrativas a
questão da autoria, autobiografia, história e ancestralidade.

07/06/22

14- Matriz africana: texto "A trajetória do negro na
literatura brasileira”, de Domício Proença Filho-
o negro como objeto da literatura e o negro como
sujeito da literatura

 ASSÍNCRONA: Leitura e estudo do texto indicado (carga horária prática: 4 horas)

13/06/22

15-Matriz africana: texto "A trajetória do negro na
literatura brasileira”, de Domício Proença Filho-
o negro como objeto da literatura e o negro como
sujeito da literatura

SÍNCRONA- Discussão de texto recomendado com levantamento dos argumentos
que sustentam o discurso do autor

14/06/22 16-Matriz africana: leitura do romance Bom Crioulo,
de Adolfo Caminha ASSÍNCRONA: Leitura do livro recomendado (carga horária prática: 4 horas)

20/06/22 17-Matriz africana: leitura do romance Bom Crioulo,
de Adolfo Caminha SÍNCRONA: Análise coletiva do romance lido

21/06/22

18- Texto sobre os navios negreiros e leitura dos
poemas “Navio negreiro”(1961) de Solano Trindade e
“O navio negreiro”(1869) de Castro Alves

Texto “A construção da identidade da mulher negra na
poesia de Elisa Lucinda” e poemas da autora

ASSÍNCRONA: Estudo dos textos e dos poemas recomendados

27/06/22

19-Comparação de “Navio negreiro”(1961) de Solano
Trindade e “O navio negreiro”(1869) de Castro Alves.
E discussão acerca da mulher negra na literatura e o
eu-lírico nos poemas de Elisa Lucinda

SÍNCRONA: Análise do eu-lírico dos poemas, contexto de produção e propostas
estéticas envolvidas

28/06/22 20-Obra: Quarto de despejo, de Carolina de Jesus ASSÍNCRONA: Estudo do texto recomendado

04/07/22 21-Obra: Quarto de despejo, de Carolina de Jesus SÍNCRONA: Análise coletiva da obra na forma de debate

05/07/22 22-Avaliação ASSÍNCRONA: Produção de vídeo de análise do romance e envio 

11/07/22 23-Encerramento SÍNCRONA: Encerramento

18/07/22 24-Repositiva ASSÍNCRONA: Repositiva

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A carga horária prática de 20h está distribuída nas aulas assíncronas ems atividades de produção textual e pesquisa embasadora dos seminários
dos alunos, assim como na construção de painel conceitual e atividades de revisão do material produzido. Cada encontro virtual terá a duração de 4
aulas (de 50 minutos).

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação terá por finalidade:

I) Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento;

II) Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento adquirido a novas situações em função das exigências
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profissionais;

III) Aferir as disposições críticas face ao saber, à inovação e ao rigor metodológico.

 

2. Instrumentos:

I) Realização de seminários- 0-10

II) Produção de trabalho escrito: exercício de comparação das personagens estudadas - 0-10

III) Produção de vídeo com análise da obra Quarto de despejo - 0-10

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; orientação de trabalhos; debate sobre vídeos e textos; realização de
fórum.

As aulas serão síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –, Google drive,
formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ABDALA JUNIOR, Benjamin. De vôos e ilhas: literatura e comunitarismos. Cotia: Ateliê Editorial, 2003.

2. ALMEIDA, Maria Inês de; QUEIROZ, Sônia. Na captura da voz: as edições da narrativa oral no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, FALE/UFMG,
2004.

3. RISÉRIO, Antônio. Textos e tribos: poéticas extraocidentais nos trópicos brasileiros. Rio de Janeiro: Imago, 1993

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALVES, Castro. Navio Negreiro. Disponível em http://www.bibvirt.futuro.usp.br. Acessado em 20/02/2017.ALVES, Vitor Rafael Oliveira. Navios
Negreiros: Solano Trindade, Castro Alves e o jogo da representação. Revista Inventário. Salvador, n. 16, jan-jul.-2015.

2. AMORIM, Claudia; PALADINO, Mariana. Cultura e literatura africana e indígena. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2012.
3. BERND, Zila. Cultura e Identidade Nacional. POA: Editora da UFRGS, 1992. (Síntese universitária, 36)
4. BOPP, Raul. Cobra Norato. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987.
5. CAMPOS, Haroldo de. Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira. In: ______. Metalinguagem e outras metas: ensaios

de teoria e crítica literária. São Paulo: Perspectiva, 2006.p. 231-256.
6. LUCINDA, Elisa. O semelhante. Rio de Janeiro: Record, 1994.
7. ORGANIZAÇÃO DOS PROFESSORES INDÍGENAS DO ACRE. Shenipabu Miyui: história dos antigos.
8. PÃRÕKUMU, Umusi; KEHÍRI, Tõrãmu. Antes o mundo não existia: mitologia dos antigos Desana-Kehíripõrã. 2ª ed. São João Batista do Rio

Tiquié/São Gabriel da Cachoeira: UNIRT/FOIRN, 1995.
9. PROENÇA FILHO, Domício. A trajetória do negro na literatura brasileira. ESTUDOS AVANÇADOS, 18 (50), 2004. p. 161-193.

10. SANTILLI, Maria Aparecida. Africanidade. São Paulo: Ática, 1985.
11. SANTOS, Lúcia Aparecida Olavo dos. O percurso da indianidade na literatura brasileira: matizes da figuração. São Paulo: Editora UNESP;

São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 447 p.
12. SOUSA, Douglas Rodrigues de. A construção da identidade da mulher negra na poesia de Elisa Lucinda. Anais do XIV Seminário Nacional

Mulher e Literatura/V Seminário Internacional Mulher e Literatura. Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-
content/uploads/2012/02/douglas_rodrigues.pdf

13. SECCO, Carmen Lúcia Tindó. A magia das letras africanas: Ensaios Escolhidos sobre as Literaturas de Angola Moçambique e Alguns Outros
Diálogos. Rio de Janeiro: ABE Graph Editora/Barroso Produções Editoriais, 2003. 

14. THIÉL, Janice. Pele silenciosa, pele sonora: a literatura indígena em destaque. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. (Coleção Práticas
Docentes, 3)

ASSINATURA
PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881857
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA - TÓPICOS ESPECIAIS DE LITERATURA BRASILEIRA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS DE LITERATURA BRASILEIRA -                                              
         CÓDIGO: DLV00062                                                                                                                           
                                           

( ) Presencial

( ) Híbrida

( X ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

A docente apresenta quadro de hipertensão arterial

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

 40 horas

CH TEÓRICA:

 40 horas

CH PRÁTICA:

0 horas

CRÉDITOS: 02

PERÍODO: 2 período ANO/SEMESTRE: 2021/02

PROFESSORA:  Heloisa Helena Siqueira Correia

1. EMENTA

Aspectos da literatura brasileira complementares aos conhecimentos obtidos nas disciplinas obrigatórias.

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver estudos de períodos, autores ou obras da Literatura Brasileira, em qualquer das diversas épocas de sua história.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aproximar-se de obras e autores da região amazônica;

Conhecer os romances e contos da/na Amazônia e sua possível relação com as narrativas míticas dos povos tradicionais;

Rastrear possíveis traços comuns entre as obras e compreender onde se inscreve a diferença;

Identificar os modos pelos quais ocorrem as relações entre humanos e natureza na literatura da/na Amazônia;

4. CONTEÚDOS 

1. A invenção imagético-literária da Amazônia.
2. Literatura de expressão amazônica por meio de apontamentos de um panorama de autores: Milton Hatoum, Márcio Souza, Jorge Tufic, Astrid

Cabral, Tenório Telles e Arthur Engrácio do estado do Amazonas;
3. Literatura de expressão amazônica: Vicente Franz Cecim, Benedito Monteiro e Nicodemus Sena do estado do Pará;
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4. Literatura de expressão amazônica: Ricardo Dantas e Jaider Esbel, do estado de Roraima;
5. Literatura de expressão amazônica: Antonio Cândido, Viriato Moura, Samuel Castiel, Cláudio B. Feitosa e Emerson Medellín do estado de

Rondônia;
6. Literatura e ecocrítica: as relações entre humanos e não humanos na ficção, implicações estéticas e ideológicas;
7. Diferenças conceituais entre mito e literatura (ficção); narrativa mítica e mitopoética.
8. Procedimentos literários de apropriação, empréstimo, contrabando, transcriação, transfiguração e reconto das narrativas míticas indígenas

pelas obras não indígenas; modos pelos quais as narrativas míticas surgem na literatura de expressão amazônica, em que se transformam e
como se mantém;

9. Narrativas míticas dos povos tradicionais da Amazônia.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; produção textual; orientação de trabalhos; revisão crítica e reescrita
textual.

As aulas serão síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –, Google drive,
formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado.

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

26/04/22 1- Apresentação do Plano de Trabalho SÍNCRONA -Planejamento das atividades em conjunto com os alunos

27/04/22
2- A invenção discursiva e imagética da Amaazônia 

Texto: A invenção da Amazônia, de Neide Godim
ASSÍNCRONA - Leitura e estudo de textos

03/05/22
3-A invenção discursiva e imagética da Amazônia

Apresentação de imagens representativas da
Amazônia

SÍNCRONA - Discussão do texto (modo seminário) e das imagens apresentadas

04/05/22

4-Literatura de expressão amazônica por meio de
apontamentos de um panorama de autores: Milton
Hatoum e Márcio Souza

Textos: Galvez, o imperador do Acre, de Marcio
Souza;

A cidade ilhada, de Milton Hatoum

 

ASSÍNCRONA - Leitura dos textos recomendados

10/05/22
5-Literatura de expressão amazônica por meio de
apontamentos de um panorama de autores: Milton
Hatoum e Márcio Souza

SÍNCRONA - Discussão dos textos recomendados (modo seminário)

11/05/22

6-Literatura de expressão amazônica por meio de
apontamentos de um panorama de autores: Astrid
Cabral

Texto: Alameda de Astrid Cabral

ASSÍNCRONA - Leitura do texto recomendado

17/05/22
7-Literatura de expressão amazônica por meio de
apontamentos de um panorama de autores: Astrid
Cabral

SÍNCRONA - Discussão do texto recomendado (modo seminário)

18/05/22

8- Literatura de expressão amazônica por meio de
apontamentos de um panorama de autores: Arthur
Engrácio 

Texto: Histórias do submundo e A vingança do boto

ASSÍNCRONA - Leitura e estudo dos textos indicados

Produção de texto

24/05/22
9- Literatura de expressão amazônica por meio de
apontamentos de um panorama de autores: Arthur
Engrácio 

SÍNCRONA - Discussão dos textos integrantes em Antologia do conto
amazonense (modo seminário)

25/05/22

10- Literatura de expressão amazônica: Vicente Franz
Cecim

Obra: Viagem a Andara. O livro invisível, de Vicente
ASSÍNCRONA - Leitura e estudo dos textos recomendados
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Cecim

31/05/22 11-Literatura de expressão amazônica: Vicente Franz
Cecim SÍNCRONA - Discussão dos textos recomendados (modo seminário)

01/06/22

12- Literatura de expressão amazônica: Benedito
Monteiro

Texto:  Como se faz um guerrilheiro, de Benedito
Monteiro

ASSÍNCRONA - Leitura e estudo do texto recomendado

07/06/22 13-Literatura de expressão amazônica: Benedito
Monteiro SÍNCRONA - Discussão do texto recomendado (modo seminário)

08/06/22

14- Literatura de expressão amazônica: Ricardo
Dantas e Jaider Esbel

Textos: Meia pata, de Ricardo Dantas e Makunaímã -
o Mito Através do Tempo, de Jaider Esbell e outros
autores

ASSÍNCRONA - Leitura e estudo do texto recomendado

14/06/22 15- Literatura de expressão amazônica: Ricardo
Dantas e Jaider Esbel SÍNCRONA - Discussão do texto recomendado (modo seminário)

15/06/22
16-Literatura de expressão amazônica: Antonio
Cândido, Viriato Moura, Samuel Castiel, Cláudio B.
Feitosa e Emerson Medellín 

ASSÍNCRONA - Leitura e estudo do texto recomendado

 

21/06/22
17-Literatura de expressão amazônica: Antonio
Cândido, Viriato Moura, Samuel Castiel, Cláudio B.
Feitosa e Emerson Medellín 

SÍNCRONA - Discussão dos textos recomendados (modo seminário)

22/06/22

18- Literatura e ecocrítica: as relações entre humanos
e não humanos na ficção, implicações estéticas e
ideológicas

Texto: Poéticas do animal, de Maria Ester Maciel

Texto: O bem viver: uma oportunidade para imaginar
outros mundos, de Acosta

ASSÍNCRONA - Leitura e estudo dos textos recomendados

Produção textual sobre os textos trabalhados- Avaliação 1.

28/06/22
19-Literatura e ecocrítica: as relações entre humanos
e não humanos na ficção, implicações estéticas e
ideológicas

SÍNCRONA - Discussão dos textos recomendados (modo seminário)

29/06/22

20- Diferenças conceituais entre mito e literatura
(ficção); narrativa mítica e mitopoética.

Texto: Mito e realidade, de Mircea Eliade

A poética do mito, de Mielientiski

 

A ficção e as imagens da vida, de Willian Gass

ASSÍNCRONA - Leitura e estudo dos textos recomendados

05/07/22 21- Diferenças conceituais entre mito e literatura
(ficção); narrativa mítica e mitopoética. SÍNCRONA - Discussão dos textos recomendados (modo seminário)

06/07/22

22- Narrativas míticas dos povos tradicionais da
Amazônia

Texto: Historias do começo e do fim do mundo, dos
Paiter-Suruí

Produção de vídeo

ASSÍNCRONA - Leitura e estudo do texto recomendado

Produção de vídeo

12/07/22 23-Narrativas míticas dos povos tradicionais da
Amazônia

SÍNCRONA -Discussão dos textos recomendados (modo seminário) e
Encerramento do curso

13/07/22 24- Repositiva ASSÍNCRONA -Repositiva
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6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 Não se aplica

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

1. A avaliação terá por finalidade:

I) Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento;

II) Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento adquirido a novas situações em função das exigências
profissionais;

III) Aferir as disposições críticas face ao saber, à inovação e ao rigor metodológico.

 2. Instrumentos:

I) Realização de seminários- 0-10

II) Produção de trabalho escrito- 0-10

III) Produção de vídeo com análise de um dos tópicos trabalhados- 0-10

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; orientação de trabalhos; debate sobre vídeos e textos; realização de
fórum.

As aulas serão síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –, Google drive,
formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CABRAL, Astrid. Alameda. Manaus: Editora Valer, 1998.

ENGRÁCIO, Artur. (Org.) Antologia do novo conto amazonense. Manaus: Editora Valer, 2010.

ESBELL, Jaider. Makunaímã - o Mito Através do Tempo, de Jaider. São Paulo: Editora Elefante, 2019.

GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. São Paulo: Marco Zero, 1994.

HATOUM, Milton. A cidade ilhada. São Paulo: Cia das Letras, 2009. 

ROCHA, Hélio Rodrigues da. Gaivotas. Guaratinguetá, SP: Penalux, 2015

SENA, Nicodemos. A espera do nunca mais: uma saga amazônica. 2. ed. Belém: Editora Sejup, 2002.

SILVA, Antônio Cândido da. Diaruí. Salto, São Paulo: Schoba, 2010.

TELLES, Tenório; KRÜGER, Marcos Frederico. (Orgs.) Antologia do conto do Amazonas. Manaus: Editora Valer, 2009.

 

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ACOSTA, Alberto. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. Trad. Tadeu Breda. São Paulo: Autonomia Literária; Elefante,
2016.

ALMEIDA, Maria Inês de. Desocidentada: experiência literária em terra indígena. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

ALMEIDA, Maria Inês de; QUEIROZ, Sônia. Na captura da voz: as edições da narrativa oral no brasil. Belo Horizonte: Autêntica/UFMG, 2004.

AMORIM, Antonio Brandão de. Lendas em nheengatu e em português. Manaus: Fundo Editorial-ACA, 1987. (Coleção “Hiléia Amazônica”, v. 6)

ANDRELLO, Geraldo. (Org.). Rotas de criação e transformação: narrativas de origem dos povos indígenas do rio negro. São Paulo: Instituto
Socioambiental; São Gabriel da Cachoeira: FOIRN, 2012.

BRANCA, Violeta. Ritmos de inquieta alegria. Manaus: Valer, 2004.

BRASIL, Assis. (Org.). A poesia amazonense no século xx. Rio de Janeiro: Imago; UMC, 1998.

CABRAL, Astrid. Jaula. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora da Palavra, 2006.

CAMARGO, Diego; VILLAR, Eliane; et al. (Orgs.). huni kuin hiwepaunibuki: a história dos caxinauás por eles mesmos. São Paulo: Edições Sesc
São Paulo, 2013.
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CUNHA, Euclides da. Amazônia, um paraíso perdido. Manaus: EDUA, 2003 (Poranduba).

DANOWSKI, Débora; CASTRO, Eduardo Viveiros de. Há o mundo por vir? ensaio sobre os medos e os fins. Florianópolis: Cultura e Barbárie;
Instituto Socioambiental, 2017.

DANTAS, Ricardo. Meia pata. São Paulo: Editora Kazuá, 2013. 

DIAKURU (Américo Castro Fernandes); KISIBI (Durvalino Moura Fernandes). A mitologia sagrada dos desana-wari dihputiro porã. Cucura do
Igarapé Cucura: UNIRT; São Gabriel da Cachoeira: FOIRN, 1996. (Coleção Narradores indígenas do rio negro, v.2)

ELIADE, Mircea. Mito e realidade. Tradução Pola Civelli. São Paulo: Perspectiva, 1998.

ENGRÁCIO, Artur. (Org.) A vingança do boto. Rio de Janeiro: Rio Fundo Editora, 1995.

FERRY, Luc. A nova ordem ecológica: a árvore, o animal, o homem. Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Ensaio, 1994.

GARRARD, GREG. Ecocrítica. Tradução de Vera Ribeiro. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.

GASS, Willian. A ficção e as imagens da vida. Tradução Edilson Alkmim Cunha. São Paulo: Cultrix, 1971.

GUATTARI, Félix. As três ecologias. Trad. Maria Cristina F. Bittencourt. São Paulo: Papirus, 1997.

GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. São Paulo: Marco Zero, 1994.

HARDMAN, Francisco Foot. A vingança da hileia: Euclides da Cunha, a Amazônia e a literatura moderna. São Paulo: Editora UNESP, 2009. 

LEÃO, Allison. (Org.). Amazônia: literatura e cultura. Manaus: UEA Edições, 2012.

LESTEL, Dominique. As origens animais da cultura. Trad. Maria João Batalha Reis. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.

LOUREIRO, João de Jesus Paes. Cultura Amazônica: uma poética do imaginário. São Paulo: Escrituras, 2001.

MACIEL, Maria Esther. Pensar/escrever o animal: ensaios de zoopoética e biopolítica. Florianópolis: Editora da UFSC, 2011.

MANCUSO, Stefano. A revolução das plantas: como a inteligência vegetal está a inventar o futuro do planeta e da humanidade. Trad. Mário Severo.
Lisboa; Pergaminho, 2019.

MARANHÃO, Haroldo. Rio de Raivas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.

_____. Cabelos no coração. Rio de Janeiro, Rio Fundo Editora, 1990.

MEDEIROS, Sérgio. (Org.). Makunaíma e Jurupari: cosmogonias ameríndias. São Paulo: Perspectiva, 2002.

MELO, Regina Lúcia Azevedo de. Oceano Primeiro-Mar de Leite, Rio da Criação. São Paulo: Editora Nelpa, 2011.

MELO, Regina Lúcia Azevedo de. Ikamiabas- Filhas da Lua, Mulheres da Terra.  São Paulo: Editora Nelpa, 2011.

MELLO, Thiago de. Vento geral: doze livros de poemas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.

MIRANDA, Ana. Yoxin: alma. São Paulo: Companhia das Letras; São Paulo: Edições SESC SP, 2009.

MIELIENTISKI, E. M. A poética do mito. Trad. Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.

MINDLIM, Betty.  Nós paiter: os suruí de Rondônia. Petrópolis: Vozes, 1985.

MINDLIM, Betty. E NARRADORES SURUÍ.  Vozes da origem: estórias sem escrita, narrativas dos índios suruí de rondônia. São Paulo: Ática, 1996.

MONTEIRO, Benedicto Wilfredo. Como se faz um guerrilheiro. In: NEVES, Amílcar; MENEZES, Marco Antonio de ; MAGALHÃES, Geraldo Lopes
de; MONTEIRO, Benedicto Wilfredo. 4 Novelas Eróticas. São Paulo: Editora Três, 1982. p. 115-160.

OLIVEIRA, Jelson. (Org.) Filosofia animal: humano, animal, animalidade. Curitiba: PUCRess, 2016.

ORGANIZAÇÃO dos Professores Indígenas do Acre. Shenipabu Miyui: histórias dos antigos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000.

PÃRÕKUMU, Umusi; KENÍRI, Tõrãmữ. Antes o mundo não existia: mitologia dos antigos Desana-Kêhíripõrã. 2. ed. São João Batista do Rio Tiquié:
UNIRT; São Gabriel da Cachoeira: FOIRN, 1995. (Coleção Narradores Indígenas do Rio Negro, v.1)

PINTO, Zemaria; MRQ, Mauri. (Orgs.). Lira da Madrugada. Manaus: Coreli e Jiquitaia, 2014.

RANGEL, Alberto. Inferno Verde. 5ª ed. Manaus: Valer / Governo do Estado do Amazonas, 2001 (Resgate II).

SÁ, Lúcia. Literaturas da floresta: textos amazônicos e cultura latino-americana. Trad. Maria Ignez França. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012.

SENA, Nicodemos. A espera do nunca mais: uma saga amazônica. 2. ed. Belém: Editora Sejup, 2002.

SEPÚLVEDA, Luis. Um velho que lia romances de amor. Trad. Josely Vianna Baptista. São Paulo: Ática, 1993.

SOUSA, Inglês. Contos amazônicos. São Paulo: Martin Claret, 2012.

SOUZA, Márcio. História da Amazônia. Manaus: Editora Valer, 2009. 

TUFIC, Jorge. Boléka, a onça invisível do universo: mitologia desâna tukâno. São Paulo: João Scortecci Editora, 1995.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO
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Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881859
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Heloisa Helena Siqueira Correia

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

Plano de Ensino DALV-PVH 0881861         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 144



7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881861
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Heloisa Helena Siqueira Correia

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881862
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.1)

Professor: Heloisa Helena Siqueira Correia

E-mail:heloisahelenah2@unir.br 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 

Aulas no
Mestrado
em Estudos
Literários

Preparação
de aulas

(ocorrência
eventual de
reuniões de
colegiado
do DALV,
do MEL e
do NDE)

Desenvolvimento
do  projeto de
pesquisa 1 e/ou
produção de
artigos relativos
a ele

 

(ocorrência
eventual de
reuniões de
colegiado do
DALV, do MEL e
do NDE)

Encontro do
grupo de
pesquisa
Devir-
Amazônia

(ocorrência
eventual de
reuniões de
colegiado do
DALV, do
MEL e do
NDE)

Orientação
de alunos

(graduação
e mestrado)

(ocorrência
eventual de
reuniões de
colegiado
do DALV,
do MEL e do
NDE)

Elaboração
de relatório
de
atividades
vinculadas
aos
projetos de
pesquisa

 

Vespertino

 

Aulas na
Graduação
em Letras-
Português
(Literatura
Brasileira
de Matrizes
Africanas e
Indígenas)

 Aulas na
Gradução
Em Letras -
Português 

(Tópicos
Especiais
de Literatura
Brasileira)

Desenvolvimento
do  projeto de
pesquisa 2 e/ou
produção de
artigos relativos
a ele

 

Revisão de
artigos dos
orientandos
de TCC e
Mestrado

(ocorrência
eventual de
preparação,
organização
e
participação
em eventos

Preparação
de Aulas

aulas da
graduação
no sábado
designado
para as
disciplinas
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Indígenas) Brasileira) e outras
atividades
de extensão)

 

 

Noturno

 

     -

 

Observações:

1.

2.

3.

4.

Documento assinado eletronicamente por HELOISA HELENA SIQUEIRA CORREIA, Docente, em
06/04/2022, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0881867 e o código CRC E538EAE1.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881867
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Heloisa Helena Siqueira Correia
PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2

Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,
transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881873
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Heloisa Helena Siqueira Correia

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881876
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA, de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).

Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº 30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

URSO: GRADUAÇÃO EM LETRAS –Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas  

DISCIPLINA: Literatura: lugar de razão, sensibilidade e crítica                                                                    CÓDIGO:DLV00034

 

(  )Presencial

(  ) Híbrida

(X)Remota

 

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas: Conforme as regras do “artigo 4º da Instrução Normativa
SGP/SEDGG/ME Nº 90, de 28 de Setembro de 2021, a que se refere o Inciso II do artigo 3° da Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022"

 

 

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 80 horas

(carga horária da
disciplina)

 

   CH TEÓRICA: 60 horas

 

 

CH PRÁTICA: 20 horas

 

 

CRÉDITOS: 04  

PERÍODO: 7° ANO/SEMESTRE:2021-2  

PROFESSORES: José Eduardo Martins de Barros Melo e Fernando Simplício dos Santos  

1.EMENTA

O estudo sistemático do Romantismo, Realismo/Naturalismo, Impressionismo, Parnasianismo, Simbolismo e do Pré-modernismo, destacando diálogos com
estéticas contemporâneas.

 

*De acordo coma ementa do PPC do Curso.  

2.OBJETIVOGERAL

Discutir e refletir sobre os aspectos estéticos e históricos do Romantismo, do Realismo/Naturalismo, Impressionismo, Parnasianismo, Simbolismo e do Pré-
modernismo, por meio da análise da produção literária vinculada a esses movimentos e perceber a sua presença na literatura contemporânea.

 

 

*De acordo com a ementa do PPC do Curso.  

3.OBJETIVOSESPECÍFICOS

A partir de uma perspectiva sincrônica e diacrônica dos estudos literários, a disciplina tem como objetivo específico a análise de termos-chave que giram em
torno da poesia e da prosa do Romantismo, Realismo/Naturalismo, Impressionismo, Parnasianismo, Simbolismo e do Pré-modernismo, tais como: estruturações
e expressões poéticas específicas de cada movimento; modernidade e literatura de fins do século XIX e começo do XX; diálogos da estética contemporânea
com parte da produção literária do século XIX. Além disso, a partir da leitura e análise de poemas, romances e ensaios críticos, a disciplina destaca, igualmente,
ferramentas fundamentais para a formação do professor de Letras, como, por exemplo, o aperfeiçoamento da exposição oral, das técnicas da elaboração da
escrita, bem como do desenvolvimento crítico da leitura.

 

4.CONTEÚDOS  

 

UNIDADE I
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1. “Instinto de nacionalidade”

1.1 “As ideais fora do lugar”

1.2  “Contexto sociocultural de Machado de Assis”   

1.3 “De Machadinho a Senhor Machado”

1.4 “O esquema literário de Machado de Assis”

 

UNIDADE II

2.1. Contos de Machado de Assis 1

2.2. Contos de Machado de Assis 2

2.3. “Brás Cubas em três versões”

2.4. “Brás Cubas e a textualização do leitor”

 

UNIDADE III

3.1. Contos de Machado de Assis 3

3.2. Contos de Machado de Assis 4

3.3. “Dom Casmurro e o leitor lacunar”

3.4. “Uma reinterpretação de Dom Casmurro”

 

UNIDADE IV

4.1 A poesia Romântica

4.1.1. A vertente do indianismo

4.1.2. A vertente do byronismo

4.1.3.A vertente condoreira

 

UNIDADE V

5.1. Gonçalves de Magalhães e os traços iniciais da poesia romântica;

5.2. Gonçalves Dias: Romantismo e indianismo;

5.3. Álvares de Azevedo e a estética do mal do século;

5.4. Castro Alves e a representação metafórica da liberdade.

 

UNIDADE VI

6.1. A estética da arte pela arte e os prenúncios da modernidade:

6.1.2. Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira: a tríade parnasiana

 

UNIDADE VII

7.1. Simbolismo e modernidade: Pedro Kilkerry, Cruz e Souza e Alphonsus de Guimarãens

 

UNIDADE VIII

8.1. Augusto dos Anjos e o Pré-modernismo

 

Encerramento (12h)

Exames finais:

1. Avaliação.
2. Seminários.
3. Prova repositiva.
4. Discussão a respeito dos resultados finais.

 

 

5.PROCEDIMENTOSMETODOLÓGICOS  

Aulas demonstrativas, expositivas, dialogadas; leitura e discussão dirigida de textos; produção textual; análise e produção de vídeos; orientação de trabalhos;
revisão crítica e reescrita textual. Atividades extraclasses dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina, em especial à prática de ensino. As aulas serão
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síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –, Google drive, formulários), as quais os alunos
deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado.

 

O planejamento das aulas levará em conta a Resolução Nº 391, de 25 de fevereiro de 2022 e prever a modalidade presencial. Entretanto, se a situação se
agravar ou na impossibilidade de cumprimento pelas condições físicas utilizaremos a forma remota de ensino, conforme o artigo 3º, item III, da RESOLUÇÃO Nº
391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, que dispõe sobre Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação. Desse
modo, as aulas serão presenciais se for possível manter o distanciamento necessário para a segurança dos alunos e dos docentes. Assim, conforme o referido
item, se o número de alunos matriculados for superior ao determinado no protocolo de biossegurança, as aulas podem ocorrer em modalidade híbrida, segundo
o referido artigo: "Ficam autorizadas as atividades acadêmicas de forma remota ou híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-cognitivo, cujo número
de matriculados não permita manter distanciamento físico/social seguro para evitar o contágio do Sars-Cov-2".

 

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/AULA
 

CONTEÚDOS

 

ATIVIDADES

 

29/04/22
PRESENCIAL: Apresentação da Ementa e do cronograma de aulas do Curso; Funções da
literatura.

Discussão a respeito do conteúdo das
aulas.

 

29/04/22

 

Aula extra adicional

 

Machado de Assis e o “Instinto de nacionalidade”

MACHADO DE ASSIS, J. M. A. J. “Instinto
de nacionalidade”. In: ALENCAR, M (Org.).
Crítica por Machado de Assis. 3. ed. Rio
de Janeiro; Paris: Livraria Garnier, 1913,
p.7-28. (Coleção dos autores célebres da
literatura brasileira).

 

06/05/22 Contexto sociocultural de Machado de Assis

 

1. SCHWARZ, Roberto. "As ideias fora do
lugar". In: _____. Ao Vencedor as
batatas: Forma literária e processo social
nos inícios do romance brasileiro. São
Paulo: Duas Cidades, 1992, pp. 11-31.

2. BOSI, Alfredo. “A escravidão entre dois
liberalismos”, Estudos Avançados,
IEA⁄USP, v.2, n.3, set.-dec. 1988, pp. 04-
39.

06/05/22

Aula extra adicional

 

 Fases da obras de Machado de Assis

 

 

MEYER, Augusto. De Machadinho a Brás
Cubas, Teresa Revista de Literatura
Brasileira [67], São Paulo, pp. 409-
417,2006.

13/05/22
 

“O esquema literário de Machado de Assis”

 

CANDIDO, Antonio. “Esquema Machado
de Assis”. In: ______. Vários Escritos. 3ª
ed. rev. e ampl. - São Paulo: Duas
Cidades, 1995, pp. 17-39.

20/05/22
 

Contos de Machado de Assis 1

 

JOBIM, José Luís. A circulação literária e
cultural. In:______. Literatura comparada
e literatura brasileira : circulações e
representações [livro eletrônico] / José Luis
Jobim. -- Rio de Janeiro : Makunaima ; Boa
Vista : Editora da Universidade Federal de
Roraima, 2020, pp. 41-63.

 

20/05/22

Aula extra adicional

 

Contos “O lapso” e “Pai contra a mãe”.

 

Contos Contos “A cartomante” “O enfermeiro”

 

1. ASSIS, Machado de. O lapso. In:______.
Obra completa. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1979. V. 2.

2. ASSIS, Machado de. Pai contra mãe.
In:______. Obra completa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1979. V. 2.

1. ASSIS, Machado de. A cartomante.
In:______.Obra Completa. Rio de Janeiro
: Nova Aguilar 1994. v. II.
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 2. ASSIS, Machado de. O enfermeiro.
In:______.Obra Completa. Rio de Janeiro
: Nova Aguilar 1994. v. II.

 

27/05/22
 

 “Versões de Brás Cubas”

 

BOSI, Alfredo. Brás Cubas em três
versões. São Paulo: Companhia das
Letras, 2006.

27/05/22

 

Aula extra adicional

 

“Brás Cubas e a textualização do leitor”

 

Guimarães, Hélio de Seixas. “Brás Cubas
e a textualidade do leitor”. In:______: Os
leitores de Machado de Assis: o
romance machadiano e o público de
literatura no século 19 I Hélio de Seixas
Guimarães. - - Campinas, SP: [s.n.], 2001,
pp. 133-149.

 

03/06/22

 

“Dom Casmurro e o leitor lacunar”

“Impostura e realismo em Machado”

 

 

1. Guimarães, Hélio de Seixas. “Dom
Casmurro e o leitor lacunar”. In:______: Os
leitores de Machado de Assis: o
romance machadiano e o público de
literatura no século 19 I Hélio de Seixas
Guimarães. - - Campinas, SP: [s.n.], 2001,
pp. 167-169.

2. GLEDSON, John. Machado de Assis:
impostura e realismo – uma
reinterpretação de Dom Casmurro. São
Paulo: Companhia das Letras, 1999.

 

10/06/22

 

A poética Romântica em suas três nuances a partir da leitura de textos de Gonçalves Dias,
Ávares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela, Castro Alves e Joaquim Maria de
Souza Andrade.

 

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos Vinte
Anos. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
(Coleção Poetas do Brasil);

ABREU, Casimiro de. As primaveras.
São Paulo. Martins Fontes, 1996. Poetas
do Brasil;

SOUZA, Davi de. (UFSC) Indivíduo;
sociedade; decadentismo. A escrita do eu:
ficções e confissões da dor II. Revista da
UFSC. 63.

Castro Alves. Obra completa. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1921.

ROCHA, Marília Librandi. O caso
Sousândrade na História da Literatura
Brasileira. REVISTA USP, São Paulo,
n.56, p. 213-220, dezembro/fevereiro 2002-
2003.

 

17/06/22

 

As especificidades do discurso poético do Parnasianismo em Olavo Bilac e a emancipação do
discurso da mulher e a expressão subjetiva/objetiva de Francisca Julia. Alberto de oliveira e
Raimundo Correia.

 

 

Olavo Bilac. H. GARNIER, LIVREIRO-
EDITOR. Rio de Janeiro, RJ:1902.

JÚLIA, Francisca. Marmores. Horacio
Belfort Sabino EDITOR, São Paulo, São
Paulo, 1990.

CANDIDO, Antonio. Na sala de Aula. São
Paulo: Ática,1985.

24/06/22
 

A poética do Simbolismo na representação das vozes de Pedro Kilkerry, Cruz e Souza e
Alpronsus Guimarãens.

O livro derradeiro de Cruz e Souza.
Amazonas: Manaus. Núcleo de educação à
distância UNAMA. 2010.

MOISÉS, Massaud. A literatura Brasileira
através dos Textos. 2.ed.. São Paulo:
Cultrix, 1973. p.318-324.

KILKERRY, Pedro.
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24/06/22

 

Aula extra adicional

 

LEITURA SOBRE ROMANTISMO E SIMBOLISMO

 

01/07/22
 

Augusto dos Anjos e a poesia do interregno (a expressão poética pré-modernista)

ANJOS, Augusto dos. Eu e outras
poesias. 42. ed. Rio de Janeiro :
Civilização Brasileira, 1998.

01/07/22

 Aula extra adicional

 

LEITURA SOBRE O PRÉ-MODERNISMO

BOSI, Alfredo. O Pré-Modernismo. São
Paulo: CULTRIX, 1999.

08/07/22

 

 

As relações estéticas entre as poéticas do Romantismo e do Simbolismo nas vozes de
Sosândrade e Kilkerry.

MOISÉS, Massaud. História da literatura
brasileira Romantismo e Realismo. São
Paulo: Cultrix,1984.

15/07/22
 

As relações estéticas entre parnasianismo e Pré-modernismo nas vozes de Olavo Bilac e
Augusto dos Anjos.

MOISÉS, Massaud. História da literatura
brasileira Romantismo e Realismo. São
Paulo: Cultrix,1984.

22/07/22

 

Leitura e análise de textos dos movimentos poéticos de final do século XIX e as relações entre
os mesmos.

 

 

MOISÉ, Massaud. A Literatura Brasileira
através de textos. São Paulo:
Cultrix,1984.

29/07/22 Avaliação Seminários  

05/08/22 Avaliação escrita  

6.ATIVIDADESDACARGAHORÁRIADEPRÁTICACOMOCOMPONENTECURRICULAR

Durante as 20 horas destinadas à carga horária prática, a partir de teorias estudadas em sala de aula, os discentes responderão a questões pontuais,
previamente confeccionadas pelos docentes, e, a partir delas, elaborarão apresentações em formato de seminários sobre conteúdos teóricos e literários,
analisados durante o curso. Tais apresentações serão realizadas no término da disciplina, conforme consta no cronograma de atividades.

7.SISTEMADEAVALIAÇÃO

 

Conforme a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, que pauta sobre o sistema de avaliação na Universidade Federal de Rondônia, a avaliação dos
discentes deve ser contínua e cumulativa, estimando-se as características qualitativas.  

A avaliação será de cunho oral ou escrito e terá por finalidade: I) Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento formativo do discente; II)
Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento adquirido a novas situações em função das exigências profissionais; III) Aferir
as disposições críticas face ao saber, à inovação e ao rigor metodológico. A avaliação será efetivada a partir de: 1. Atividade 1: respostas de um questionário
cujo conteúdo versa sobre temas das aulas, valendo 50 pontos; 2. Atividade 2: apresentação de seminário, elaborada a partir da resposta obtida na atividade 1,
valendo 5,0 pontos; 3. Atividade 3: prova escrita sobre o conteúdo estudado. Total de 100 pontos.

 

A avaliação será feita de acordo com a legislação vigente, no que se refere às notas e frequência. Para efeito de média, serão consideradas as seguintes
atividades:

Atividades
Avaliativas Pontuação

1. Questionário 100

2. Seminário 100

3. Prova escrita 100

 TOTAL 300 ÷ 3 = 100

8. RECURSOSDIDÁTICOS

As aulas serão ministradas com uso do quadro branco, projetor de imagem; SIGAA, Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA – G. Meet, WhatsApp,
etc.), textos teóricos e Livros didáticos digitalizados.
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9. BIBLIOGRAFIABÁSICA

*De acordo com o PPC do Curso

 

1. COTRIM, Gilberto. História global: Brasil e geral. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

2. GINSBURG, Jacob. O Romantismo. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

3. MIGUEL-PEREIRA, Lúcia. História da literatura brasileira: prosa de ficção – de 1870 a 1920. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973.

10. BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR

*De acordo com o PPC do Curso

 

1. CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

2. LUCAS, Fábio. Do barroco ao Moderno. São Paulo: Ática, 1989.

3. BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006.

4. CÂNDIDO, Antônio; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura brasileira: das origens ao realismo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

5. CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. Rio de Janeiro: Ouro sobre o azul, 2012.

6. ANDRADE, Muricy. Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 1987. (2 volumes).

7. LIMA, Luiz Costa. “Os destinos da subjetividade: história e natureza no romantismo. ” In: ______. O controle do imaginário: razão e imaginação no Ocidente.
São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 72-113.

8. LOBO, Luíza (tradução, seleção e notas). Teorias poéticas do Romantismo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987. (“Novas Perspectivas”, nº 20)

9. SODRÉ, Nelson Werneck. O Naturalismo no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Oficina de Livros, 1992.

 

PERIÓDICOS

1. Teresa – Revista de em Literatura Brasileira (USP). ISSN: 2447-8997

2. Revista brasileira de literatura comparada. Rio de Janeiro: ABRALIC. ISSN 01036963.

3. Revista Olho d’água. Revista do programa de Pós-Graduação em Letras da UNESP/São José do Rio Preto. ISSN 2177 3807

 

ASSINATURAPROFESSOR(A) ASSINATURACHEFEDEDEPARTAMENTO

  

Referência: Proces so nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881878
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA, de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).

Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº 30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em
2020)

PLANO DE DISCIPLINA: Teoria Literária: Poesia 

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:Literatura: Teoria Literária: Poesia            CÓDIGO: DLV00010

 

()Presencial

(  )Híbrida

(X)Remota

 

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas: Conforme as regras
do “artigo 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 90, de 28 de Setembro de 2021, a que se refere o
Inciso II do artigo 3° da Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022"

 

 

CARGAHORÁRIATOTAL:80
horas

 

(carga horária da
disciplina)

CHTEÓRICA:60 horas

 

CH PRÁTICA:20 horas

 
 

CRÉDITOS: 04  

PERÍODO: 2º ANO/SEMESTRE:2021-2 (a partir de 25 de abril de 2022)  

PROFESSOR: Dr. José Eduardo Martins de Barros Melo  

1.EMENTA

O recorte do gênero lírico. A natureza e o fenômeno literário na poesia. As particularidades que a fazem diferente
das demais manifestações literárias. Das origens aos nossos dias, o percurso das abordagens teóricas às
obras poéticas. A análise, a interpretação e a crítica.

 

*De acordo coma ementa do PPC do Curso.  

2.OBJETIVO GERAL

Familiarizar o aluno com a poesia e suas respectivas categorias teóricas para que seja capaz de produzir
leituras e análises poéticas, respeitando a relação da literatura consigo mesma e com seu exterior.

 

*De acordo com a ementa do PPC do Curso.  

3.OBJETIVOSESPECÍFICOS (rascunho)

1. Levar o aluno à compreensão do conceitos de mimese e verossimilhança, bem como da literatura de forma
geral e da poética em suas especificidades;

2.Tornar o aluno capaz de identificar e analisar  a variedade de elementos estruturais do poema, bem como  os
diversos modelos de expressão da lírica e da épica em seus diversos momentos diacrônicos;
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3. Conduzir o aluno ao reconhecimento e análise das diversas formas de expressão poética partindo das
construções específicas do poema e de sua estrutura enquanto linguagem, da antiguidade clássica aos nossos
dias, visualizando nos gêneros lírico e épico as formas essenciais de expressão poética;

4. Levar o luno a discernir sobre a conceituação da linguagem literária, sua natureza e sua função. Identificar e
analisar as estruturas do texto poético bem como dominar as noções de gêneros observando os limites entre o
épico, o lírico, o narrativo e o dramático. 

 

 

 

4.CONTEÚDOS
 

1.      Conceito, natureza e função do fenômeno poético: a questão da mimese e da verossimilhança;

2.      Estrutura do texto poético;

3.      A lírica e a épica;

4.      Poesia e prosa: aspectos conjuntivos e disjuntivos. O dominante de Jakobson;

5.       Poesia e Poema: Octavio Paz;

6.       O gênero literário e suas especificidades: Relações entre O lírico; O épico; O dramático e O narrativo.

7.      O recorte estilístico formal do objeto poético

8.      A linguagem poética

8.1. O nível fônico

8.2. O nível lexical

8.3. O nível sintático

8.4. O nível semântico

 

9. Poesia e outras artes

 

 

5.PROCEDIMENTOSMETODOLÓGICOS  

Aulas demonstrativas, expositivas, dialogadas; leitura e discussão dirigida de textos; produção textual; análise e
produção de vídeos/slides; orientação de trabalhos; revisão crítica e reescrita textual. Atividades extraclasses
dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina, em especial à prática de ensino. As aulas serão síncronas
e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –, Google drive,
formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado.

 

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/AULA
 

CONTEÚDOS

 

ATIVIDADES

 

28/04/22

       PRESENCIAL:

1. Apresentação da Ementa e do
cronograma de aulas do Curso.

2. Conceito, natureza e função do
fenômeno poético: a questão da
mimese e da verossimilhança;

 

Discussão a respeito do conteúdo das aulas e de suas formas de avaliação. Apresentação
do primeiro ponto do programa da disciplina. Leitura do texto natureza da literatura em:
WELLEK, René e WARREN, Austin. Teoria da literatura. São Paulo, publicações Europa
América, 1976.

 

 

05/05/22

 

Síncrona

1. A estrutura do texto poético/Objeto
e método/o problema poético;

Assíncrona

Quatro aulas para realização de leituras

 Síncrona quatro aulas COHEN, Jean. Estrutura da Linguagem Poética. São paulo: 
Cultrix, 1996, pp. 11/46.
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visando a elaboração dos seminários

 

 

Quatro assíncronas aulas para realização de leituras visando a elaboração dos seminários

 

12/05/22
síncrona

 O texto lírico e o texto épico

 

1. CARA, Salete de Almeida. A poesia Lírica. São Paulo: Ática, 1989.

 

 

19/05/22

Síncrona

Poesia e prosa: aspectos conjuntivos e
disjuntivos. As funções da linguagem. A
função dominante na linguagem poética.

 

 

 

 

JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação.São Paulo: CULTRIX, 1999.

 

21/05/22

SÍNCRONA

Poesia e poema: a essencialidade do
texto poético e as especificidade da
forma e dos sentidos.

 

PAZ, Octávio. Poesia e poema. In: O arco e a Lira. São Paulo: COSACNAIFY, 2012.

26/05/22

SÍNCRONA/ASSINCRONA: Quatro
horas síncronas e quatro assincronas
para Leitura e discussão para realização
dos seminários previstos como uma das
formas de avaliação prática. Orientação
do trabalho dos Grupos I e II e leituras.

 

FILHO, Domício Proença. A LINGUAGEM LITERÁRIA. São Paulo, Ática. Grupo I:
Acadêmicos:

GOLDSTEIN. Norma. Versos, Sons e Ritmos. São Paulo: Ática, 2004.         

02/06/22

Síncrona

Poesia e prosa: aspectos conjuntivos e
disjuntivos. O dominante de Jakobson;

 

 

 

 

 JAKOBSON, Roman. O dominante, in: LIMA, Luiz Costa. Teoria da literatura em suas
fontes. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.

 

09/06/22

Síncrona

O gênero literário e suas
especificidades: Relações entre O lírico;
O épico; O dramático e O narrativo.

 

 

 WELLEK, René e WARREN, Austin. Os gêneros, in: Teoria da literatura. São Paulo,
publicações Europa América, 1976, pp281-296.

 

16/06/22

Síncrona

O recorte estilístico formal do objeto
poético

 

 

 

 

 

EIKHENBAUM, Bóris. A teoria do método formal, In: TODOROV, Tzvetan. Teoria da
Literatura I. Lisboa, Edições 70, 1982.

CHLOVSKI, Victor. A arte como processo. A teoria do método formal, In: TODOROV,
Tzvetan. Teoria da Literatura I. Lisboa, Edições 70, 1982.

 

23/06/22

  Síncrona

8. A linguagem poética

8.1. O nível fônico

8.2. O nível lexical

8.3. O nível sintático

 

 MASSAUD, Moisés. Denotação e Conotação. In : A análise literária. São paulo,
CULTRIX, 1977.

Plano de Ensino DALV-PVH 0881880         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 164



8.3. O nível sintático

8.4. O nível semântico

 

 

25/06/22

Síncrona.

Quatro horas síncronas e quatro
assíncronas para orientação e discussão
dos seminários dos grupos III e IV sobre
os tópicos dos livros A poética de
Aristóteles e A metalinguagem, bem
como as respectivas leituras.

 

CALHUB, Samira. A metalinguagem. São Paulo: Ática,1988.

COSTA, Lígia Militz da. A poética de Aristóteles: mímese e verossimilhança. São Paulo:
Ática, 1992.

30/06/22
 

Lírica: do Clássico ao  Romântico

 

Slides produzidos pelo professor

07/07/22

A lírica moderna e contemporânea

Relações homológicas entre poesia e
música e poesia e artes plásticas

 

ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. 42. ed. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira,
1998.

GONÇALVES, Aguinaldo José. Revista. Relações homológicas entre Literatura e Artes
Plásticas. São paulo: Revista USP. V. 2. N.2, 1977.

 

 

14/07/22
  Avaliação com apresentação  grupos I
e II

 
Avaliação com apresentação  grupos I e II

21/07/22 Avaliação com apresentação dos grupos
III e IV Avaliação grupos III e IV

23/07/22

 

 

Leitura orientada para realização da
avaliação escrita

Leitura orientada para realização da avaliação escrita

28/07 Avaliação escrita

 Avaliação escrita

 

 

04/08 Encerramento da disciplina com revisão
para realização da prova repositiva Encerramento da disciplina com revisão para realização da prova repositiva

6.ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

Durante as 20 horas destinadas à carga horária prática, a partir de teorias estudadas em sala de aula e das leituras efetuadas os discentes
organizarão as respectivas apresentações em forma de seminários com pequenas apresentações práticas sobre os temas propostos conforme
plano de curso.

7.SISTEMADEAVALIAÇÃO

 A avaliação será efetivada a partir de: 1. Atividade 1: Apresentação de seminário, elaborada a partir das leituras e discussões propostas em sala
de aula e fora dela, incluindo a elaboração de material didático pedagógico valendo 10,0 pontos. 2. A avaliação escrita terá por finalidade: I)
Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento formativo do discente; II) Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de
aplicação do conhecimento adquirido a novas situações em função das exigências profissionais; III) Analisar e aplicar os diversos conceitos
adquiridos sobre estrutura e linguagem poética, assim como sua nuances, também valendo 10,0.

 

8.RECURSOSDIDÁTICOS

Nas aulas, serão utilizados os recursos materiais digitais de apoio; livros digitais; ambiente virtual do Google Meet; Google drive, Sigaa Unir, Slides
elaborados pelo professor, livros em e textos em pdf, entre outros.
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9.BIBLIOGRAFIA BÁSICA

*De acordo com o PPC do Curso

 

 

1. ARAÚJO, Ricardo. Poesia visual - vídeo poesia. São Paulo: Perspectiva, 1999.

2. CANDIDO, Antonio. Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1998.

3. MORICONI, Ítalo. A poesia brasileira do século XX. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

 

 

10.BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR

CALHUB, Samira. A metalinguagem. São Paulo: Ática,1988.

CANDIDO, Antonio. Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1998.

CARA, Salete de Almeida. A poesia Lírica. São Paulo: Ática, 1989.

COSTA, Lígia Militz da. A poética de Aristóteles: mímese e verossimilhança. São Paulo: Ática, 1992.

FILHO, Domício Proença. A linguagem literária. São Paulo: Ática,1987.

GOLDSTEIN, Norma. Versos, sons e ritmos. São Paulo: Ática, 1985.

GONÇALVES, Aguinaldo José. Revista. Relações homológicas entre Literatura e Artes Plásticas. São paulo: Revista USP. V. 2. N.2, 1977.

JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação.São Paulo: CULTRIX, 1999.

JÚNIOR, Eduardo Neiva. A Imagem. São Paulo: Ática, 1994.

LYRA, Pedro. Conceito de poesia. São Paulo: Ática, 1986.

LIMA, Luiz Costa. Teoria da literatura em suas fontes. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.

PAZ, Octavio. O arco e a ira. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

PAZ, Octavio. A outra voz. Trad. Wladir Dupont. São Paulo: Siciliano, 1993. 149p.

PIGNATARI, Décio. Comunicação Poética. 4. ed. São Paulo: Morais, 1981. 59p.

POUND, Ezra. ABC da Literatura. São Paulo: CULTRIX, 1988.

WELLEK, René e WARREN, Austin. Teoria da Literatura. Porto: Publicações Europa-América, 1986.

 

*De acordo com o PPC do Curso

PERIÓDICOS

 

ASSINATURAPROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881880
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  José Eduardo Martins de Barros Melo

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881881
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  José Eduardo Martins de Barros Melo

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881882
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.1)

Professor: José Eduardo Martins de Barros Melo

E-mail:eduardom@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
      

 

Vespertino

 

      

 

Noturno

 

     -

 

Observações:

1.

2.

3.

4.
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Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881884
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

José Eduardo Martins de Barros Melo
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881891
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) José Eduardo Martins de Barros Melo

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881895
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  José Flávio da Paz

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881906
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA: A ORALIDADE NA ESCOLA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:            A ORALIDADE NA ESCOLA                                                CÓDIGO:                
                                                                                                                                                          

( ) Presencial

( ) Híbrida

(X) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou
remotas: Presencial de caráter remota emergencial, de acordo com as regras do “artigo 4º da
Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de Setembro de 2021, a que se refere o Inciso
II do artigo 3° da Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022", do Conselho Superior
Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR, que dispõe sobre
as atividades da Graduação na UNIR em função da pandemia da COVID-19, bem como, faz
referência ao Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos cursos de
graduação.

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

40h

CH TEÓRICA:

20h

CH PRÁTICA:

20h

CRÉDITOS: 02

PERÍODO: 8º ANO/SEMESTRE: 2021.2

PROFESSOR(A):  José Flávio da Paz

1. EMENTA

A decadência da tradição oral na sociedade ocidental. A contribuição da fala na formação cultural. Os PCN e a oralidade da língua. A língua como
atividade de interação dialógica. Abordagem da relação entre oralidade e escrita. A prática da oralidade em ambientes escolares.

2. OBJETIVO GERAL

Aprofundar as discussões sobre as relações entre fala/escrita e oralidade/letramento e sobre os modos de funcionamento da fala nos variados
contextos de interação. Apresentar o ensino de gêneros orais formais públicos com base nos pressupostos dos PCN de Língua Portuguesa.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer, compreender e difundir a tradição oral;

- Distinguir processos estilos orais; textos orais de textura oral;

- Reconhecer a importância da literatura oral e da oralidade escrita nos processos de ensino aprendizado escolar;

- Identificar aspectos da tradição oral na comunidade local para fim contextual escolar, de maneira que se promova a leitura, a escuta, a expressão
oral, a produção textual e da valorização da identidade sociocultural do aluno

- Promover os estudos pós-coloniais e acerca das oraturas, das oralituras e das escutativas;
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- Pensar e criar possibilidades e estratégias para trabalhar a oralidade como recurso de ensino-aprendizagem na sala de aula;

- Difundir os gêneros orais e escritos nas práticas de ensino na sala de aula.

4. CONTEÚDOS 

Unidade 1. O princípio, a transição e a retextualização

1.1. Tradição oral

1.2. A oralidade, a escuta e a escrita

1.3. Escutatória;

1.4. Concepções de linguagem e de código em Saussure e Bakhtin;

1.5. Processos da fala e da escrita;

1.6. Escritas do ouvido e a cultura oral;

1.7. A audição na cultura popular;

1.8. Os contos, os cantos e as literaturas como vivências e exemplos de resistência;

1.9. O  canto e o corpo: experências estéticas;

 

Unidade 2. A oralidade na sala de aula: aspectos da mediação multicultural e plurilinguístico

2.1. Gêneros orais e escritos nas práticas de ensino na sala de aula;

2.2. As histórias em quadrinhos-HQs;

2.3. Ouvir e contar histórias;

2.4. Teatro de fantoches;

2.5. O seminário, o debate e as demais exposições orais;

2.6. As entrevistas;

2.7. Os causos, as conversas e os relatos de experiências;

2.8. Os gêneros orais no livro didático;

2.9. Gêneros orais ensináveis e não-ensináveis.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; produção textual; orientação de trabalhos; revisão crítica e reescrita
textual.

As aulas oferecidas de maneira síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet/Zoom) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –,
Google drive, formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado

CRONOGRAMA

DIAS Nº DE
AULAS

HORÁRIO/
FORMATO

CONTEÚDO

29/04/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- O princípio, a transição e a retextualização;

06/05/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- Tradição oral;

13/05/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- A oralidade, a escuta e a escrita;

20/05/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- Escutatória;
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27/05/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- Concepções de linguagem e de código em Saussure e Bakhtin;

28/05/2022 02h Sábado Letivo

Assíncrono

- Processos da fala e da escrita;

03/06/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- Escritas do ouvido e a cultura oral;

10/06/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- A audição na cultura popular;

 

17/06/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- Os contos, os cantos e as literaturas como vivências e exemplos de resistência;

-   

18/06/2022 02h Sábado Letivo

Assíncrono

- O  canto e o corpo: experências estéticas;

 

24/06/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- A oralidade na sala de aula: aspectos da mediação multicultural e plurilinguístico;

01/07/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- Gêneros orais e escritos nas práticas de ensino na sala de aula;

08/07/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- As histórias em quadrinhos-HQs;

15/07/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- Ouvir e contar histórias;

22/07/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- Teatro de fantoches;

29/07/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- O seminário, o debate e as demais exposições orais;

30/07/2022 02h Sábado Letivo

Assíncrono

- As entrevistas;

 

 

05/08/2022 02h 14h40 às 18h20

Síncrono

- Os causos, as conversas e os relatos de experiências;

 

06/08/2022 02h Sábado Letivo

Assíncrono

- Os gêneros orais no livro didático e os gêneros orais ensináveis e não-ensináveis.

 40h   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

As atividades práticas serão basicamente duas e consistirão notas das avaliações I) Produções textuais individuais a serem enviadas via Moodle –
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Avaliação 1 – 10 pontos e  V) Seminário via Google Meet - Avaliação 3 – 10 pontos.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

1. A avaliação terá por finalidade:

I) Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento;

II) Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento adquirido a novas situações em função das exigências
profissionais;

III) Aferir as disposições críticas face ao saber, à inovação e ao rigor metodológico.

 

2. Será efetivada a partir de:

I) Produções textuais individuais a serem enviadas via Sigaa – Avaliação 1 – 10 pontos

II) Participação nos fóruns de debates – Avaliação 2

III) Participação nas discussões realizadas no Google Meet – Avaliação 2         10 pontos

IV) Auto-avaliação. – Avaliação 2

V) Seminário via Google Meet – Avaliação 3 – 10 pontos

 

Em todas as atividades avaliativas serão observadas a pontualidade, organização, clareza de ideias, organização textual adequada, atendimento às
orientações feitas, correção gramatical e uso do padrão normativo, adequação da escrita conforme o tipo e gênero textual solicitado, observação às
normas da ABNT, autoria, capacidade de síntese e de expressão do pensamento, além do conteúdo propriamente dito.

 

A média final corresponderá a soma das notas obtidas nas avaliações 1, 2 e 3 e consequente divisão por 3. A avaliação Repositiva será aplicada
para os casos previstos na Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997 da UNIR.

 

Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997: “Art. 4º - Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou
superior a 60(sessenta). Art. 5º - O discente que obtiver média final inferior a 60(sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. § 1º - A
avaliação repositiva será expressa em números inteiros com valor de 0 (zero) a 100 (cem), substituindo a menor nota obtida durante o período
letivo. § 2º - Considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta). § 3º - O não
comparecimento à alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, impossibilitando o caráter de
reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva. § 4º - O dia e a hora da avaliação repositiva será marcada pelo docente e comunicada
ao Coordenador de Curso.”

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Para efetivação deste plano de ação e das propostas aqui apresentadas serão utilizados os seguintes recursos:

- Midiáticos: notebook conectado por meio da internet para gravação e edição de vídeos-aulas; pacote Office Microsoft Windows e seus sistemas
operacionais; Google Meet; o software Moodle para o apoio à aprendizagem no ambiente virtual-AVA;

- Equipamentos suplementares; Luz para gravação; câmeras para captura de imagem e vídeo; Webcam e/ou Filmadoras Handycam; Tripé de mesa
e/ou chão; Microfones e/ou fones de ouvido entre outros que componham um kit home studio básico e funcional.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASTILHO, Ataliba de. A língua falada no ensino de português. São Paulo: Contexto, 2004.

FÁVERO, Leonor L. et al. Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna. São Paulo: Cortez, 2000.

RAMOS, Jânia. O espaço da oralidade em sala de aula. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

SIGNORINI, Inês (org.). Investigando a relação oral/escrita. Campinas-SP. Mercado de Letras, 2001.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COSTA VAL (org.), M. G. Reflexões sobre práticas escolares de produção de texto: O sujeitoautor. BH: Autêntica, 2003.

DIONÍSIO, Ângela Paiva. Análise da conversação. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. C. (orgs.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras, v.2.
São Paulo: Cortez, 2001.

FLÔRES, O.: SILVA, M. R. Da oralidade à escrita: uma busca da mediação multicultural e plurilinguística. Canoas: ULBRA, 2006;

GOMES, E. S. L. Um baú de símbolos na sala de aula. São Paulo: Paulinas, 2013;

KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997.
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MARCUSCHI, L. A. A repetição na língua falada como estratégia de formulação textual. In: KOCH, Ingedore V. G. (org.). Gramática do português
falado (vol. 6: desenvolvimentos). Campinas: UNICAMP/FAPESP, 1996.

MOSER, L. M.; ALVES, E. S.; CAETANO, R. F.; SILVA JÚNIOR, T. P. Das matas, rios e cidades: culturalidades e historicidades rondonienses.
Porto Alegre: Editora Fi, 2019;

PINTO, A. S. Literatura e história: vozes e marcas identitárias dos sujeitos amazônicos na produção literária de Porto Velho e Guajará-Mirim/RO.
Porto Velho: Temática Editora, 2021;

PRETI, Dino. Estudos de língua oral e escrita. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.

WEITZEL, A. H. Folclore literário e linguístico. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 1995;

 

Periódicos

Cadernos de Estudos Linguísticos (UNICAMP). ISSN: 0102-5767.

DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada. ISSN: 0102-4450.

Revista da ANPOLL. ISSN: 1414-7564.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881911
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA: PRODUÇÃO DE TEXTO: TEORIA E PRÁTICA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:       PRODUÇÃO DE TEXTO: TEORIA E PRÁTICA                                                     
    CÓDIGO:                                                                                                                                                   
                             

( ) Presencial

( ) Híbrida

(X) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou
remotas: Presencial de caráter remota emergencial, de acordo com as regras do “artigo 4º da
Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de Setembro de 2021, a que se refere o Inciso
II do artigo 3° da Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022", do Conselho Superior
Acadêmico (CONSEA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR, que dispõe sobre
as atividades da Graduação na UNIR em função da pandemia da COVID-19, bem como, faz
referência ao Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos cursos de
graduação.

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

60h

CH TEÓRICA:

40h

CH PRÁTICA:

20h

CRÉDITOS: 03

PERÍODO: 2021.2 ANO/SEMESTRE: 2021.2

PROFESSOR(A):  José Flávio da Paz

1. EMENTA

Os recursos linguísticos e a construção de sentidos. Características da fala e da escrita. A variação e a adequação linguística em relação à
diversidade de gêneros textuais. Elementos de organização textual: níveis micro e macroestrutural. Recursos coesivos e construção da coerência
textual. A progressão referencial do texto. Características da produção de gêneros acadêmicos. Técnicas de paráfrase. Tópicos da variante padrão.
Uso de estratégias argumentativas.

2. OBJETIVO GERAL

Exercitar a produção de textos de diversos tipos e gêneros, com ênfase na escrita acadêmica.

Promover a prática da adequação linguística, considerando a multiplicidade de textos e de suas funções sociais.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conceituar e identificar diferentes modos e modelos de leitura e os tipos de leitores;

- Compreender linguagem, língua e fala a partir das variações e variedades linguísticas e culturais;

- Reconhecer e identificar os gêneros textuais e as tipologias dos textos;
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- Aplicar adequadamente, os gêneros e seus usos, bem como, as normas gramaticais da Língua Portuguesa e do Novo Acordo Ortográfico;

- Correlacionar texto e discurso, bem como, perceber a função autoral na produção e leitura de textos.

4. CONTEÚDOS 

Unidade 1. Leitura

1.1 O que é leitura e a importância do ato de ler;

1.2 Ampliando a noção de leitura;

1.3 As dimensões individuais e sócio-históricas da leitura;

1.4 A leitura como emacipação;

1.5 Significação das palavras e a leitura de imagem: o signo linguístico;

1.6 A noção de texto na lingüística textual e na teoria do texto;

1.7 Estética e recepção do texto: o papel do leitor e da leitura na compreensão do texto;

1.8 Coesão e coerência textuais;

1.9 Semântica; Figuras e Vícios de Linguagem;

1.10 Texto e textualidade;

 

Unidade 2. Língua Portuguesa - Texto e Produção

2.1 Gêneros e tipos textuais;

2.2 Gêneros textuais acadêmicos;

2.2.1 Memorial;

2.2.2 Artigo científico;

2.2.3 Resumo;

2.2.4 Comentário;

2.2.5 Ensaio;

2.2.6  Fichamento;

2.2.7 Resenha;

2.2.8 Crônica;

2.2.9 Mapa mental;

2.3 Currículo, Curriculum Vitae e CV Lattes;

2.4 Abreviaturas e siglas.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; produção textual; orientação de trabalhos; revisão crítica e reescrita
textual.

As aulas oferecidas de maneira síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet/Zoom) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –,
Google drive, formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente estipulado.

CRONOGRAMA

DIAS Nº DE
AULAS

HORÁRIO/
FORMATO

CONTEÚDO

29/04/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- O que é leitura e a importância do ato de ler;

 

06/05/2022 03h 13h50 às 16h40 - Ampliando a noção de leitura;
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Síncrono

13/05/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- As dimensões individuais e sócio-históricas da leitura;

 

20/05/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- A leitura como emacipação;

27/05/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- Significação das palavras e a leitura de imagem: o signo linguístico;

28/05/2022 03h Sábado Letivo

Assíncrono

- A noção de texto na lingüística textual e na teoria do texto;

 

03/06/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- Estética e recepção do texto: o papel do leitor e da leitura na compreensão do texto;

10/06/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- Coesão e coerência textuais;

 

17/06/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

-  - Semântica; Figuras e Vícios de Linguagem;

 

18/06/2022 03h Sábado Letivo

Assíncrono

- Texto e textualidade;

 

24/06/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- Crônica;

 

01/07/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- Gêneros e tipos textuais;

08/07/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- Gêneros textuais acadêmicos;

 

15/07/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- Memorial;

22/07/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- O resumo acadêmico e a estrutura do artigo científico;

 

29/07/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- O texto de opinião, o comentário e o ensaio;

30/07/2022 03h Sábado Letivo

Assíncrono

- O fichamento e os tipos de resenhas;

 

05/08/2022 03h 13h50 às 16h40

Síncrono

- Mapa mental; e, Algumas abreviaturas e siglas utilizadas no meio acadêmico.

06/08/2022 03h Sábado Letivo

Assíncrono

- Currículo, Curriculum Vitae e CV Lattes;

 

 60h   
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6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

As atividades práticas serão basicamente duas e consistirão notas das avaliações I) Produções textuais individuais a serem enviadas via SIGAA –
Avaliação 1 – 10 pontos e  V) Seminário via Google Meet - Avaliação 3 – 10 pontos.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

1. A avaliação terá por finalidade:

I) Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento;

II) Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento adquirido a novas situações em função das exigências
profissionais;

III) Aferir as disposições críticas face ao saber, à inovação e ao rigor metodológico.

 

2. Será efetivada a partir de:

I) Produções textuais individuais a serem enviadas via Sigaa – Avaliação 1 – 10 pontos

II) Participação nos fóruns de debates – Avaliação 2

III) Participação nas discussões realizadas no Google Meet – Avaliação 2         10 pontos

IV) Auto-avaliação. – Avaliação 2

V) Seminário via Google Meet – Avaliação 3 – 10 pontos

 

Em todas as atividades avaliativas serão observadas a pontualidade, organização, clareza de ideias, organização textual adequada, atendimento às
orientações feitas, correção gramatical e uso do padrão normativo, adequação da escrita conforme o tipo e gênero textual solicitado, observação às
normas da ABNT, autoria, capacidade de síntese e de expressão do pensamento, além do conteúdo propriamente dito.

 

A média final corresponderá a soma das notas obtidas nas avaliações 1, 2 e 3 e consequente divisão por 3. A avaliação Repositiva será aplicada
para os casos previstos na Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997 da UNIR.

 

Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997: “Art. 4º - Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou
superior a 60(sessenta). Art. 5º - O discente que obtiver média final inferior a 60(sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. § 1º - A
avaliação repositiva será expressa em números inteiros com valor de 0 (zero) a 100 (cem), substituindo a menor nota obtida durante o período
letivo. § 2º - Considerar-se-á aprovado, após a avaliação repositiva, o discente que obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta). § 3º - O não
comparecimento à alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, impossibilitando o caráter de
reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva. § 4º - O dia e a hora da avaliação repositiva será marcada pelo docente e comunicada
ao Coordenador de Curso.”

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Para efetivação deste plano de ação e das propostas aqui apresentadas serão utilizados os seguintes recursos:

- Midiáticos: notebook conectado por meio da internet para gravação e edição de vídeos-aulas; pacote Office Microsoft Windows e seus sistemas
operacionais; Google Meet; o SIGAA;

- Equipamentos suplementares; Luz para gravação; câmeras para captura de imagem e vídeo; Webcam e/ou Filmadoras Handycam; Tripé de mesa
e/ou chão; Microfones e/ou fones de ouvido entre outros que componham um kit home studio básico e funcional.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 12ª ed. São Paulo: Ática, 2005;

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes universitários. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2010;

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009;

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTUNES, Irandé. Gramática contextualizada: limpando o pó das ideias simples. São Paulo: Parábola, 2014;
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BECHARA, Evanildo. O que muda com o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008;

FIORIN, J. L; PLATÃO, F. Lições de Texto. Leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006;

MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília. Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004;

MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília. Resenha. 4ª ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Process o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881912
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  José Flávio da Paz

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881913
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.1)

Professor: José Flávio da Paz

E-mail: jfpaz@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 

Docência no
Curso de
Enfermagem:
"Leitura e
Produção
Textual"

Reuniões dos
NDEs: Letras
Presencial e
Letras
EaD/UAB/UNIR

Reuniões
do DALV,
PPGE e
outras.

 

Docência no
PPGE/UNIR:
"Educação
Especial e
Inclusiva"

 

 

Vespertino

 

Planejamento
e elaboraçaõ
das aulas

Orientação
DALV/UNIR

Orientação
DALV/UNIR

Orientação
PPGE/UNIR

Docência no
Curso Letras
Português:
"Produção
de Textos:
teoria e
prática" - 2º
período e "A
oralidade na
Escola" - 8º
período

 

 

Noturno

 

   

Docência no
Curso Letras
da UAB/UNIR:
"Estágio
Supervisionado
I"

 -
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Observações:

1.

2.

3.

4.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881916
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

José Flávio da Paz
PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2

Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,
transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881917
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) José Flávio da Paz

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0881922
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)
Júlio César Barreto Rocha

PLANO DE DISCIPLINA: DAL00041 - HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA - T01

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA                                                                      
 CÓDIGO: DAL00041                                   

( ) Presencial

( ) Híbrida...

(X) Remota, com eventual avaliação alternativa na Modalidade Híbrida, a pedido, se não ficar
consagrado, para todas, todos e todes, o tipo avaliativo aprovado,

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 60h (72h)

(carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:
40h

(obrigatório)

CH PRÁTICA: 20h

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 6° ANO/SEMESTRE: 2021.2 (a lecionar entre abril e agosto de 2022, por
razões de pandemia do novo Coronavírus)

PROFESSOR:  Júlio César Barreto Rocha

1. EMENTA

Do Latim aos primeiros textos em galego-português (século XIII). Domínio da Língua Portuguesa. Português arcaico. Textos arcaicos. A ortografia.
Palavra e vocábulo. Sílaba fonética histórica: vocalismo e consonantismo. Metaplasmo. Constituição do léxico português. Morfologia. O português do
Brasil: os fatos históricos. O elemento indígena e o africano. Diferenciação dialetal. Brasileirismo. A questão da língua no Brasil.

2. OBJETIVO GERAL

Formar profissionais para o exercício do Magistério Fundamental e Médio, com o intuito de conhecer e zelar pelo idioma nacional, considerando-o
veículo fundamental de cultura, de desenvolvimento e de integração nacional e internacional, visando ainda à melhoria da qualidade do ensino de
línguas no Brasil.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Fazer perceber a Língua Portuguesa como idioma internacional de raízes latinas e galego-portuguesas.

-Perscrutar desde os primeiros textos do Latim ao galego-português, trazendo ainda o vínculo do grego com a Gramática Tradicional.

-Levantar textos literários dos cancioneiros medievais.

- Debater a continuidade da língua não obstante as variações de significado no corpo lexical com vasta história sociolinguística.

- Separar os constituintes morfológicos, sintáticos e semânticos, segundo uma percepção histórica da Língua Portuguesa.

- Cruzar a História externa da língua com a sua História interna, obtendo a projeção da vivência internacional contemporânea do idioma
multinacional, inclusive considerando a natureza política da colonização de ontem e de hoje.

- A partir daí, deverá haver as seguintes metas:
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1. O alunado deverá identificar os principais valores envolvidos no estudo e na defesa do idioma frente às alternativas mundiais.

2. Cada discente deve reconhecer as particularidades do estudo da língua como parte da Ciência da Linguagem.

3. Um trabalho em equipe deverá demonstrar a necessidade de formação de uma rede de relacionamento que permita estudar literaturas e
distinções territoriais específicas conforme a vivência de cada comunidade de relações privadas.

4. CONTEÚDOS 

I UNIDADE: HISTÓRIA EXTERNA DA LÍNGUA PORTUGUESA

. Povos pré-românicos da Península Ibérica

. Romanização

. Latim clássico e latim vulgar

. Declínio do Império Romano

. Os povos bárbaros

. Os árabes

. O romanço galego-português, novo e arcaico

. As línguas românicas ou neolatinas

. A consolidação do Estado Português e o reintegracionismo linguístico

. Periodização da Língua Portuguesa

. O Estruturalismo e a Sociolinguística

. Universo da lusofonia contemporânea

 

II UNIDADE: HISTÓRIA INTERNA DA LÍNGUA PORTUGUESA

. A Romanística: origem, método e principais teóricos

. A ortografia portuguesa

. Sistema, norma e fala

. Fonética descritiva

. Fonética histórica (vocalismo, ditongação / monotongação, consonantismo, fonética sintática)

. Leis da fonética

. Metaplasmo: por permuta, por aumento, por subtração, por transposição

. Arcaísmos e neologismos

. A Gramática Comparativa do século XIX

. Os neogramáticos

. Regularidades das mudanças linguísticas

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- As aulas serão dadas em modelo REMOTO, dada a dificuldade de contar com a totalidade do público discente e docente no Campus de Porto
Velho, estando a situação (conforme a Calculadora da equipe de Biossegurança da UNIR) ainda na fase 1, uma vez que apenas a partir da fase 4
podermos contar com a totalidade das pessoas, docentes e discentes, além de servidores técnico-administrativos –caso acudam ao chamamento
morno da "autorização" da Resolução 391, aprovada no Conselho Superior. Não obstante, se houver participação presencial diminuta, poderemos
nos dar ao luxo de oferecer, alternativamente às publicações nas mídias sociais, uma avaliação somatória em modalidade PRESENCIAL, a partir
da demanda estudantil de quem tenha construído animadversão pandêmica a essas ferramentas de comunicação, e com todas as prevenções
possíveis.

- As aulas serão ministradas por meio do Google Meet, durante o Ensino Remoto Emergencial, com eventual acolhimento presencial a salas do
Campus de Porto Velho, segundo planejado em caso de arrefecimento da pandemia, nos seus contornos técnicos de biossegurança.

- A Metodologia de aplicação das matérias da disciplina será dialógica durante as aulas, com repasse de materiais didáticos (leitura na aula e para
casa, vídeos, textos em pdf ou links com abertura ao mundo), com aulas síncronas e assíncronas, dadas as informações pedagógicas pelo
WhatsApp, pelo SIGAA, pelo Google Sala de Aula, bem como distribuindo materiais, obras na íntegra ou textos de livros, artigos ou vídeos de
youtubers selecionados criteriosamente.

- O professor Júlio deixará evidente as obras nas quais se apoia para a construção dos seus saberes, não necessariamente constando todas elas
da bibliografia, o que permite ampliação de vistas, rompendo limites da brevidade obrigatória neste particular, sem que seja prescindível abandonar
os referenciais elencados, importantes para o alunado realizar contrapontos. No corpo da exposição dos temas de cada dia (síncrono ou
assíncrono) será revelado, portanto, abertamente, qual o principal referencial bibliográfico que servirá de “Texto de base” para a fala professoral.
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- O corpo discente, por sua vez, realizará leituras e visualizará vídeos previamente, efetuará pesquisas na internet para avaliação conjunta em sala e
buscará vias diversas de informação que habilitem debates, devendo estes ser fundamentados e aprofundados durante as aulas. A leitura prévia de
textos específicos será necessária para a construção do conhecimento durante todo o curso –e mesmo depois. Importante contraponto será a leitura
de normas básicas que digam respeito à matéria, seja oriunda do PPC do curso ou da LDB-EN ou mesmo, ainda, dados provenientes das normas
legais, da Constituição Federal, etc., permitindo desvelar os vínculos com os interesses entre língua e sociedade.

- Necessariamente, cada discente deverá interagir com os seus colegas, seja no Google Sala de Aula (onde serão avaliados criteriosamente) ou no
SIGAA (nos fóruns, que eles poderão dispor abertamente). Constam entre os critérios: uso da norma padrão da língua; trato educado com os
colegas, respeitando as posturas alheias; opinião estribada em algum autor de nomeada, na área; emprego de citações aspeadas com autoria
evidenciada –sendo cada um destes itens dotado de um critério de pontuação, que poderá informar a avaliação somatória.

- As Unidades não devem ser vistas como demasiado “unitárias”, podendo e devendo, no limite, os conteúdos perpassarem as diversas épocas e
os diversos conceitos, de modo que cada discente se permita a liberdade de circular com criatividade pela História e pela Ciência como um todo
holístico e complementar.

- Aulas expositivas e um seminário (ao menos) buscarão impulsionar a seleção e a crítica de informações obtidas pelo próprio alunado,
contrastando-as em sala de aula com outros conhecimentos, atualizando ambos os lados, docente e discentes.

- No mesmo sentido de aproveitamento das modalidades síncrona e assíncrona, poderemos revezá-las, em caso de necessidade, motivo pelo qual
preferimos não indigitar diretamente qual seria uma ou outra, ficando, contudo, assentado serem os sábados (de duas aulas cada qual, exceto o dia
da Avaliação) os momentos mais interessantes ao modelo.

- A nossa Bibliografia (principal, complementar, revistas e sites) é do tipo operacional, ou seja, obedece a um critério de Biblioteca, mais do que de
obrigatoriedade. Assim, conforme o interesse geral, a disponibilidade, a capacidade de cada qual, poderemos penetrar mais ou menos no
manancial de obras, muitas delas na íntegra, mas decerto interessante para o uso de alguns dos seus textos. Deixar materiais para o alunado ir
mais longe do que os limites das aulas, da disciplina e do curso é o principal objetivo do critério de Biblioteca.

- Dado que a Resolução n° 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos, mas a integralização da carga horária das
disciplinas deve ser feita em hora inteira de 60 minutos, as aulas previstas a um total de 60h de carga horária deverão cumprir um total de pelo
menos 72h de 50 minutos, sendo aulas síncronas ou assíncronas, revezando-se de preferência ambas as modalidades.

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

- Alternar práticas de leitura e de laboratório é a melhor maneira de consolidar um ensino-aprendizagem que seja sólido, aproveitando-se para
imprimir o valor da aplicação da prática recortando da teoria um naco de metodologia pensada para isso mesmo: imediata apreensão da realidade
e experimentação dotada de técnica e de procedimentos racionalizados para o efeito de obter melhoria social, compreensão das pessoas, com as
suas idiossincrasias, e sobretudo mudança de comportamento.

- Se as escolas já são o objeto da virada qualificada dos cursos de Licenciatura, pela Prática docente ou pelo Estágio Supervisionado, deixando
aos bacharelados certo solipsismo descuidado das gentes, embora com as suas técnicas de resolver problemas determinados em campo de
pesquisa, no caso da dedicação de ao menos um terço da carga horária a esses deslocamentos (às vezes perigosos, sem seguro, etc.), há uma
necessária busca de satisfazer as curiosidades deste período ANTES da Prática ou do Estágio.

- Se não valem sempre os projetos de “extensão” que não visem prioritariamente o público externo aos segmentos acadêmicos, aqueles que
puderem vir de grupos de pesquisa orientados para a pratica escolar serão os mais visados, porque começa a resolve vazios da carreira estudantil
que nem sempre passa por ensejar maioria de horas trabalhadas com setores de fora da UNIR.

- Mesmo antes da pandemia, essa disciplina não tinha especial predileção por dirigir-se à comunidade externa à UNIR, dado que os seus assuntos
ou pertencem ao âmbito distante do internacionalismo, de políticas externas, ou estão marcadas por levantamentos esfuziantes do passado, busca
de pronúncias incertas, prazer pelo texto antigo.

- Mas, não obstante estes senões, podemos adscrever o numeral de 20 horas para esclarecer da possibilidade de vincar o conteúdo histórico e
linguístico ao cultural e político, com trânsito de mentes a meio do caminho.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

- Constará a avaliação (diagnóstica, continuada, somatória) de leitura e avaliação criteriosa (retrofalada, copiada ao final deste parágrafo) pelo
docente acerca dos comentários realizados entre os discentes, em aula ou assincronamente, que serão incentivados a ampliar a participação,
podendo obter nota máxima conforme a qualidade e a preocupação empregada com o debate, que deverá esclarecer questões tópicas de cada
Unidade. “Constam entre os critérios de avaliação dos comentários de discentes: uso da norma padrão da língua; trato educado com os colegas,
respeitando as posturas alheias; opinião estribada em algum autor de nomeada, na área; emprego de citações aspeadas com autoria evidenciada
–sendo cada um destes itens dotado de um critério de pontuação, que poderá informar a avaliação somatória final.”

- Usaremos as mídias sociais para difundir as conclusões ou as hipóteses levantadas pelas discussões em sala de aula Google Meet ou nos
debates no Google Sala de Aula. Essa representação torna-se importante ainda mais, dado o discurso de ódio manejado contra a Universidade e
contra a Ciência: trazer à luz para o espectro público a seriedade das manifestações escandidas criteriosamente, mas com coragem, pelo alunado
e pelo professorado, poderemos aumentar o nível de diálogos nesta superfície dita “virtual”.

- Alternativamente a essa avaliação, que deverá ser somatória, caso haja deliberação geral, poderemos comparecer para uma avaliação presencial
no Campus, havendo a sua liberação, para além da fase 2 da calculadora da equipe da Biossegurança da UNIR. (Veja-se o primeiro item da
Metodologia acima.).

- Os dias e ocasiões escolhidas para as duas avaliações disponibilizadas nesta disciplina, pelo sistema são:

. Aula 12. 04/06- Avaliação 1

. Aula 24. 16/07- Avaliação 2. ATIVIDADE escrita.

- A Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, pede uma frequência mínima para aprovação de 75% da carga horária total da disciplina. A
“solicitação de segunda chamada em caso de ausência deve ser feita pelo discente no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da
aplicação da avaliação”, que deve ser proposta diretamente ao chefe do departamento (ou coordenador).
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8. RECURSOS DIDÁTICOS

As informações pedagógicas serão repassadas pelo WhatsApp, pelo SIGAA, pelo Google Sala de Aula, bem como distribuindo materiais, obras na
íntegra ou textos de livros, artigos ou vídeos de youtubers selecionados criteriosamente.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABDALA Jr., Benjamin & CAMPEDELLI, S. Youssef (Dir.). História da Língua Portuguesa. Vols. I A VI. São Paulo, Ática: 1989.

ANTUNES, Irandé. Muito além da Gramática. São Paulo: Parábola Editorial, 2007.

CAVALIERE, Ricardo. Fonologia e Morfologia na Gramática Científica Brasileira. Niterói, EdUFF: 2000.

COUTINHO, Ismael de Lima. Gramática Histórica. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1977.

ELIA, Sílvio. Fundamentos Histórico-Linguísticos do Português do Brasil. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

FARACO, Carlos Alberto. Linguística histórica: uma introdução ao estudo da história das línguas. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.

MATTOS E SILVA, Rosa Maria. Ensaios para uma Sócio-história do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola, 2004.

NARO, Anthony Julius & SCHERRE, Maria Marta Pereira. Origens do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola, 2007.

NEVES, Maria Helena de Moura. Que Gramática estudar na escola? Norma e uso na Língua Portuguesa. São Paulo: Contexto, 2004.

PAUL, Hermann. Princípios Fundamentais da História da Língua. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1970.

PINTO, Edith Pimentel. História da Língua Portuguesa – VI. Século XX. São Paulo: Ática, 1988.

_________. A Língua escrita no Brasil. São Paulo: Ática, 1986.

RANGEL, Alexandre. Expressões Populares – Origem e Significado. Belo Horizonte, Leitura: 2010.

SILVA, Luiz Antônio da. A Língua que falamos – Português: História, variação e discurso. São Paulo, Globo: 2005.

TEYSSIER, Paul. História da Língua Portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1994.

WEINREICH, LABOV & HERZOG. Mudança Linguística. São Paulo: Parábola, 2006.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BANZA, Ana Paula & GONÇALVES, Maria Filomena. Roteiro de História da Língua Portuguesa. UNESCO, 2018. pdf.
2. DA SILVA, Diego Barbosa. O Brasil na CPLP: A cooperação técnica horizontal para (além d)o desenvolvimento. pdf.
3. LUCCHESI, Dante et alii O Português Afro-Brasileiro. EdUFBA. pdf.
4. MACHADO, Everton e BRAGA, Duarte (Org.). Goa Portuguesa e Pós-Colonial: Literatura, Cultura e Sociedade. pdf.
5. RIZZI1, Kamilla Raquel & SILVA, Isabella Cruzichi da. A CPLP como mecanismo de atuação do Brasil no Atlântico Sul: a ampliação da

cooperação, os desafios e a possibilidade de liderança. pdf.
6. SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. pdf.
7. SILVA, Thaís Cristófaro. Fonética e Fonologia do Português. Roteiro de estudos e guia de exercícios. pdf.
8. VIEGAS, Francisco José. Os Açores. Uma ponte sobre a língua atlântica. Revista Camões 1998. pdf.
9. VILAS BOAS, Cristiane Max Serra & HUNHOFF, Elizete Dall’Comune. Um estudo sobre a origem da Língua Portuguesa: Do Latim à

contemporaneidade, contexto poético e social. pdf.
10. VVAA. Evento 2013. Interfaces da Lusofonia. pdf. 

ASSINATURA PROFESSOR ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR BARRETO ROCHA, Docente, em
07/04/2022, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882036 e o código CRC E3DD4A43.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882036
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Júlio César Barreto Rocha

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882041
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Júlio César Barreto Rocha

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882042
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Júlio César Barreto Rocha

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882043
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES SEMANAIS DESENVOLVIDAS PELO DOCENTE (2021.2, com funcionamento entre novembro de
2021 e abril de 2022)

Professor: Júlio César Barreto Rocha

E-mail: juliorocha@unir.br // Link Lattes: http://lattes.cnpq.br/4396120026626861

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 

- Preparação de
orientações

- Orientação de
qualificação de
dissertação:
2M4 (01/02/2022
a 10/07/2022)

 

- Preparação de
aulas PG

- Filologia
Política: 60h
3M2345
(01/02/2022 a
08/07/2022)

 

 

 

 

Preparação
de aulas Gr:
HLP

- Preparação de
orientações

- Orientação de
qualificação de
dissertação:
6M2345
(01/02/2022 a
10/07/2022)

 

 

Vespertino

 

- Linguagem e
Argumentação na
Lógica da
Hipermodernidade

- Direito,
Literatura e
Amazônia:
Reflexões sobre
o Direito ao
Desenvolvimento
como Direito
Humano

Preparação
de aulas Gr:
LP Libras

Preparação
de aulas Gr:
HLP

História da
Língua
Portuguesa-
60h 5T345

- A Autocrítica das
tecnologias da
Lógica da
Hipermodernidade

- Literatura &
Cinema.
Tecnologias de
representação
cinematográfica
de Direitos
Humanos em
base literária

 

Noturno

 

- Linguagem e
Argumentação na
Lógica da
Hipermodernidade

Preparação de
aulas PG

- Direito,
Literatura e
Amazônia:
Reflexões sobre
o Direito ao
Desenvolvimento
como Direito
Humano

Língua
Portuguesa-
60h 4N123

 

- A Autocrítica das
tecnologias da
Lógica da
Hipermodernidade

- Literatura &
Cinema.
Tecnologias de
representação
cinematográfica
de Direitos
Humanos em
base literária

Observações:

I- GESTÃO

- Membro suplente do NDE (Cursos de Letras LP e de EaD);

Plano de Trabalho DALV-PVH 0882046         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 216

http://lattes.cnpq.br/4396120026626861


- Gestão liderança do Grupo de Pesquisa Filologia e Modernidades;

- Comitê Assessor de Pesquisa (CAP/UNIR), renovada a função segundo a Portaria nº
04/2022/PROPESQ, de 09 de fevereiro de 2022, cujas atribuições são: a- Analisar as propostas
de institucionalização de projetos de pesquisa; b- Avaliar os relatórios dos projetos de pesquisa
desenvolvidos quanto ao cumprimento dos objetivos e alcance dos resultados propostos; c-
Decidir sobre pedidos de prorrogação dos projetos de pesquisa; d- Deliberar sobre a suspensão
dos grupos e atividades de pesquisa que não gerem relatório nos prazos estipulados; e- Indicar à
PROPESQ a emissão dos certificados da atividade de pesquisa para membros de grupos que
integrarem projeto de pesquisa institucionalizado, mediante a aprovação do Relatório; f-
Desenvolver outras atividades de assessoramento relacionadas à política institucional de
pesquisa da UNIR.

- Reuniões colegiado do DALV (e atribuições pontuais)

- Reuniões colegiado do PPGML (e atribuições pontuais)

II- ORIENTAÇÃO

1. Álexy Rodrigo Lima da Silva; 2. Rafael Diogo Lemos; 3. Michele Sarmento dos Santos; 4.
Marinalba dos Santos Silva; 5. Odirlei Pegoraro; 6. Lívia Samila de Oliveira Pinto; 7. Deisiane
Severo da Silva; 8. Fernanda Klein (coorientanda); 9. Aldízio Francisco Lira; e 10. Andressa
Rodrigues de Jesus.

III- PROJETOS DE PESQUISA participação

- Linguagem e Argumentação na Lógica da Hipermodernidade, PVN530-2021/UNIR, em
execução (PIBIC/UNIR), coordenado por Júlio Rocha.

- A Autocrítica das tecnologias da Lógica da Hipermodernidade- PVN527-2021, em execução
(FiloM-UNIR/CNPq), coordenado por Júlio Rocha.

- Literatura & Cinema. Tecnologias de representação cinematográfica de Direitos Humanos em
base literária, PVN553-2021, em execução (PIBITI/UNIR), coordenado por Patrícia Carneiro.

- Direito, Literatura e Amazônia: Reflexões sobre o Direito ao Desenvolvimento como Direito
Humano, PVN563-2021, em execução (PIBIC/UNIR), coordenado por Patrícia Carneiro.

IV- AULAS e outras ATIVIDADES

- GRADUAÇÃO:

História da Língua Portuguesa- 60h 5T345

Língua Portuguesa- 60h 4N123

Preparação de aulas Gr

- PÓS-GRADUAÇÃO:

Participações em eventos ao longo do semestre

Filologia Política- 60h 3M2345 (01/02/2022 a 08/07/2022)

Orientação de defesa de dissertação 2M4 6M2345 (01/02/2022 a 20/12/2022)

Orientação ao Seminário de meio de caminho 2M4 6M2345 (01/02/2022 a 20/05/2022)

Orientação de qualificação de dissertação 2M4 6M2345 (01/02/2022 a 10/07/2022)

Preparação de aulas PG

Preparação de orientações

V- AÇÕES DE EXTENSÃO

-Eventuais ao longo do semestre.
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Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR BARRETO ROCHA, Docente, em
11/04/2022, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882046 e o código CRC 26A63E77.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882046
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Júlio César Barreto Rocha
PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2

Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,
transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882048
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Júlio César Barreto Rocha

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882055
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO: OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
NO ENSINO FUNDAMENTAL II

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:   DAL00039                                                                                                                           
                                                

( ) Presencial

(x ) Híbrida

(x ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

O planejamento das aulas levará em conta o Plano de Biossegurança da UNIR e  a Resolução Nº
391, de 25 de fevereiro de 2022. Entretanto, se a situação se agravar ou na impossibilidade de
cumprimento pelas condições físicas, considerando as condições orientadas pelo plano de
Biossegurança,  utilizaremos a forma remota de ensino, conforme o artigo 3º, item III, da
RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, que dispõe sobre Calendário
Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação, caso a UNIR
mude de fase, conforme Plano de Biossegurança.  Desse modo, as aulas serão presenciais se
for possível manter o distanciamento necessário para a segurança dos alunos e dos docentes e
se a UNIR. Assim, conforme o referido item, se o número de alunos matriculados for superior ao
determinado no protocolo de biossegurança, as aulas podem ocorrer em modalidade híbrida ou
somente remota, segundo o referido artigo: "Ficam autorizadas as atividades acadêmicas de
forma remota ou híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-cognitivo, cujo número de
matriculados não permita manter distanciamento físico/social seguro para evitar o contágio do
Sars-Cov-2".

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

100

CH TEÓRICA:

xxx

CH PRÁTICA:

100

CRÉDITOS:5

PERÍODO:5º ANO/SEMESTRE: 2021/2 executado em 2022/1

PROFESSOR(A):  Larissa Gotti Pissinatti e Lucimara Alves da Conceição Costa

1. EMENTA

Legislação e diretrizes curriculares do ensino de língua e literatura no Ensino Fundamental. O espaço do professor e do aluno e a interação na
escola. Histórico do ensino de português no Brasil. Legislação Educacional. Concepções: de educação, de ensino e de língua. Metodologias de
ensino, competências, currículo escolar e material didático. Processos de avaliação. Vivência do cotidiano da escola pública do Ensino
Fundamental para conhecimento da estrutura física da escola, proposta pedagógica e organização do trabalho escolar. Elaboração e execução do
projeto de estágio. Regência de Língua e Literatura. Seminários de discussões interdisciplinares.

2. OBJETIVO GERAL

Oportunizar ao discente conhecer e integrar os conhecimentos de área específica do curso de Letras a uma visão educacional mais ampla sobre a
Escola de Ensino Fundamental, sua estrutura e funcionamento, observando e conhecendo o perfil da comunidade escolar e as metodologias de
trabalho desenvolvidas no âmbito da escola.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconhecer a escola como um espaço de construção e apropriação do conhecimento, rico em experiências, em cultura e possibilidades,
considerando aspectos sociais, políticos e econômicos, o contexto no qual a escola está inserida.
Identificar o espaço da escola e de sala de aula, sua organização e as relações estabelecidas, bem como as possibilidades da prática
pedagógica.
Vivenciar momentos de observação, planejamento, registro, reflexão, socialização, avaliação de forma integrada e articulada aos princípios da
Disciplina Estágio Supervisionado: Observação e Participação no Ensino Fundamental II.
Elaborar Projeto de Observação/Investigativo, com a mediação permanente dos professores orientadores/as da Disciplina.
Demonstrar conhecimento teórico, metodológico e didático sobre os temas, conteúdos e atividades pertinentes às áreas que compõem o
currículo dos anos iniciais do Ensino Fundamental II.
Elaborar e entregar o Relatório Final da Disciplina segundo as orientações institucionais e dos professores orientadores da Disciplina.
Participar ativamente das atividades de socialização do Estágio Supervisionado ao longo do processo e no Seminário de Estágio.
Participar com ética, cumplicidade, assiduidade das atividades propostas, contribuindo com o grupo de estágio, com a escola e professora
supervisora.

 

4. CONTEÚDOS 

UNIDADE I – LEGISLAÇÃO E DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO DE LÍNGUA E LITERATURA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

 

Concepções e objetivos do estágio;
Histórico do ensino de português no Brasil;
Concepções: de educação, de ensino e de língua;
Metodologias de ensino, competências, currículo escolar e material didático;
Processos de avaliação.
Legislação Educacional;
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental II;

 

 

UNIDADE II- ESTÁGIO SUPERVISIONADO: OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL II - CAMPO

Conhecimento e observação da estrutura física da escola, Proposta pedagógica e a organização do trabalho escolar;
Observação participante em sala de aula;
Conhecimento e observação das metodologias de ensino, competências, currículo escolar e material didático.

UNIDADE III- VIVÊNCIA DO COTIDIANO DA ESCOLA: OBSERVAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO
FUNDAMENTAL II

Elaboração e execução do relatório de estágio;
Socialização das experiências de estágios nas escolas;

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS /CARGA HORÁRIA PRÁTICA:

           A disciplina Estagio Supervisionado: Observação e Participação no Ensino Fundamental II, seguirá o regimento do departamento para
estágios e em todos os seus momentos prevê a observação-participante, leitura crítica sobre as práticas pedagógicas, a avaliação reflexiva
constante, o registro permanente, com parcerias: estagiários, professores supervisores e professores-orientadores.

            Será desenvolvida da seguinte forma:

15 aulas- Aulas expositivas-dialogadas com exposição de elementos teóricos que constituem o estágio; debates a partir de estudos de textos
55 aulas - Observações-participantes realizadas no campo de Estágio.
20 aulas- Elaboração de registros reflexivos sobre aspectos significativos da docência, em especial aos relacionados ao ensino de Língua
Portuguesa (como primeira língua), Literatura, Produção de textos escritos e orais, Leitura e Análise linguística.
25 aulas - Elaboração do relatório final; orientações - momentos de orientação coletiva, em equipe e individual, (conforme resolução
391/2022/UNIR.
10 aulas - Seminário final de socialização; relatos de experiências.

-

 

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA

5 aulas

CONTEÚDOS

 5 encontros assíncronos - (atividades e elaboração
de relatório).

 7 encontros - síncronos pelo Google meet (aula
expositiva dialogada, apresentação de seminário, ATIVIDADES
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5 aulas
cada data.encerramento), podendo ser presencial, caso a UNIR

mude de fase, conforme o Plano de Biossegurança. 

 50 aulas - Observação/participação na escola -
Escola campo (presencial na escola).

1- 27/04

Apresentação da professora, dos alunos e da disciplina.
Concepções e objetivos do estágio.
Regulamento do estágio supervisionado do curso de Letras Português da
UNIR/DLV.
Educação Básica: o Ensino Fundamental II.   

Aula expositiva e dialogada - Síncrono 

2-04/05 Concepções: de educação, de ensino e de língua.
Histórico do ensino de português no Brasil.

Aula expositiva e dialogada - Síncrono

3-04/05
Currículo integrado no Ensino Fundamental II: o ensino de Língua Portuguesa e
Literatura. Referencial Curricular do Estado de Rondônia (RCER)
Aula extra adicional

Ficha de leitura
Texto: PCN da Língua Portuguesa para Ensino Fundamental II/ Referencial Curricular do Estado de Rondônia (RCER)
Assíncrono

4-11/05 Metodologias de ensino, material didático e avaliação: Língua Portuguesa e
Literatura.

Aula expositiva dialogada  - Síncrono

5-11/05
Ensino Fundamental II: Bases legais.
Legislação Educacional: LDBEN; BNCC.
Aula extra adicional

Estudo dirigido
Texto: BNCC - Assíncrono

6-18/05
Ensino Fundamental II: Bases legais.
Legislação Educacional: LDBEN; BNCC.
Orientações para estágio- escola campo.

Estudo dirigido
Texto: BNCC - Assíncrono/síncrono

7-25/05 Observação da estrutura física da escola e sua organização, contato com
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, plano de aula do professor.

Escola campo-presencial na escola 

8-25/05
Observação da estrutura física da escola e sua organização, contato com
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, plano de aula do professor. Aula
extra adicional

Escola campo-presencial na escola 

9-01/06 Observação da estrutura física da escola e sua organização, contato com
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, plano de aula do professor.

Escola campo-presencial na escola 

10-01/06
Observação da estrutura física da escola e sua organização, contato com
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, plano de aula do professor. Aula
extra adicional

Escola campo-presencial na escola 

11-08/06 Observação e Participação: sala de aula. Escola campo-presencial na escola 

12-08/06 Observação e Participação: sala de aula.
Aula extra adicional

Escola campo-presencial na escola 

13-15/06 Observação e Participação: sala de aula. Escola campo-presencial na escola 

14-15/06 Observação e Participação: sala de aula.
Aula extra adicional

Escola campo-presencial na escola 

15-22/06 Observação e Participação: sala de aula. Escola campo-presencial na escola 

16-22/06 Observação e Participação: sala de aula.
Aula extra adicional

Escola campo-presencial na escola 

17-29/06 Observação e Participação: sala de aula. Escola campo-presencial na escola 

18-29/06 Elaboração do Relatório do Estágio e do Seminário: orientações.
Aula extra adicional

Elaboração do relatório- Assíncrono

19- Elaboração do Relatório do Estágio e do Seminário: orientações. Elaboração do relatório-Assíncrono

20- Elaboração do Relatório do Estágio e do Seminário: orientações.
Aula extra adicional

Elaboração do relatório-Assíncrono

21- Elaboração do Relatório do Estágio e do Seminário: orientações. Elaboração do relatório/Socialização do Estágio- Assíncrono
22- Seminário Final do Estágio Supervisionado. Entrega do Relatório do Estágio Elaboração do relatório/Socialização do Estágio- Síncrono
23- Seminário Final do Estágio Supervisionado. Entrega do Relatório do Estágio. Elaboração do relatório/Socialização do Estágio-Síncrono
24- Encerramento da disciplina – Autoavaliação. Síncrono
 

Total 100 horas - 120 aulas.

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

Conforme a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, que pauta o sistema de avaliação na Universidade Federal de Rondônia, a avaliação
dos discentes deve ser contínua e cumulativa, estimando-se as características qualitativas.  

A avaliação consistirá na média das notas do Relatório Final e do Seminário, a cada uma destas etapas será atribuída uma nota de zero a dez.

A entrega das atividades reflexivas na forma escrita deverá ser postada no sistema SIGAA e também serão computadas para a média final, sendo
que cada uma delas terá valor e somadas valerão de zero a dez.

 As observações e o relatório poderão ser feitos em dupla, contudo, no relatório deverá constar a ficha individual de cada aluno de forma separada.

O não cumprimento ou cumprimento parcial da carga horária do estágio ou de uma das etapas avaliativas (Atividades no SIGAA, participação nas
aulas, apresentação no Seminário final, observação-participação na sala de aula e relatório) implicará na reprovação do aluno.

Relatório final e estágio de observação - 10,0

Seminário de socialização dos estágios- 10,0

Participação nas aulas e entrega das atividades - 10,0

 

7. RECURSOS DIDÁTICOS

 

Datashow, quadro branco, textos previamente selecionados pela docente, sistema SIGAA-UNIR para postagem das atividades e relatórios, E-mail,
Whatsapp. 
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8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 

1. AZEREDO, J. Carlos (org.). Língua portuguesa em debate: conhecimento e ensino. Petrópolis: Vozes, 2000.

2. MIZUKAMI, Maria da Graça Nicolett. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: E.P.U., 1986.

3. SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy Alves Martins; BRANDÃO, Heliana Maria Brina;
MACHADO, Maria Zélia Versiani (orgs.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. Belo Horizonte:
Autêntica/CEALE/FAE/UFMG, 2006. p. 17-48.

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CANDIDO. Antonio. A literatura e formação do homem. In: Ciência e cultura. São Paulo: SBPC, 24 (9), set/1972 a.

2. CASTILHO, Ataliba T. A língua falada no ensino de português. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2002.

3. FAZENDA, Ivani. (Org) Novos enfoques da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 2001.

4. LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1983.

5. TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

Periódicos

1. Revista do Instituto de Estudos Brasileiro - www.ieb.usp.br

2. Revista Paedagogica Historica - HTTP://worldcat.org/title/paedagogicahistorica/oclc/52692900?lang=pt

3. Revista Educação &Sociedade HTTP://www.cedes.unicamp.br/rev_apresentação.htm

4. Revista Educação & Pesquisa - HTTP://www3.fe.usp.br/seçoes/inst/novo/revista

5. Revista Brasileira de Educação - HTTP://www,anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA GOTTI PISSINATTI, Docente, em 09/05/2022,
às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIMARA ALVES DA CONCEICAO COSTA, Docente,
em 09/05/2022, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882058 e o código CRC AACC3527.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882058
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA: DISCIPLINA: Estágio Supervisionado: Regência no Ensino
Fundamental II

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:    DAL00050                                                                                                                           
                                                 

( x) Presencial

(x ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

         O planejamento das aulas levará em conta o plano de Biossegurança da UNIR e  a Resolução Nº
391, de 25 de fevereiro de 2022, para a previsão da modalidade presencial. Entretanto, se a situação
se agravar ou na impossibilidade de cumprimento pelas condições físicas utilizaremos a forma remota
de ensino, conforme Plano de Biossegurança da UNIR e  o ar go 3º, item III, da RESOLUÇÃO Nº 391,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, que dispõe sobre Calendário Acadêmico 2021.2 . Desse modo, as
aulas serão presenciais se for possível manter o distanciamento necessário para a segurança dos
alunos e dos docentes. Assim, conforme o referido item, se o número de alunos matriculados for
superior ao determinado no protocolo de biossegurança, as aulas podem ocorrer em modalidade
híbrida, segundo o referido ar go: "Ficam autorizadas as a vidades acadêmicas de forma remota ou
híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-cogni vo, cujo número de matriculados não
permita manter distanciamento físico/social seguro para evitar o contágio do Sars-Cov-2".

 

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

100

CH TEÓRICA:

xxx

CH PRÁTICA:

100

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 7º ANO/SEMESTRE: 2021/2

PROFESSOR(A):  Larissa Gotti Pissinatti/ Ana Maria G. G.  Aguilar/Fernando Simplício dos
Santos

1. EMENTA

 Fundamentação teórica do ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira para Regência no Ensino Fundamental. Integração colaborativa do
licenciando em todos os aspectos do processo ensino-aprendizagem, da organização à execução. Elaboração do artigo final da disciplina e
Seminário de Avaliação.

2. OBJETIVO GERAL

 Oportunizar ao discente conhecer e integrar os conhecimentos de área específica do curso de Letras a uma visão educacional mais ampla sobre a
escola de Ensino Fundamental, a legislação vigente e pertinente a essa etapa e modalidade de ensino no âmbito da escola e ainda as teorias
educacionais;
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

a) Trabalhar as diferentes concepções de ensino, de língua e literatura no Ensino Fundamental.

b) Colocar o aluno em contato com as escolas para a vivência do cotidiano nos espaços escolares;

c) Propiciar ao aluno a oportunidade de realizar as atividades de regência nas aulas de língua portuguesa do Ensino Fundamental.

d)  Praticar o exercício da regência na sala de aula com segurança acerca dos conhecimentos das áreas de língua e Literatura, bem como
experienciar e propor novas metodologias de trabalho.

4. CONTEÚDOS 

 

Unidade I – O regulamento e orientações para o estágio de regência

1.1Orientações para o estágio curricular: a regência.

1.2Distribuição da carga horária do Estágio.

1.3Orientações para a elaboração Plano de Aula e do Relatório de estágio.

Unidade II –  Estratégias para o ensino de Língua e Literatura: legislação.

2.1 Concepções de leitura, literatura e do ensino de LÍNGUA e LITERATURA.

2.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa e a BNCC.

2.3 Estratégias de produção e análise de textos (orais e escritos) e estratégias para o ensino de Literatura.

Unidade III – Estágio Supervisionado: regência e socialização

2.1 Regência nas turmas de Ensino Fundamento II do 6º ao 9º ano.

2.2 Elaboração do Relatório.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 

  

A disciplina Estagio Supervisionado: Regência no Ensino Fundamental II, seguirá o regimento do departamento para estágios e em todos os seus
momentos prevê o contato com o cotidiano da sala de aula e da escola campo, que inclui leitura crítica sobre as práticas pedagógicas, a avaliação
reflexiva constante, o registro permanente, com parcerias: estagiários, professores supervisores e professores-orientadores.

            Será desenvolvida da seguinte forma:

15 aulas- Aulas expositivas-dialogadas com exposição de elementos teóricos que constituem o estágio; debates a partir de estudos de textos
50 aulas – Contato com o cotidiano da sala de aula realizado no campo de Estágio.
20 aulas- Elaboração de registros reflexivos sobre aspectos significativos da docência, em especial aos relacionados ao ensino de Língua
Portuguesa (como primeira língua), Literatura, Produção de textos escritos e orais, Leitura e Análise linguística.
25 aulas - Elaboração do relatório final; orientações - momentos de orientação coletiva, em equipe e individual, (conforme resolução
391/2022/UNIR.
10 aulas - Seminário final de socialização; relatos de experiências.

 

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA

CONTEÚDOS

30 aulas - 6 encontros assíncronos - (atividades
e elaboração de relatório).

25 aulas - 5 encontros - síncronos pelo Google
meet (aula expositiva dialogada, apresentação de
seminário, encerramento), podendo ser presencial,
caso a UNIR mude de fase, conforme o Plano de
Biossegurança. 

65- aulas - Regência na escola - Escola campo
(presencial na escola).

ATIVIDADES

1-26/04

O Regulamento dos estágios curriculares do curso de
Letras – UNIR;
Orientações para o estágio curricular;

Estudo do Regulamento do Estágio Supervisionado - Síncrono
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Distribuição da carga horária do Estágio.  

2-03/05

Concepções de leitura, literatura e do ensino de
LÍNGUA e LITERATURA; Estratégias de produção
e análise de textos (orais e escritos) e estratégias
para o ensino de Literatura.

Aula expositiva dialogada/ Síncrono

3-03/05 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Portuguesa.Aula extra adicional Estudo dirigido- Assíncrono

4-10/05 Orientações para a elaboração do Plano de Aula e
do Relatório de estágio. Aula expositiva dialogada- Síncrono

5-10/05

Reflexões sobre a Base Nacional Comum
Curricular e o Referencial Curricular de Língua
Portuguesa/RO. 

Aula extra adicional

Estudo dirigido/Assíncrono

6- 17/05

Reflexões sobre a Base Nacional Comum
Curricular e o Referencial Curricular de Língua
Portuguesa/RO. 

Orientações para estágio na escola.

Aula assíncrona/síncrona

7-31/05
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano
de Aula, atividades, correção de atividades
avaliativas.

Escola Campo

8-31/05

Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano
de Aula, atividades, correção de atividades
avaliativas. 

Aula extra adicional

Escola Campo

9-07/06
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano
de Aula, atividades, correção de atividades
avaliativas.

Escola Campo

10-07/06

Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano
de Aula, atividades, correção de atividades
avaliativas.

Aula extra adicional

Escola Campo

11-14/06
Estágio Supervisionado:  Elaboração do Plano
de Aula, atividades, correção de atividades
avaliativas.

Escola Campo

12-14/06
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas
de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano

Aula extra adicional
Escola Campo

13-21/06 Estágio Supervisionado: Regência nas turmas
de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano Escola Campo

14-21/06
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas
de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano

Aula extra adicional
Escola Campo

15-28/06 Estágio Supervisionado: Regência nas turmas
de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano Escola Campo

16-28/06
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas
de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano

Aula extra adicional
Escola Campo

17-05/07 Estágio Supervisionado: Regência nas turmas Escola Campo
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17-05/07 de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano Escola Campo

18-05/07
Estágio Supervisionado: Regência nas turmas
de Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano

Aula extra adicional
Escola Campo

19-12/07 O Relatório de Estágio Elaboração do Relatório de Estágio/ Assíncrono

2012/07
Aula extra adicional

O Relatório de Estágio
Elaboração do Relatório de Estágio/Assíncrono

21-19/07 O Relatório de Estágio Elaboração do Relatório de Estágio/Assíncrono

22- 19/07 O Relatório de Estágio Elaboração do Relatório de Estágio/Assíncrono

23-26/07 O Relatório de Estágio Elaboração do Relatório de Estágio/Assíncrono

24-02/08

Análise crítica do ensino de Língua Portuguesa e
Literatura no Ensino Fundamental Socialização do
estágio Supervisionado de Regência no ensino
Fundamental (Seminário) e entrega dos relatórios.

Seminário e entrega dos Relatórios/Síncrono

25-09/08

Análise crítica do ensino de Língua Portuguesa e
Literatura no Ensino Fundamental Socialização do
estágio Supervisionado de Regência no ensino
Fundamental (Seminário) e entrega dos relatórios.

Seminário e entrega dos Relatórios/Síncrono

 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Conforme a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, que pauta sobre o sistema de avaliação na Universidade Federal de Rondônia,
a avaliação dos discentes deve ser contínua e cumulativa, estimando-se as características qualitativas.  

2. A avaliação consistirá na média das notas do Plano de Aula, Relatório Final e do Seminário, a cada uma destas etapas será atribuída uma
nota.

A regência e o relatório poderão ser feitos em dupla, contudo, no relatório deverá constar a ficha individual e a carga horária discriminada no
Plano de Aula de cada aluno de forma separada.

O não cumprimento ou cumprimento parcial da carga horária do estágio ou de uma das etapas avaliativas (Plano de Aula, Regência, Relatório
Final, Participação das aulas presenciais e do Seminário) implicará na reprovação do aluno.

A avaliação será feita de acordo com a legislação vigente, no que se refere às notas e frequência. Para efeito de média, serão consideradas
as seguintes atividades

 

Atividades Avaliativas Pontuação

1. Plano de Aula 50

2. Estágio na Escola 100

3. Relatório de Estágio 100

4. Participação nas aulas presenciais de socialização e
debate acerca das vivências e dados coletados -
Seminário de socialização do estágio

50

 TOTAL 300 ÷ 3 = 100
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7. RECURSOS DIDÁTICOS

 As aulas serão ministradas com uso do quadro branco, projetor de imagem, PCN de Língua Portuguesa, BNCC, Referencial Curricular
Estadual/RO; SIGAA, Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA – G. Meet, WhatsApp, etc.), textos teóricos e Livros didáticos.

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudo e proposições. São Paulo: Cortez, 1996.

2. PICONEZ, Stela C. Bertholo (org). A Prática de Ensino e o Estagio Supervisionado. Campinas: Papirus, 1991.

3. VASCONCELLOS, Celso S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo. São Paulo: Libertad, 1995

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

 

1. ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. São Paulo: Pontes, 2002.

2. CORACINE, Maria José (Org.). O jogo discursivo na aula de leitura. São Paulo: Pontes, 2002.

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos e movimentos

dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. Petrópolis. RJ: Vozes, 2005.

3. KAUFMAN, Ana Maria & RODRIGUES, Maria Helena. Escola, literatura e produção de textos. Porto Alegre: Artes

Médicas, 1995.

4. FRANCHI, Eglê. E as crianças eram difíceis... a redação na escola. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

5. GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1991.

6. KATO, Mary. O aprendizado da leitura. São Paulo: Ática, 1985.

7. KAUFMAN, Ana Maria & RODRIGUES, Maria Helena (1995). Escola, literatura e produção de textos. Porto Alegre:

Artes Médicas, 1995.

8. VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Escola: espaço do projeto político-pedagógico. Campinas: Papirus, 1998.

Periódicos:

Revista do Instituto de Estudos Brasileiro - www.ieb.usp.br

Revista Litteris -www.revistaliteris.com.br

Revista Padagógica Histórica - http://worldcat.org/title/paedagogica-historica/oclc/52692900?lang=pt Revista Educação &Sociedade -
http://www.cedes.unicamp.br/rev_apresentação.htm

Revista Educação & Pesquisa - http://www3.fe.usp.br/seçoes/inst/novo/revista

Revista Brasileira de Educação - http://www,anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA GOTTI PISSINATTI, Docente, em 09/05/2022,
às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882061 e o código CRC 1251B70C.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882061
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Larissa Gotti Pissinatti

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882063
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A): Larissa Gotti Pissinatti

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882066
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor:  Larissa Gotti Pissinatti

E-mail:larissa.pissinatti@unir.br   

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
 

Orientação
alunos
graduação 

Orientação
Alunos
Graduação 

Aula
PPG/MEL

Planejamento
e Pesquisa  

 

Vespertino

 

Planejamento
e Pesquisa

1x ao mês
Clube de
Leitura
(UFRR)
Membro
Coordenador

18h

Aula curso
Letras/Português

Aula curso
Letras/Português

Orientação
alunos
pós-
graduação

Atividade
administrativas  

 

Noturno

 

Aula curso
Letras/Libras     -

 

Observações:

1.
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2.

3.

4.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA GOTTI PISSINATTI, Docente, em 28/03/2022,
às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882067 e o código CRC 42D673C9.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882067
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Larissa Gotti Pissinatti
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882072
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Larissa Gotti Pissinatti

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882074
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Lou-Ann kleppa

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882076
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Lou-Ann kleppa

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882078
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Lou-Ann kleppa

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882080
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:             Sintaxe da Língua Portuguesa                                                                          
                                                            CÓDIGO:        DLV 00017                                                               
                                                                                                        

( x ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( 80 h)

CH TEÓRICA:

(60 h)

CH PRÁTICA:

(20h )

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: vespertino ANO/SEMESTRE: 2021 - 2

PROFESSOR(A):  Lou-Ann Kleppa

1. EMENTA

Sintaxe da Língua Portuguesa - Abordagem gramatical das construções sintáticas e parâmetro para uma descrição morfossintática da língua
portuguesa; Sintaxe do período simples - Estudo normativo e estrutural das estruturas simples: a oração e seus constituintes; Sintaxe do período
composto - Estudo normativo e estrutural das estruturas complexas: Período composto por coordenação e subordinação; Sintaxe e discurso:
Regência (crase), Concordância Verbal, Concordância Nominal, Colocação das palavras em geral, Colocação Pronominal.

2. OBJETIVO GERAL

Compreender a sintaxe como parte integrante da língua que estuda as relações que as palavras mantêm entre si nas estruturas simples e complexas
em seus aspectos gramaticais e linguísticos.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar as abordagens gramatical e linguística das construções sintáticas e suas relações numa descrição morfossintática da língua portuguesa;
identificar os constituintes oracionais nas estruturas simples; Caracterizar a coordenação e a subordinação nas estruturas complexas; descrever
como ocorrem as diferentes relações sintáticas dentro do discurso.

4. CONTEÚDOS 

Gramática e sintaxe

Constituintes sintáticos e classes de palavras

Concordância nominal e verbal
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Ordem de palavras

Período simples e composto

Coordenação

Subordinação

Estruturas de tópico-comentário

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

 

   

   

   

   

   

   

   

CRONOGRAMA

DIA/MÊS CONTEÚDOS ATIVIDADES

26/04/22 Apresentação do curso e a
diferença entre gramática e sintaxe  

03/05/22 Constituintes sintáticos e classes de
palavras Aula expositiva
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17/05/22 Papéis sintáticos e papéis
temáticos Exercícios

24/05/22 O sujeito Exercícios

31/05/22 A grade argumental do verbo Exercícios

07/06/22 Termos essenciais e acessórios Exercícios

14/06/22 Ordem de palavras e pontuação Aula expositiva

21/06/22 Período simples e composto
(coordenação e subordinação) Aula expositiva

28/06/22 Estruturas de tópico-comentário Aula expositiva

05/07/22 Orientação sobre a organização
dos dados Aula expositiva

12/07/22 Seminário sobre tópico-comentário Seminário

19/07/22 Sintaxe e discurso Aula expositiva

26/07/22 Apresentação de produtos de
popularização Seminário

02/08/22 Repositiva Aula expositiva

 

CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR – 20h  

Datas horas atividades  

30/06/22,
01/07/22,
04/07/22

 

 4 horas por dia,

total de 12 horas
Coleta e análise de dados e preparação do
seminário  

20/07/22
 

3 horas
Preparação dos produtos de popularização  

02/05/22,
20/06/22

2 horas e meia em cada dia,

total de 5 horas
Leituras preparatórias para as aulas  

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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Os alunos farão um trabalho de campo para coletar material de fala em que apareçam estruturas de tópico na oralidade e posteriormente
apresentarão seus resultados em formato de seminário valendo de 0 a 100.

Ao final do curso, farão apresentação de um produto de popularização da Sintaxe cujo tema será sorteado, valendo de 0 a 100. A média das duas
avaliações será a nota final. Se o aluno não atingir a nota de corte (60), poderá fazer uma repositiva valendo de 0 a 100. A menor nota será
substituída pela nota da repositiva e a média será a nota final.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Data show e lousa, além de exercícios elaborados para a turma, resolvidos em sala.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BECHARA, Evanildo. Lições de Português pela Análise Sintática. Rio de Janeiro, RJ: Editora Lucema, 2001.

2. FERRAREZI JUNIOR, Celso. Sintaxe para a educação básica. São Paulo: Contexto, 2012

3. SAUTCHUK, Inez. Prática de morfossintaxe: como e por que aprender análise (morfo) sintática. Barueri, SP: Manole, 2004.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FARACO, C. A. e VIEIRA, F. E. (Orgs.) Gramáticas brasileiras: com a palavra, os leitores. São Paulo: Parábola, 2016

FIORIN, J. L. (Org) Introdução à Linguística: Princípios de análise. São Paulo: Contexto, 2008

ILARI, R. (Org.) Palavras de classe aberta. São Paulo: Contexto, 2014.

ILARI, R. (Org.) Palavras de classe fechada. São Paulo: Contexto, 2015.

KATO, M. A. e NASCIMENTO, M. (Orgs.) A construção da sentença. São Paulo: Contexto, 2017

KLEPPA, L. Onze sinais em jogo. Campinas: Editora Unicamp, 2019

NEVES, M. H. M. e CASSEB-GALVÃO, V. C (Orgs.) Gramáticas contemporâneas do Português. Com a palavra, os autores. São Paulo: Parábola,
2014

OLIVEIRA, M. R. e ROSÁRIO, I. C. (Orgs.) Linguística centrada no uso: teoria e método. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015.

OTHERO, G. A. e KENNEDY, E. Sintaxe, Sintaxes: uma introdução. São Paulo: Contexto, 2015

PERINI, M. A. Princípios de Linguística descritiva. São Paulo: Parábola, 2006

PONTES, E. O tópico no português do Brasil. Campinas: Pontes, 1987

POSSENTI, S. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado de Letras, 1996

ASSINATURA
PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882082

Plano de Ensino DALV-PVH 0882082         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 258



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Lou-Ann Kleppa

E-mail:  kleppa@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
EDUFRO EDUFRO EDUFRO EDUFRO pesquisa PIBIC

 

Vespertino

 

preparação
de aula

preparação
de aula

Produção de
Textos Morfologia pesquisa  

 

Noturno

 

     -

 

Observações:

1.

2.

3.

4.
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Documento assinado eletronicamente por LOU ANN KLEPPA, Docente, em 12/03/2022, às
10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882085 e o código CRC 8D5CA13E.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882085
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 Lou-Ann kleppa
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882088
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A)  Lou-Ann Kleppa

ANO 2021

SEMESTRE 2021/1

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   ( x ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO ( x ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto ( x ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( x) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

Produção de Textos em língua portuguesa Espanhol 80  

Morfologia Letras - Português 80 3

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
Gisele Maciel Damasceno  sim    
Álany Malafaia de Castro  sim    
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

Mídi - Grupo de Pesquisas em mídias digitais e internet membro  ago/2021ago/2022 20h

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

EDUFRO 557/2017/GR/UNIR 16 jun
2017 20h

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

Comissão organizadora Abralin em Cena 16 -
Popularização da Linguística

17 a 19
nov 2021 online

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

Abralin em Cena 16
Coordenação

 
-

17, 18 e
19 nov
2021

36h

7 Conferência Internacional em Gramática & Texto Apresentação de trabalho - 20 nov
2021 8h
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9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO

 

Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

Claraboia Análise morfossintática da escrita em português por pessoa
surda: um estudo de caso

Lou-Ann Kleppa

Beatriz Gomes Santos
2022

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado
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Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

GELEP - Grupo de Estudos da Linguagem no
Envelhecimento e nas Patologias membro  2010 ativo

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Documento assinado eletronicamente por LOU ANN KLEPPA, Docente, em 22/03/2022, às
15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882092 e o código CRC ED13C0E6.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882092
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Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882092
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

DISCIPLINA:      LÍNGUA PORTUGUESA                                                               

CÓDIGO:   DAE00385                                                                                                                                 
                                            

(X ) Presencial

(X ) Híbrida

( X) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

Aa aulas desta disciplina serão parte presencial, Campus de Porto Velho. Quando fase I, essas
aulas acontecerão via Plataforma Google Meet, ou seja remotas. Para cumprimento da Carga
Horária restante, as aulas/atividades dar-se-ão de forma assíncrona.

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 60/72 horas 

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

60/72

(obrigatório)

CH PRÁTICA: -----------------

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 03

PERÍODO: 1º ANO/SEMESTRE: 2021.2

PROFESSOR(A):  Maria Cristina Victorino de França

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

A EMENTA estabelecida para a disciplina de Língua Portuguesa é:

- A natureza da linguagem.

- Comunicação e Sociedade.

- Leitura e análise do discurso.

- Revisão gramatical.

- A natureza do conhecimento científico.

- Tipologia e estrutura do texto técnico-científico: resenha, relatório, projeto, monografia  dissertação/tese).

- Normas ABNT.

- Produção de texto argumentativo centralizado em requisitos de clareza, precisão e unidade.

- Memoriais descritivos.

- Redação científica.
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- Retórica.

2. OBJETIVO GERAL

Reforçar e complementar os conhecimentos básicos do discente referente à Língua Portuguesa, a fim de aplicá-los corretamente, em vida
profissional, particularmente na área da Engenharia Civil.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A metodologia adotada pretende que o discente alcance os seguintes objetivos:

discutir a língua em sua diversidade;

proceder à leitura analítica e crítico-interpretativa de textos;

ampliar o contato do aluno com os processos de leitura e produção textual,

visando capacitá-lo a analisar variadas estruturas textuais e elaborar textos diversos, além da prática oral;

além de produzir, revisar e reparar textos escritos;

reforçar e complementar os conhecimentos básicos da língua portuguesa para aplicá-los corretamente, na vida profissional.

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Pretende-se seguir a seguinte metodologia:

- aulas expositivas - presenciais (campus de Porto Velho ou plataforma Meet (dependendo da Fase)

- atividades assíncronas, realizadas remotamente, utilizando-se recursos tecnológicos, envolvendo pesquisa, questões conceituis, leituras,
elaboração de trabalhos para apresentação oral, filmes, etc. Essas atividades usarão a modalidade /ensino remoto Emergencial - ERE, a fim de
complentar a carga horária, sendo cadastradas como aulas extras no SIGAA.

- o material de apoio será fornecido via e-mail, SIGAA ou Whatsapp;

- usar-se-á a plataforma Google Meet, por meio do link: meet.google.com/thi-ouze-mcz, sempre que necessário e previamente informado;

- Recursos tecnológicos serão oferecidos pela UNIR;

- as aulas presenciais acontecerão em salas do Campus de Porto Velho, estabelecidas pelo departamento de Engenharia Civil e acontecerão nos
dias e horários cadastrados no SIGAA.

 Obs. Embora o Conteúdo Programático esteja organizado em cinco Unidades, devido a fatores didáticos, isso não significa que os tópicos serão
ministrados na sequência discriminada, mas de acordo com o contexto exigido pelas próprias Unidades, como demonstrado no Cronograma de
Aulas, no sistema SIGAA da UNIR.

Assim:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.
Observação importante:  A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

28/04
Acolhimento ao Calouro - Prolegômenos -
Diagnóstico da Turma - Regras Gramaticais x

Realização do diagnóstico da turma 
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28/04 Diagnóstico da Turma - Regras Gramaticais x
Idiossincrasias Linguísticas (aulas presenciais) Apresentação da disciplina à turma

28/04
-  Elaboração de redação

- Relatório de Aprendizagem (aula assíncrona - Aula
Extra [Adicional]

- Redação: a importância da nanotecnologia para a Engenharia Civil

- Início da elaboração do Relatório de Aprendizagem 

05/05

Natureza da Linguagem: comunicação e sociedade -
o pensamento e a linguagem na fundamentação de
conceitos, leis e princípios que regem a física
moderna (aulas presenciais)

Aula expositiva e dialogada

05/05
Natureza da linguagem: comunicação e sociedade

(aula assíncrona - aula extra)
/Resumo do conteúdo ministrado: principais conceitos

12/05
Leitura e Análise do Discurso: implicações teórico-
práticas para a produção, interpretação e leitura
(aulas presenciais)

Análise da crônica: Vide Bula 

12/05 Filme: A guerra do fogo - análise e questionário (aulas
assíncronas) - Aula Extra [Adicional Assistir ao filme: A guerra do fogo - análise e questionário 

19/05 Revisão Gramatical - parte I (aulas presenciais) Revisão Gramatical - parte I: ortografia e crase 

19/05 Revisão Gramatical -(aulas assíncronas) - Aula Extra
[Adicional] Revisão Gramatical - Regras de acentuação gráfica 

26/05
A natureza do conhecimento científico: argumento e
falácia, filosofia e ciências, métodos, concepções,
referencial bibliográfico (aulas presenciais)

A natureza do conhecimento científico: argumento e falácia, filosofia e ciências,
métodos, concepções, referencial bibliográfico 

26/05 Filme: o nome da rosa -  (aulas assíncronas) - Aula
Extra [Adicional] Assistir ao filme: o nome da rosa - resumo e análise para discussão em sala 

02/06
Fórum de Discussão: o nome da rosa e Revisão
Gramatical: Concordância Nominal e Concordância
Verbal (aulas síncronas)

Análise da primeira parte do Hino Nacional: sujeito e verbo

02/06 Revisão dos conteúdos ministrados (aulas
assíncronas) [aula extra] Bateria de exercícios para resolução

09/06 1ª Avaliação Entrega das atividades já realizadas

16/06
Tipologia e estrutura do texto técnico-científico:
resenha, relatório e projeto: características para a
produção de texto acadêmico ( aulas presenciais)

Pesquisa bibliográfica - aula em power point

16/06 Elementos subsidiários para a produção de textos
científicos (aulas assíncronas) - Aula Extra [Adicional]

Identificar os elementos coesivos do texto e sua a estrutura: a formação das
opiniões individuais

23/06

Tipologia e estrutura do texto técnico-científico:
monografia, dissertação/tese, requerimento e ofício. O
uso das normas da ABNT em trabalhos científicos
(aulas presenciais)

Redação de requerimento e ofício

23/06

Tipologia e estrutura do texto técnico-científico:
monografia, dissertação/tese, requerimento e ofício. O
uso das normas da ABNT em trabalhos científicos
(aulas assíncronas) - Aula Extra [Adicional]

Pesquisa bibliográfica

30/06 Revisão gramatical: pontuação. Como obter clareza e
coesão na produção textual(aulas presenciais) Elaboração de redação

30/06 Memorial descritivo, parecer técnico e maquete (aulas
assíncronas) - Aula Extra [Adicional Memorial descritivo - elaboração de parecer técnico e elaboração da maquete

Produção de texto argumentativo centralizado em
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07/07
Produção de texto argumentativo centralizado em
requisitos de clareza, precisão e unidade: estratégias
e operadores argumentativos (aulas presenciais)

Aula com power point: comparação de textos

Texto de Koch: João Carlos

07/07
Redação Científica: o texto dissertativo de caráter
científico - paper - (aulas assíncronas) Aula Extra
[Adicional

Pesquisa bibliográfica na área do curso: paper 

14/07 Fatores da compreensão da leitura.  Retórica (aulas
presenciais) Início da apresentação das maquetes: variante formal (metalinguagem)

14/07 Elaboração da maquete e Relatório de Aprendizagem
(aulas assíncronas) - Aula Extra [Adicional] Redação do memorial descritivo

21/07 Apresentação da maquete: metalinguagem da
Engenharia Civil - aula presencial Continuidade da apresentação das maquetes: variante formal (metalinguagem)

21/07 Relatório de Aprendizagem (aulas assíncronas) aula
extra [adicional] Finalização das memórias das aulas e entrega do relatório

28/07 2ª avaliação Realização da 2ª avaliação: autoavaliação

04/08 Encerramento das aulas presenciais Considerações finais e entrega de notas

10/08 Avaliação repositiva Avaliação escrita de toda a matéria

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A disciplina de Língua Portuguesa no curso de Engenharia Civil não prevê carga horária prática.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Os procedimentos para a avaliação da aprendizagem seguirão as seguintes etapas:

- 01 avaliação valendo 10,0 dez (avaliação escrita)

- 01 avaliação valendo 100 pontos (somatória de todas as atividades assíncronas, incluindo relatórios, redações, memorial descritivo, participação
em sala, assiduidade, apresentação de trabalhos, maquete, etc.)

Dessa forma teremos: 10,0 + 10,0 = 20,0: 2 = 10,0 média final

A avaliação repositiva consistirá em prova escrita de todo o conteúdo ministrado, após o cumprimento da carga horária de 60/72h.

 Obs.: Amparo legal: RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Poderão ser usados:

- quadro branco

- datashow

- celulares

- notebooks

- livros

- revistas

- artigos científicos

- TV

- além de outros que se fizerem necessários.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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GARCIA, O M. Comunicação em prosa moderna; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.

CARDOSO, João Batista. Teoria e prática de leitura , apreensão e produção de texto. Brasília, Edunb, 2001.

FAVERO, LEONOR L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2000.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SAVIOLI, F. Platão e FIORIN, José L.. Lições de texto: leitura e redação.  São Paulo: Ática. 2001

SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria e prática. São Paulo: Atual. 2001

BARBOSA, Antônio S; AMARAL, Emília. Escrever é desvendar o mundo.  Campinas: São Paulo. 2001.

MARTINS, Eduardo (org.). Manual de redação e estilo: O estado de São Paulo. São Paulo: Parma. 2001.

SARMENTO, Leila Lauar. Redação: oficina de textos. São Paulo: Moderna. 1997.

   

     

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA VICTORINO DE FRANCA, Docente,
em 06/04/2022, às 22:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882186 e o código CRC 8A5BB807.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882186
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – ESPANHOL

DISCIPLINA:        MORFOSSINTAXE A LÍNGUA PORTUGUESA                                                     
                                                                                         CÓDIGO:               DAL00608                             
                                                                                                                                       

( X) Presencial

( X) Híbrida

(X ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

As aulas desta disciplina serão parte presencial, Campus de Porto Velho. Quando fase I, essas
aulas acontecerão via Plataforma Google Meet, ou seja remotas. Para cumprimento da Carga
Horária restante, as aulas/atividades dar-se-ão de forma assíncrona.

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 80/96

 

CH TEÓRICA:
60/72

 

CH PRÁTICA: 20/24

 

CRÉDITOS: 04

PERÍODO: 3º ANO/SEMESTRE:2021.1

PROFESSOR(A):  Maria Cristina Victorino de França

1. EMENTA

Abordagem gramatical normativa e descritiva. Parâmetro para descrição morfossintática da Língua Portuguesa. A morfossintaxe e o discurso.
Estudo morfossintático do léxico português sob o prisma estrutural e tradicional. O vocábulo: classe, função; as categorias gramaticais.

2. OBJETIVO GERAL

- Estudar estruturas morfológicas de vocábulos da Língua Portuguesa e suas implicações para o processo de análise sintática.

- Identificar categorias gramaticais do nome e relações morfossintáticas em enunciados, além de sua relevância no processo de produção de textos.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar a conceituação de termos morfológicos e sintáticos e implicações metodológicas nas análises;
Identificar unidades morfológicas e sintáticas;
Dominar metalinguagem para análise morfossintática
Analisar, morfossintaticamente, orações e reconhecer sua estrutura

4. CONTEÚDOS 

OS CONTEÚDOS DA DISCIPLINA, PRESENTES NA EMENTA DO PPP DO CURSO, FORAM AGRUPADOS EM  5 PARTES/UNIDADES,
ASSIM DISTRIBUÍDAS:
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Unidade I

– Prolegômenos

Apresentação do professor à classe e respectivo Plano de Disciplina
Ementa
Avaliação
Metodologia das aulas assíncronas
Regras Gramaticais x Idiossincrasias Linguísticas
 Ênfase no Vocabulário Metalinguístico
Referencial Teórico
Diagnóstico da Turma

 

Unidade II – Abordagem Gramatical

 

Parte A - Normativa

Parte B – Descritiva

- tipos de gramática

- Introdução à morfossintaxe

- forma – segmentação morfológica

- função – análise sintática

- referencial teórico

 

Unidade III – Parâmetro para descrição morfossintática da Língua Portuguesa

Regras, princípios, padrão e comparação
Implicações teórico-metodológicas para a descrição morfossintática
Sincronia e diacronia

 

Unidade IV – A morfossintaxe e o discurso

- a produção textual e as implicações morfossintáticas – o texto oral e o texto escrito

- coordenação e subordinação

 

Unidade V – Estudo morfossintático do léxico português sob o prisma

Parte A –

Estrutural – formação de palavras: derivação e composição

Parte B –

Tradicional - prescrição

 

Unidade VI – O vocábulo:

- classe – perspectiva tradicional

- estrutura – segmentação morfológica

- função – concordância nominal e verbal – sujeito e verbo

- as categorias gramaticais – o nome e as categorias flexionais e verbais

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas presenciais expositivas
Atividades assíncronas, as quais constituir-se-ão em: elaboração de resumos, esquemas, leituras produtivas, realização de tarefas,
individual ou em duplas
Apresentação de trabalhos em Power Point
Vídeos assistidos e comentados
Elaboração do Relatório de Aprendizagem (Memorial das Aulas Síncronas)
Ao início de cada aula, um discente será escolhido, aleatoriamente, para expor um breve resumo do conteúdo ministrado na aula anterior.

OBSERVAÇÕES:

Plano de Ensino DALV-PVH 0882196         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 273



- Caso necessário, outras referências bibliográficas, SITES, LINKS poderão ser incluídos no transcorrer do período.

- A bibliografia básica e a bibliografia complementar serão objeto das aulas presenciais pela docente.

- Quaisquer alterações serão resolvidas entre docente, discentes e Conselho Departamental, quando for o caso.

- As aulas assíncronas serão realizadas logo após o encontro síncrono, no transcorrer da semana, em horário estipulado pelo próprio discente.
Lembrando que como elas fazem parte da carga horária da disciplina, o discente deve realizar as atividades exigidas pelas próprias Unidades.

- O Encontro para a prova Repositiva não será contado para efeito de carga horária.

O discente deverá ler com antecedência os textos que serão matéria de discussão em sala de aula, como parte das atividades assíncronas.

ASSIM, PODEREMOS TER:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões apresentadas nas

aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos

 

CRONOGRAMA

ENCONTROS

 

DIA/MÊS

aulas
presencias/síncronas
e aulas/atividades
assíncronas

 

ATIVIDADES/CONTEÚDOS
FORMA DE

OFERTA

RECURSO E/OU

FERRAMENTA

1.  

28/04

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

UNIDADE I

I. Prolegômenos.
II. Diagnóstico da Turma
III. Apresentação da disciplina, critérios de avaliação, discussão e

apresentação do plano da disciplina.
IV. Apresentação da proposta de aulas remotas: aulas presenciais  e

aulas assíncronas.
V. Questão da metalinguagem para a disciplina.
VI. Regras Gramaticais
X.  

Idiossincrasias Linguísticas

Referencial Teórico

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

- Atividade de Reescrita do Diagnóstico da Turma

- Escolha da dupla ou trio para a Pesquisa

ARQ 01 – PPC da disciplina

ARQ 02 – DIAGNÓSTICO DA TURMA

Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

Unidade II – Abordagem Gramatical

Parte A - Normativa

- tipos de gramática

- Introdução à morfossintaxe
Ensino presencial
no campus de

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
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2.  

03/05

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

- forma – segmentação morfológica

- função – análise sintática

- referencial teórico

Porto Velho SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

ARQ 03 – Pesquisa bibliográfica comparativa

ARQ 04 - Início do Projeto de Pesquisa
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

3.  

12/05

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

Unidade II – Abordagem Gramatical

Parte B – Descritiva

- tipos de gramática

- Introdução à morfossintaxe

- forma – segmentação morfológica

- função – análise sintática

- referencial teórico

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

ARQ 05 – Bateria de exercícios de segmentação morfológica

ARQ 06 – Levantamento bibliográfico
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

4.  

19/05

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

Unidade III – Parâmetro para descrição morfossintática da Língua
Portuguesa

Regras, princípios, padrão e comparação

- contradições de ordem teórica e suas consequências para a
descrição morfossintática

 

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Elaboração de tabela comparativa: Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

5.  

26/05

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

Unidade III – Parâmetro para descrição morfossintática da Língua
Portuguesa

Implicações teórico-metodológicas para a descrição
morfossintática
Sincronia e diacronia

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

-Estudo do morfema e da palavra: conceitos Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

6.  

02/06(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

REVISÃO GERAL – retrospectiva dos encontros presenciais e
atividades assíncronas

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Revisão das Unidades estudadas para fins da primeira avaliação Remoto -

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
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- questionário
Remoto -
assíncrono

SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

7.  
09/06

(04 aulas
síncronas)

1ª AVALIAÇÃO

 

Encontro
presencial para a
avaliação escrita

Aula presencial
para realização
da avaliação
escrita.

Não haverá atividade assíncrona programada x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

8.  

16/06

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

Unidade IV – A morfossintaxe e o discurso

- a produção textual e as implicações morfossintáticas – o texto oral e o
texto escrito

- coordenação e subordinação

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Estudos sintáticos: a coesão e a coerência

ARQ 07 – A formação das opiniões individuais
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

9.  

23/06

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

Unidade V – Estudo morfossintático do léxico português sob o
prisma

Parte A –

Estrutural – formação de palavras: derivação e composição

Parte B –

Tradicional - prescrição

 

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

ARQ 08 – Produtividade Lexical Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

10.  

30/06

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

Unidade VI – O vocábulo:

- classe – perspectiva tradicional

- estrutura – segmentação morfológica

- função – concordância nominal e verbal – sujeito e verbo

 

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

ARQ 09 – Análise morfossintática da primeira parte do Hino Nacional

ARQ 10 – Bateria de exercícios
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

11.  

07/07

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

Unidade VI – O vocábulo:

- as categorias gramaticais – o nome e as categorias flexionais e
verbais

 

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

- Elaboração do Power Point com os resultados da pesquisa

ARQ 11 – Modelo para apresentação da pesquisa
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
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ARQ 11 – Modelo para apresentação da pesquisa WhatsApp da
turma

12.  

14/07

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

Apresentação do Power Point e Fórum de discussão
Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Elaboração do Power Point com os resultados da pesquisa

ARQ 11 – Modelo para apresentação da pesquisa
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

13.  

21/07

(04 aulas
síncronas e 03
aulas/atividades
assíncronas)

Apresentação do Power Point e Fórum de discussão
Encontro
presencial para a
avaliação escrita

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Revisão das Unidades estudadas para fins da primeira avaliação

- questionário
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

14.  
28/07

(04 aulas
síncronas)

2ª AVALIAÇÃO
Encontro
presencial para a
avaliação escrita

Aula presencial
para realização
da avaliação
escrita.

Não haverá atividade assíncrona programada x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

15.  
04/08

(04 aulas
síncronas)

-Encerramento do período e considerações finais

- Entrega de notas

Apresentação de
Power Point do
resultado da
pesquisa
linguística

Fórum de
discussão

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Não haverá atividade assíncrona programada x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

11/08/2022
Avaliação Repositiva

 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

14/08/2022 Lançamento de notas no SIGAA  Atividades
Consolidadas

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 As aulas (20/24h) práticas serão desenvolvidas durante a pesquisa. esta consistirá em elaboração de trabalho escrito e apresentação em power
point pelos grupos, cuja atividade dar-se-á junto a acadêmicos do campus e fora dele para compilação de dados.

A investigação estará vinculada à aplicação de questionário sociolinguístico, a fim de verificar a concordância nominal e verbal.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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Amparo legal: RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021.

 A avaliação terá por finalidade:

- diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento;

- aferir disposições críticas diante ao saber, à inovação e ao rigor metodológico.

frequência: de acordo com o art. 124 do regimento geral da unir, a frequência mínima para aprovação é de 75%.

O discente será avaliado conforme demostrado abaixo:

1. 1ª avaliação – 10,0 pontos (os quais serão distribuídos de acordo com as atividades assíncronas realizadas, participação nas aulas
presenciais, leituras, discussões na entrega de resumos e/ou fichamentos, vídeos assistidos, fórum de debates, relatório de aprendizagem,
introdução de vocabulário metalinguístico, referencial teórico/bibliográfico) e pesquisa.

2. 2ª avaliação escrita – 10,0 pontos

10,0 + 10,0 = 20,0 : 2 = 10,0 pontos

O aluno que faltar no dia de prova escrita fará, automaticamente, prova repositiva no final do semestre, salvo os casos amparados pela legislação
em vigor.

O recebimento ou não de trabalhos, não entregues, no prazo, ficará a critério do professor, bem como a nota a ser atribuída.

A prova repositiva será marcada depois do encerramento  do período, dia 11/08/2022.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos a serem utilizados nas aulas: 

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;
ou seja:

As aulas presenciais serão ministradas no campus da UNIR e quando necessário, via plataforma GOOGLE MEET, cujo link será:
meet.google.com/thi-ouze-mcz para acesso à sala virtual.

Os meios instrucionais utilizados serão adaptados a cada tema, sendo os mais utilizados: textos, roteiros de trabalho, quadro resumos, sites, filmes,
dentre outros.

Resumindo:

Textos, manuais, livros, apostilas, sites
Quadro branco
Datashow
Celulares
Notebooks
Filmes – vídeo
Televisão
Fotografia – máquina fotográfica (ou celular smartfone)
Computador
Textos, livros, capítulos em pdf

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CARONE, Flávia de Barros. Morfossintaxe. 9 ed. São Paulo: Editora Ática, 2004.
2. HERIQUES, Claudio Cezar. Morfologia: estudos lexicais em perspectiva sincrônica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
3. MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfo-sintática do português: aplicação do estruturalismo linguístico. São Paulo: Pioneira

Thompson Learning, 2001.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ASSIS ROCHA, Luiz Carlos de. Estruturas morfológicas do português. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998.
2. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Língua Portuguesa. 19 ed. São Paulo: Nacional, 1995.
3. CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo (de acordo com a nova ortografia). 5 ed. Editora

Lexikon Editorial, 2009.
4. NICOLA, José de; INFANTE, Ulisses. Gramática contemporânea da língua portuguesa, 15 ed. São Paulo: Scipione, 1997.
5. ZANOTTO, Normelio. Estrutura mórfica da língua portuguesa. Caxias do Sul: EDUCS, 1986.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA VICTORINO DE FRANCA, Docente,
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em 06/04/2022, às 23:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882196 e o código CRC 78F21C95.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882196
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – INGLÊS

DISCIPLINA:       MORFOSSINTAXE DA LÍNGUA PORTUGUESA                                                   
            CÓDIGO:     DAL00608                                                                                                                   
                                                        

( X) Presencial

( X) Híbrida

( X) Remota

A  Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022, autoriza o retorno  às atividades presenciais
dos cursos de graduação a partir do início do semestre letivo 2021.2, de acordo com
os parâmetros definidos nesta Resolução e no Plano de Biossegurança para enfrentamento do
novo coronavírus no âmbito da UNIR. Essa mesma resolução assevera "entende-se como
processo híbrido de ensino e aprendizagem a abordagem metodológica flexível, integrando
atividades presenciais e não presenciais, com alternância em diferentes tempos e espaços, que
podem ser parcialmente controlados, a partir das atividades acadêmicas planejadas e realizadas
por docentes e estudantes, empregados de forma emergencial nesse momento de
pandemia." Além disso, a professora que irá ministrar a disciplina é do grupo de risco (problema
renal [03 intervenções], visão monocular, histerectomia, vitiligo de origem emocional, medicação
controlada para coração e terceira idade) . Desse modo, a disciplina será híbrida, com momentos
presenciais e remotos a depender do panorama da Covid em Porto Velho.

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 80/96

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

60/72

(obrigatório)

CH PRÁTICA: 

20/24

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 04

PERÍODO: 3º ANO/SEMESTRE: 2021.1

PROFESSOR(A):  Maria Cristina Victorino de França

1. EMENTA

Abordagem gramatical normativa e descritiva. Parâmetro para descrição morfossintática da Língua Portuguesa. A morfossintaxe e o discurso.
Estudo morfossintático do léxico português sob o prisma estrutural e tradicional. O vocábulo: classe, função; as categorias gramaticais.

2. OBJETIVO GERAL

- Estudar estruturas morfológicas de vocábulos da Língua Portuguesa e suas implicações para o processo de análise sintática.

- Identificar categorias gramaticais do nome e relações morfossintáticas em enunciados, além de sua relevância no processo de produção de textos.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar a conceituação de termos morfológicos e sintáticos e implicações metodológicas nas análises;
Identificar unidades morfológicas e sintáticas;
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Identificar unidades morfológicas e sintáticas;
Dominar metalinguagem para análise morfossintática;
Analisar, morfossintaticamente, orações e reconhecer sua estrutura.

4. CONTEÚDOS 

OS CONTEÚDOS DA DISCIPLINA, PRESENTES NA EMENTA DO PPP DO CURSO, FORAM AGRUPADOS EM  5 PARTES/UNIDADES,
ASSIM DISTRIBUÍDAS:

Unidade I

– Prolegômenos

Apresentação do professor à classe e respectivo Plano de Disciplina
Ementa
Avaliação
Metodologia das aulas assíncronas
Regras Gramaticais x Idiossincrasias Linguísticas
 Ênfase no Vocabulário Metalinguístico
Referencial Teórico
Diagnóstico da Turma

Unidade II – Abordagem Gramatical

Parte A - Normativa

Parte B – Descritiva

- tipos de gramática

- Introdução à morfossintaxe

- forma – segmentação morfológica

- função – análise sintática

- referencial teórico

Unidade III – Parâmetro para descrição morfossintática da Língua Portuguesa

Regras, princípios, padrão e comparação
Implicações teórico-metodológicas para a descrição morfossintática
Sincronia e diacronia

Unidade IV – A morfossintaxe e o discurso

- a produção textual e as implicações morfossintáticas – o texto oral e o texto escrito

- coordenação e subordinação

Unidade V – Estudo morfossintático do léxico português sob o prisma

Parte A –

Estrutural – formação de palavras: derivação e composição

Parte B –

Tradicional - prescrição

Unidade VI – O vocábulo:

- classe – perspectiva tradicional

- estrutura – segmentação morfológica

- função – concordância nominal e verbal – sujeito e verbo

- as categorias gramaticais – o nome e as categorias flexionais e verbais

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas presenciais expositivas
Atividades assíncronas, as quais constituir-se-ão em: elaboração de resumos, esquemas, leituras produtivas, realização de tarefas,
individual ou em duplas
Apresentação de trabalhos em Power Point
Vídeos assistidos e comentados
Elaboração do Relatório de Aprendizagem (Memorial das Aulas Síncronas)
Ao início de cada aula, um discente será escolhido, aleatoriamente, para expor um breve resumo do conteúdo ministrado na aula anterior.

Observações: 

- caso necessário, outras referências bibliográficas, sites e/ou  links poderão ser incluídos no decorrer do período.
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- as bibliografias básica e complementar serão objeto do discurso oral durante as aulas presenciais pela docente.

- quaisquer alterações serão resolvidas entre docente, discente e Conselho Departamental, quando for o caso.

O discente deverá ler com antecedência os textos que serão matéria de discussão em sala de aula, como parte das atividades assíncronas.

Assim, o procedimento metodológico poderá compreender as seguintes atividades: 

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.
Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

CRONOGRAMA

CALENDÁRIO OFICIAL DA UNIR PARA AS AULAS

Início do semestre – 25/04/2022

Término do semestre - 09/08/2022

TOTAL DE AULAS = 80/96

TOTAL DE AULAS PREVISTAS = 96

ENCONTROS
CRONOGRAMA

DIA/MÊS
ATIVIDADES/CONTEÚDOS

FORMA DE

OFERTA

RECURSO
E/OU

FERRAMENTA

1.  

29/04

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

UNIDADE I

I. Prolegômenos.
II. Diagnóstico da Turma
III. Apresentação da disciplina, critérios de avaliação,

discussão e apresentação do plano da disciplina.
IV. Apresentação da proposta de aulas remotas: aulas

presenciais  e aulas assíncronas.
V. Questão da metalinguagem para a disciplina.
VI. Regras Gramaticais
X.  

Idiossincrasias Linguísticas

Referencial Teórico

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

- Atividade de Reescrita do Diagnóstico da Turma

- Escolha da dupla ou trio para a Pesquisa

- Início do Relatório de Aprendizagem

ARQ 01 – PPC da disciplina

ARQ 02 – DIAGNÓSTICO DA TURMA

Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

2.  

06/05

(04 aulas

Unidade II – Abordagem Gramatical

Parte A - Normativa

- tipos de gramática

- Introdução à morfossintaxe

- forma – segmentação morfológica

- função – análise sintática

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.
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2.  
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas) - referencial teórico

ARQ 03 – Pesquisa bibliográfica comparativa

ARQ 04 - Início do Projeto de Pesquisa
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

3.  

13/05

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

Unidade II – Abordagem Gramatical

Parte B – Descritiva

- tipos de gramática

- Introdução à morfossintaxe

- forma – segmentação morfológica

- função – análise sintática

- referencial teórico

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

ARQ 05 – Bateria de exercícios de segmentação morfológica

ARQ 06 – Levantamento bibliográfico
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

4.  

20/05

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

Unidade III – Parâmetro para descrição morfossintática da
Língua Portuguesa

Regras, princípios, padrão e comparação

- contradições de ordem teórica e suas consequências para a
descrição morfossintática

 

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Elaboração de tabela comparativa: Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

5.  

27/05

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

Unidade III – Parâmetro para descrição morfossintática da
Língua Portuguesa

Implicações teórico-metodológicas para a descrição
morfossintática
Sincronia e diacronia

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

-Estudo do morfema e da palavra: conceitos Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

6.  

03/06

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

REVISÃO GERAL – retrospectiva dos encontros presenciais e
atividades assíncronas

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Revisão das Unidades estudadas para fins da primeira
avaliação Remoto -

assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
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- questionário
assíncrono da docente  ou

WhatsApp da
turma

7.  
10/06

(04 aulas
síncronas/presenciais)

1ª AVALIAÇÃO

 

Encontro
presencial para
a avaliação
escrita

Aula presencial
para realização
da avaliação
escrita.

Não haverá atividade assíncrona programada x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

8.  

17/06

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

Unidade IV – A morfossintaxe e o discurso

- a produção textual e as implicações morfossintáticas – o texto
oral e o texto escrito

- coordenação e subordinação

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Estudos sintáticos: a coesão e a coerência

ARQ 07 – A formação das opiniões individuais
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

9.  

24/06

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

 

Unidade V – Estudo morfossintático do léxico português
sob o prisma

Parte A –

Estrutural – formação de palavras: derivação e
composição

Parte B –

Tradicional - prescrição

 

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

ARQ 08 – Produtividade Lexical Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

10.  

01/07

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

Unidade VI – O vocábulo:

- classe – perspectiva tradicional

- estrutura – segmentação morfológica

- função – concordância nominal e verbal – sujeito e verbo

 

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

ARQ 09 – Análise morfossintática da primeira parte do Hino
Nacional

ARQ 10 – Bateria de exercícios

Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

11.  

08/07

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

Unidade VI – O vocábulo:

- as categorias gramaticais – o nome e as categorias
flexionais e verbais

 

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

- Elaboração do Power Point com os resultados da pesquisa

Atividades
postadas no 
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- Elaboração do Power Point com os resultados da pesquisa

ARQ 11 – Modelo para apresentação da pesquisa
Remoto -
assíncrono

SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

12.  

15/07

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

Apresentação do Power Point e Fórum de discussão

Ensino
presencial no
campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Elaboração do Power Point com os resultados da pesquisa

ARQ 11 – Modelo para apresentação da pesquisa
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

13.  

22/07

(04 aulas
síncronas/presenciais e 03
aulas/atividades assíncronas)

Apresentação do Power Point e Fórum de discussão

Encontro
presencial para
a avaliação
escrita

Aula expositiva
presencial com
material
 postado e
disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Revisão das Unidades estudadas para fins da primeira
avaliação

- questionário

Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail
da docente  ou
WhatsApp da
turma

14.  
29/07

(04 aulas
síncronas/presenciais)

2ª AVALIAÇÃO

Encontro
presencial para
a avaliação
escrita

Aula presencial
para realização
da avaliação
escrita.

Não haverá atividade assíncrona programada x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

15.  
05/08

(04 aulas
síncronas/presenciais)

-Encerramento do período e considerações finais

- Entrega de notas

Apresentação de
Power Point do
resultado da
pesquisa
linguística

Fórum de
discussão

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Não haverá atividade assíncrona programada x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

12/08/2022
Avaliação Repositiva

 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

14/08/2022 Lançamento de notas no SIGAA  Atividades
Consolidadas

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 As aulas práticas (20/24h) serão desenvolvidas durante a pesquisa. Esta consistirá em elaboração de trabalho escrito e apresentação em powwer
point pelos grupos, cuja atividade dar-se-á junto  a acadêmicos do campus e fora dele para compilação de dados.

A investigação estará vinculada à aplicação de questionário sociolinguístico, a fim de verificar a concordância nominal e verbal. 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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AMPARO LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021.

A avaliação terá por finalidade:

- diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento;

- aferir disposições críticas diante ao saber, à inovação e ao rigor metodológico.

frequência: de acordo com o art. 124 do regimento geral da unir, a frequência mínima para aprovação é de 75%.

O discente será avaliado conforme demostrado abaixo:

1ª avaliação – 10,0 pontos (os quais serão distribuídos de acordo com as atividades assíncronas realizadas, participação nas aulas presenciais,
leituras, discussões na entrega de resumos e/ou fichamentos, vídeos assistidos, fórum de debates, relatório de aprendizagem, introdução de
vocabulário metalinguístico, referencial teórico/bibliográfico) e pesquisa.

2ª avaliação escrita – 10,0 pontos

10,0 + 10,0 = 20,0 : 2 = 10,0 pontos

O aluno que faltar no dia de prova escrita fará, automaticamente, prova repositiva no final do semestre, salvo os casos amparados pela legislação
em vigor.

O recebimento ou não de trabalhos, não entregues, no prazo, ficará a critério do professor, bem como a nota a ser atribuída.

A prova repositiva será marcada depois do encerramento  do período, dia 11/08/2022.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos a serem utilizados nas aulas: 

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

Ou seja:

As aulas presenciais serão ministradas no campus da UNIR e quando necessário, via plataforma GOOGLE MEET, cujo link será:
meet.google.com/thi-ouze-mcz para acesso à sala virtual.

Os meios instrucionais utilizados serão adaptados a cada tema, sendo os mais utilizados: textos, roteiros de trabalho, quadro resumos, sites, filmes,
dentre outros.

Resumindo:

Textos, manuais, livros, apostilas, sites
Quadro branco
Datashow
Celulares
Notebooks
Filmes – vídeo
Televisão
Fotografia – máquina fotográfica (ou celular smartfone)
Computador

Textos, livros, capítulos em pdf

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. HERIQUES, Claudio Cezar. Morfologia: estudos lexicais em perspectiva sincrônica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
2. ZANOTTO, Normelio. Estrutura mórfica da língua portuguesa. Caxias do Sul: EDUCS, 1986.
3. CARONE, Flávia de Barros. Morfossintaxe. 9 ed. São Paulo: Editora Ática, 2004.
4. MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfo-sintática do português: aplicação do estruturalismo linguístico. São Paulo: Pioneira

Thompson Learning, 2001.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Língua Portuguesa. 19 ed. São Paulo: Nacional, 1995.
2. CARONE, Flávia de Barros. Subordinação e Coordenação. 9 ed. São Paulo: Editora Ática, 2004.
3. GALVES, Charlotte. A gramática do português brasileiro, línguas e instrumentos linguísticos. São Paulo: Ed. Pontes, 1998.
4. NICOLA, José de; INFANTE, Ulisses. Gramática contemporânea da língua portuguesa, 15 ed. São Paulo: Scipione, 1997.
5. PERINI, Mário. Sofrendo a gramática. São Paulo: Ática, 2000.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO
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Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA VICTORINO DE FRANCA, Docente,
em 07/04/2022, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882201 e o código CRC D1012163.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882201
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM MEDICINA

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                                    
            CÓDIGO:    DAM00704                                                                                                                   
                                                         

(X ) Presencial

(X ) Híbrida

( X) Remota

A  Resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022, autoriza o retorno  às atividades presenciais
dos cursos de graduação a partir do início do semestre letivo 2021.2, de acordo com
os parâmetros definidos nesta Resolução e no Plano de Biossegurança para enfrentamento do
novo coronavírus no âmbito da UNIR. Essa mesma resolução assevera "entende-se como
processo híbrido de ensino e aprendizagem a abordagem metodológica flexível, integrando
atividades presenciais e não presenciais, com alternância em diferentes tempos e espaços, que
podem ser parcialmente controlados, a partir das atividades acadêmicas planejadas e realizadas
por docentes e estudantes, empregados de forma emergencial nesse momento de
pandemia." Além disso, a professora que irá ministrar a disciplina é do grupo de risco (CRÔNICA
RENAL, VISÃO MONOCULAR, HISTERECTOMIA, VITILIGO EMOCIONAL, MEDICAÇÃO
CONTROLADA PARA CORAÇÃO E TERCEIRA IDADE) . Desse modo, a disciplina será híbrida,
com momentos presenciais e remotos a depender do panorama da Covid em Porto Velho.

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 60/72

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

60/72

(obrigatório)

CH PRÁTICA: NÃO CONTEMPLA

(obrigatório, quando est iver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 03

PERÍODO: 2º ANO/SEMESTRE: 2021.2

PROFESSOR(A):  Maria Cristina Victorino de França

1. EMENTA

1. Leitura e produção de textos técnicos e literários.
2. Tipologia textual.
3. Unidade, coesão e coerência textual.
4. Argumentação.
5. Revisão gramatical, ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência e colocação.
6. Dinamicidade da língua.
7. Variantes linguísticas.
8. Padrão culto de níveis de linguagem

2. OBJETIVO GERAL

O objetivo do curso de Medicina é dar ao estudante os principais fundamentos para firmar um alicerce sólido, sobre o qual o aluno possa
continuamente construir novas estruturas, e eventualmente reformulá-la. É desejável que esse processo dinâmico do conhecimento seja contínuo,
fazendo com que o médico profissional sempre incorpore à estrutura que ele mesmo construiu durante a graduação, as experiências profissionais e
pessoais adquiridas no decorrer de sua vida.
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Além disso, uma disciplina que, mais do que apenas voltada para o cumprimento do conteúdo estabelecido na Ementa do PPP do curso,
excelência, possa contribuir a um profissional comprometido com outros valores, como a defesa da vida individual e coletiva, e que, mais do que um
as em certos procedimentos tecnológicos, seja também um cuidador, isto é, capaz de buscar não somente a melhor resolução técnica possível para
os problemas de saúde, como, também, implicado com a inclusão de seus usuários ou clientes no mundo da cidadania, de modo permanente e
solidário, por meio eficaz de um profissional que seja um leitor  e intérprete multifacetado nas várias exigências da carreira,  na construção do
conhecimento pela práxis, pela ação. E a continuidade dessa ação deve instituir-se, na perspectiva transformadora, em construtora de mundos e de
história, enquanto produto da ação humana neste mundo produzido pelo próprio agir dos homens. Isso dar-se-á mediante a capacidade do egresso
em posicionar-se enquanto emissor e receptor em quaisquer situações de comunicação que envolvam os tipos textuais e respectivos gêneros
textuais.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desenvolver no aluno o sentido da língua como um processo interativo através da leitura e escrita de textos, conciliando as análises internas e
externas dos mesmos, enfatizando correção, clareza e criticidade.

Ou seja, que os alunos, ao final do período, sejam capazes de: compreender a língua como conjunto de práticas de interação social e como sistema
sócio-histórico de signos que possibilitam interpretar o mundo e a realidade, expressando-se com clareza, correção e coerência, familiarizando-se
com a linguagem técnica usual na área de saúde e outras que se façam necessárias.

4. CONTEÚDOS 

Unidade I :

Leitura e produção de textos literários:

Noções de texto

Texto e contexto

Qualidade de estilo

Níveis de linguagem

Unidade II:

O texto técnico e o texto literário:

Subjetividade e objetividade

Conotação e denotação

Coerência e coesão

Argumentação

Tipologia Textual:

Descrição

Narração

Dissertação

Unidade III:

Elementos subsidiários para a produção escrita:

Ortografia

Acentuação

Pontuação

Concordância verbal e nominal

Unidade IV:

A Língua e seus usos socionterativos: oral e escrita

Dinamicidade da língua.

Variantes linguísticas.

Padrão culto de níveis de linguagem.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas presenciais expositivas
Atividades assíncronas, as quais constituir-se-ão em: elaboração de resumos, esquemas, leituras produtivas, realização de tarefas, individual
ou em duplas
Apresentação de trabalhos em Power Point
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Vídeos assistidos e comentados
Elaboração do Relatório de Aprendizagem (Memorial das Aulas Síncronas)
Ao início de cada aula, um discente será escolhido, aleatoriamente, para expor um breve resumo do conteúdo ministrado na aula anterior.

O discente deverá ler com antecedência os textos que serão matéria de discussão em sala de aula, como parte das atividades assíncronas.

Assim, o  procedimento metodológico poderá compreender as seguintes atividades: 

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

Observação importante: Amparo legal: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

CRONOGRAMA

Embora o conteúdo programático esteja organizado em três Unidades, devido a fatores didáticos, isso não significa que os tópicos
serão ministrados na sequência discriminada, mas de acordo com o contexto exigido pelas próprias Unidades, conforme distribuídos
logo abaixo.

Atividades síncronas/presenciais: 13h50min às 16h20min:

3 horas/AULAS –  50 MINUTOS

Presenciais, no campus de Porto Velho.

Atividades assíncronas: serão desenvolvidas pelos discentes de acordo com suas respectivas disponibilidades de horário, para fins de
complementação da carga horária. Os discentes deverão proceder as leituras das referências bibliográficas para fins de elaboração de atividades.

ENCONTROS
CRONOGRAMA

DIA/MÊS
ATIVIDADES/CONTEÚDOS

FORMA DE

OFERTA

RECURSO E/OU

FERRAMENTA

1.  25/04

UNIDADE I

Prolegômenos.
Diagnóstico da Turma -  REDAÇÃO: A importância da Nanotecnologia
para a Medicina
Apresentação da disciplina, critérios de avaliação, discussão e
apresentação do plano da disciplina.
Apresentação da proposta de aulas remotas: aulas presenciais e aulas
assíncronas.
Regras Gramaticais X Idiossincrasias Linguísticas
Questão da metalinguagem para a disciplina.

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

ARQ 01 – Plano de Disciplina – leitura

ARQ 2 – Leitura e levantamento metalinguístico: Expressões médicas: falhas
e acertos

Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

2.  02/05

Power Point -  Tipologia textual

- descrição

- narração

Textos de Apoio:

ARQ 3 – Anatomia de um estetoscópio

ARQ 4 -  A Última receita – Conto de Machado

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

ARQ 5  - Revisão do Power Point

ARQ  6 - A bula de medicamentos e sua regulação: Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
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Descrição e narração – leitura e análise WhatsApp da
turma

3.  09/05

Tipologia textual

- dissertação

 

ARQ 7 -  A formação das Opiniões Individuais

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Pesquisa: gêneros textuais

- ELABORAÇÃO DO PLANO DISSERTATIVO
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

4.  16/05

Subjetividade e objetividade

Conotação e denotação

Unidade, coerência e coesão

Argumentação

Textos de apoio:

 ARQ 8 - Vide Bula

ARQ 9 - João Carlos vivia... – Koch

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

LEITURA: ARQ 10 – Narrativas médicas Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

5.  23/05

Texto base: Texto literário e Não-literário

Diferenças

Texto I -  A seca  - Revista Ipeca

Texto II – Asa Branca

Texto III – Faraós no consultório: a medicina que veio do Egito

Leitura – interpretação – apresentação oral

Concordância Nominal  e Verbal - Gênero – número e pessoa

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Texto de Apoio: a ser definido  em sala (disciplina em andamento do curso
de Medicina)

ARQ 11

Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

6.  30/05

Revisão das Unidades estudadas para fins da primeira avaliação

- questionário

- Entrega da 1ª Parte do Relatório de Aprendizagem

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Estudo dos conteúdos ministrados para a a avaliação

 
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

1ª AVALIAÇÃO Encontro
presencial para a

Aula presencial
para realização
da avaliação
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7.  06/06
 

presencial para a
avaliação escrita da avaliação

escrita.

Não haverá atividade assíncrona programada x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

8.  13/06

Noções de texto

Texto e contexto

Texto: Era uma vez... Narrativa em Medicina

Leitura - interpretação – apresentação oral

Vocabulário Metalinguístico

Revisão Gramatical –  acentuação gráfica

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Resolução de exercícios

ARQ 12 Leitura
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

9.  20/06

Qualidade de estilo

Níveis de linguagem

Concordância nominal - nome

Concordância verbal – verbo

Texto base: Hino Nacional

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Resolução de exercícios gramaticais Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

10.  27/06

GRAMÁTICA NORMATIVA: Teoria e Prática

Uso da Crase

Pontuação

Texto base: A pertinência da medicina na prática clínica

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Resolução de exercícios gramaticais Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

11.  04/07

Texto base: Linguagem médica: fundamentos da terminologia médica

Revisão Gramatical

Derivação X Composição Lexical: Radicais/Prefixos e Sufixos / gregos e
latinos

Atividade aplicada à área médica

Ensino presencial
no campus de
Porto Velho

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Resolução de exercícios

 
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

Texto base: A humanização do atendimento no contexto atual de saúde: uma
reflexão

Leitura e interpretação Ensino presencial

Aula expositiva
presencial com
material  postado
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12.  11/07

Análise argumentativa

Estrutura textual

Ortografia Metalinguística

no campus de
Porto Velho

e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Elaboração de resumo: disciplina do curso de Medicina

Leitura dos Argumentos

Filme: A guerra do fogo

 

Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

13.  18/07

A Língua e seus usos sociointerativos: oral e escrita

Dinamicidade da língua.

Variantes linguísticas.

Padrão culto de níveis de linguagem.

- quando, onde, como, por quê, para quê, com quem usar?

Encontro
presencial para a
avaliação escrita

Aula expositiva
presencial com
material  postado
e disponível no
SIGAA ou no e-
mail dos
discentes.

Leitura dos argumentos

Filmes: O nome da rosa
Remoto -
assíncrono

Atividades
postadas no 
SIGAA, E-mail da
docente  ou
WhatsApp da
turma

14.  25/07

Revisão dos conteúdos ministrados
Encontro
presencial para a
avaliação escrita

Aula presencial
para realização
da avaliação
escrita.

Não haverá atividade assíncrona programada x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

15.  01/08

2ª AVALIAÇÃO

Avaliação escrita

Elaboração da redação: A importância da Língua Portuguesa para o curso de
Medicina (autoavaliação)

 -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Não haverá atividade assíncrona programada x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

16.  08/08
-Encerramento do período e considerações finais

- Entrega de notas
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

x

09/08/2022 Avaliação Repositiva x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

14/08/2022 Lançamento de notas no SIGAA -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x

Atividades
Consolidadas

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A disciplina de Língua Portuguesa não contempla atividades práticas.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;

A avaliação consistirá em:

1. Apresentação de um seminário em grupo
2. Avaliação individual de conhecimento
3. Relatório de Aprendizagem
4. Trabalhos escritos
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5. Observação contínua pelo professor
6. Assiduidade
7. Participação

O aluno que faltar no dia de uma prova escrita fará, automaticamente, prova repositiva no final do semestre, salvo os casos amparados pela
legislação em vigor.

O recebimento ou não de trabalhos, não entregues, no prazo, ficará a critério do professor, bem como a nota a ser atribuída.

Quaisquer questões divergentes serão resolvidas pelas instâncias competentes.

 A  avaliação terá por finalidade:

- diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento;

- aferir disposições críticas diante ao saber, à inovação e ao rigor metodológico.

Frequência: de acordo com o art. 124 do Regimento Geral da UNIR, a frequência mínima para aprovação é de 75%.

O discente será avaliado conforme demostrado abaixo:

1ª avaliação – 10,0 pontos (os quais serão distribuídos de acordo com as atividades assíncronas realizadas, participação nas aulas presenciais,
leituras, discussões na entrega de resumos e/ou fichamentos, vídeos assistidos, fórum de debates, relatório de aprendizagem, introdução de
vocabulário metalinguístico, referencial teórico/bibliográfico) e pesquisa.

2ª avaliação escrita – 10,0 pontos

10,0 + 10,0 = 20,0 : 2 = 10,0 pontos

A prova repositiva será marcada depois do encerramento  do período, dia 11/08/2022.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

As aulas presenciais serão ministradas no campus da UNIR e quando necessário, via plataforma GOOGLE MEET, cujo link será:
meet.google.com/thi-ouze-mcz para acesso à sala virtual.

Os meios instrucionais serão adaptados a cada tema, sendo os mais utilizados: textos, roteiros de trabalho, quadro resumos, sites, filmes, dentre
outros.

Resumindo:

Textos, manuais, livros, apostilas, sites
Quadro branco
Celulares
Notebooks
Televisão
Fotografia – máquina fotográfica (ou celular smartfone)
Computador
Textos, livros, capítulos em pdf
Aulas expositivas;
Trabalhos práticos em sistema de dinâmica de grupo;
Apresentação de Seminários em grupo;
Apresentação de filmes;
Uso de projetor multimídia, quadro, pincéis e
Equipamentos suplementares.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1997.
2. ________________. Lições de texto. São Paulo: Ática, 1998.
3. GRANATIC, branca. Técnicas básicas de redação. São Paulo: Scipione, 1996.
4. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.
5. ZILLBERMAN, Dileta M. Português instrumental. Porto alegre: Prodil, 1999.
6. TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. São Paulo: Scipione, 1997.
7. PASQUALE & ULISSES. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione, 1999.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 3. Ed. São Paulo: Publifolha, 2010.
2. _____. Ensino de Português: Fundamentos, Percursos, Objetos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007.
3.  _____. Fundamentos de Gramática do Português. 4. ed.Rio de    Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.
4. CUNHA, Celso e CINTRA, Luís F. Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo (de acordo com a nova ortografia). 5. ed. Editora

Lexikon Editorial, 2009.
5. ALMEIDA, N. M. de (1985). Gramática Metódica da Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva.
6. BECHARA, E. (2002). Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Lucerna.
7. CIPRO NETO, P. & INFANTE, U. (1998). Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione.
8. KEHDI, V. (1992). Formação de Palavras em Português. São Paulo: Ática.
9. SAVIOLI, F. P. (1990). Gramática em 44 Lições. São Paulo: Ática

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO
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Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA VICTORINO DE FRANCA, Docente,
em 07/04/2022, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882203 e o código CRC 9FF52FC1.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882203
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Maria Cristina Victorino de França

E-mail:  cristina@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 

Preparação
de aula/

-
planejamento
e pesquisa

Leitura e
pesquisa para
atualização
didático-
pedagógica

Preparação de
aula/

planejamento e
pesquisa

Aula na
graduação:
curso de
Engenharia
Civil

9h30min 

às 

12h10min

Preparação
de aula/
planejamento
e pesquisa

 

 

Vespertino

 

Aula na
graduação:
curso de
Medicina

13h50min 

às 

16h40min

Leitura e
pesquisa para
atualização
didático-
pedagógica

Preparação de
aula/

planejamento e
pesquisa

Aula na
graduação:
curso de
Letras-
Espanhol

13h50min 

às 

17h30min

Aula na
graduação:
curso de
Letras-Inglês

13h50min 

às 

17h30min

 

 

Noturno

Leitura e
pesquisa
para
atualização
didático-

Orientação de
alunos/momento
tira dúvidas

Orientação de
alunos/momento
tira dúvidas

Leitura e
Pesquisa

Leitura e
Pesquisa  
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 didático-
pedagógica

tira dúvidas tira dúvidas

 

Observações:

1. A docente faz parte do Núcleo Docente Estruturante - NDE

2. A docente faz parte do CONDEP - Conselho Departamental

Documento assinado eletronicamente por MARIA CRISTINA VICTORINO DE FRANCA, Docente,
em 07/04/2022, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882204 e o código CRC 0B7C8F63.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882204
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 Maria Cristina Victorino de França
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882208
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A)  Maria Cristina Victorino de França

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882211
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

(X ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

60h

CH TEÓRICA

40h

CH PRÁTICA:

20h

CRÉDITOS:03

PERÍODO:8º ANO/SEMESTRE: 2021-2

PROFESSOR(A):  Maria do Socorro Dias Loura Jorrim

1. EMENTA

A Linguística e suas vertentes. A Sociolinguística. A Sociolinguística Variacionista, a Sociolinguística Educacional e a Sociolinguística Interacional.   
  A interface entre as vertentes. A Sociolinguística como ensino e pesquisa. A contribuição da Sociolinguística para a prática pedagógica do ensino
da Língua Portuguesa.

2. OBJETIVO GERAL

Conhecer os princípios teóricos e metodológicos que fundamentam a constituição da Sociolinguística como campo de saber da Linguística bem
como suporte para a pesquisa e ensino na área da Língua Portuguesa.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar a Sociolinguística como área da Linguística;

Caracterizar a Sociolinguística como campo de estudos e pesquisas da linguagem.

 (Re) conhecer as principais contribuições da Sociolinguística para o ensino de Língua Portuguesa.

4. CONTEÚDOS 

Unidade I:  A Sociolinguística Variacionista

 I    Fundamentos da Sociolinguística Variacionista
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 II   As variáveis linguísticas e as variáveis sociais.

II   Comportamentos e atitudes. 

Unidade II:  A   Sociolinguística Educacional

 I   Fundamentos da Sociolinguística Educacional

II   Sociolinguística e Ensino de Português 

Unidade III: A Sociolinguística Interacional

I   Fundamentos da Sociolinguística Interacional

II Sociolinguística Interacional e Interação Verbal

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 

As aulas serão híbridas, ou seja, presenciais e remotas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou atividades, (SIGAA – fóruns –, Google
drive, formulários).

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; produção textual; orientação de trabalhos. 

Pesquisas  em livros, periódicos, artigos, internet.

Pesquisa de campo.

 

Observações:

 Com o formato híbrido, tanto as aulas presenciais quanto as aulas remotas terão metodologias semelhantes. Nas primeiras, prevalecerão as
atividades em grupo e/ou em dupla ou mesmo individual, bem como os seminários a serem apresentados.

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

  29/04   Introdução ao estudo da linguagem no contexto social     A
Linguística e suas áreas

 

Aula expositiva e dialogada 

06/05
A Sociolinguística e suas vertentes

A Sociolinguística Variacionista

 

Aula expositiva e dialogada 

07/05

sábado
letivo

Leitura do livro Sociolinguística : discussão temática  Leitura compartilhada

 13/05
A Sociolinguística Variacionista

As dimensões internas e externas da língua

 

Aula com uso de slides

Debate em pequenos grupos sobre o texto apresentado/lido
previamente.

 20/05  Seminário I: Fenômenos Linguísticos da fala I  Atividade oral: apresentação

27/05 Seminário I: Fenômenos Linguísticos da fala II  Atividade oral: apresentação

 28/05

sábado
letivo

Continuação da leitura do livro com discussão temática  Leitura compartilhada

 03/06  

 

Aula com uso de slides
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Pressupostos metodológicos da pesquisa sociolinguística Debate em pequenos grupos sobre o texto apresentado/lido
previamente.

04/06

sábado
letivo

 

Leitura do livro A Pesquisa Sociolinguística
 Leitura compartilhada

 10/06  Primeira avaliação escrita Atividade individual

17/06

 

Sociolinguística e ensino: a Sociolinguística Educacional

 

Aula com uso de slides

Debate em pequenos grupos sobre o texto apresentado/lido
previamente.

 18/06

sábado
letivo

 

Leitura compartilhada do livro Sociolinguística, Sociolinguísticas -
Celso Ferrarezi

 Leitura compartilhada

 

 24/06

 

Sociolinguística e ensino: a Sociolinguística Educacional
 Aula expositiva e dialogada

 01/07

 

 

Sociolinguística e ensino: contribuições da Sociolinguística para o
ensino

 Leitura e discussão sobre a temática

Estudo dirigido

 02/07

 sábado
letivo

 

Por que a escola não ensina gramática assim? - Ricardo Bortoni

 

 

Atividade em pequenos grupos divididos de acordo com os
capítulos do livro

 

 08/07  A Sociolinguística Interacional

 

Tema introduzido com aula teórica e dialogada a partir de slides 

 

09/07

sábado
letivo

 A Sociolinguística Interacional  Apresentação de vídeos e análise do conteúdo apresentado.

 15/07

 Seminário II

Por que a escola não ensina gramática assim? - Ricardo Bortoni

 

 Atividade oral: apresentação

22/07

 

Seminário II

Por que a escola não ensina gramática assim? - Ricardo Bortoni

 

 Atividade oral: apresentação

 23/07

sábado

 
 Leitura dirigida e compartilhada

Plano de Ensino DALV-PVH 0882217         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 305



sábado
letivo

 Leitura dirigida e compartilhada: Sociolinguística Interacional
 

 Leitura dirigida e compartilhada

 29/07  A Sociolinguística Interacional
 Leitura compartilhada

Estudo dirigido

 05/08  Segunda Avaliação escrita  Atividade individual

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 Serão destinadas 20h para atividade prática a qual será realizada com pesquisa de campo em ambientes diversos apropriados para a pesquisa
sociolinguística.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

As avaliaçõe serão presenciais

Avaliação 1:

      Atividade 1 N1 Seminário  –  40 pontos

      Atividade 2  N2 Atividade escrita individual  –  60 pontos

Avaliação 2:

     Atividade 3: N3 Seminário  –  40 pontos

     Atividade 4: N4 Atividade escrita individual–60 pontos

Repositiva – valor 100 pontos

Também há de se considerar a participação efetiva e permanente do aluno. 

 
 

Critérios de avalição

Média Final = Primeira nota geral: Soma Avaliação 1(N1+N2) + Avaliação 2 ( N3+N4) . Total : 2 = Média final

O aluno que obtiver média final maior ou igual a 60 (sessenta) pontos e frequência superior a 75% nas aulas será aprovado. A frequência na
disciplina será anotada pelas entregas de Trabalhos Individuais pelo SIGAA para cada aula/encontro da disciplina. 

Forma da recuperação

Ao final do semestre, os alunos que não atingiram a média final superior a 20 (vinte) pontos terão direito a realizar uma prova  repositiva, opcional,
que abordará todo o conteúdo ministrado e substituirá a menor das duas avaliações gerais anteriores. Com esse resultado a nova média final será
calculada.

Ausência às avaliações

No caso de ausências nas avaliações teóricas individuais, o aluno deverá proceder de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução nº
251/CONSEP de 27 de novembro de 1997.

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Google Classroom; Google Meet; Vídeos; Sala virtual; Data show; Quadro branco

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 CALVET, L-J. Sociolinguística. Uma introdução crítica. São Paulo: Parábola, 2002.

 LEITE Jean Edson Rodrigues. Sociolinguística Interacional e a Variabilidade Cultural na Sala de Aula. João Pessoa: Ed. UFPB, 2014.

 MOLLICA, Maria Cecília; FERRAREZI, Celso Junior. Sociolinguística, Sociolinguísticas: uma introdução. São Paulo: Contexto, 2016

 BORTONI-RICARDO, Maris Stella;  SOUSA, Rosineide Magalhâes; FREITAS, Vera Aparecida de Lucas; MACHADO Ribeiro Veruska (Orgs). Por
que a   Escola não Ensina Gramática Assim? São Paulo: Parábola, 2018.

 TARALLO, F. A Pesquisa Sociolinguística. São Paulo: Ática, 1985.
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10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALKMIN, Tânia. Sociolinguística. Parte I. In: F. Mussalim & A. C. Bentes (Orgs.). Introdução à Linguística: Domínios e Fronteiras. São Paulo: Cortez,
2001.

ABREU, Antônio Suárez; SPERANÇA-CRISCUOLO, Ana Carolina. Ensino de Português e Linguística – teoria e prática. São Paulo: Contexto,
2016.

BAGNO, M. (Org.). Norma Linguística. São Paulo: Loyola, 2001.

_____. A Língua de Eulália: novela sociolinguística. São Paulo: Contexto, 2003.  

BAKHTIN, M.; VOLOSHINOV, V. N. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1988 

BOURDIEU, Pierre.  Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998 

__________. A Economia das Trocas Linguísticas. São Paulo: Edusp, 1998.

BORTONI-RICARD, Maris Stella; Manual de Sociolinguística. São Paulo: Contexto, 2014

COELHO, I. L.; GÖRSKI, E. M.; NUNES de SOUZA, C. M. N e MAY, G. H. Para Conhecer Sociolinguística. São Paulo: Contexto, 2015.

FERRAREZI, Celso Jr. Ensinar o Brasileiro. São Paulo: Parábola, 2007.

GORSKI, Edaor Maria; COELHO, LEHMKUHL Izete. Sociolinguística e Ensino: contribuições para a formação do professor de língua. Florianópolis
: Ed. UFSC, 2006.

ILARI, R.; BASSO, R. O Português da Gente: a língua que estudamos e a língua que falamos. São Paulo: Contexto, 2006. 

KOCH, I. V. A Inter-ação pela Linguagem. São Paulo: Contexto, 1992

MARTINS, Antonio Marco; VIEIRA, Silvia Rodrigues; TAVARES, Maria Alice. (Orgs). Ensino de Português e Sociolinguística.  São Paulo: Contexto,
2104.

MOLLICA, Cecília; BRAGA, Maria Luiza (orgs.). Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2004.

MONTEIRO, J.L. Para Compreender Labov. 2.  Petrópolis: Vozes, 2000.

PRETI, Dino. Sociolinguística: os níveis de fala. São Paulo: Nacional, 1982.

RIBEIRO, B. T.; GARCEZ, P. M. (Orgs.) Sociolinguística Interacional: antropologia e sociologia em análise de discurso. Porto Alegre: AGE, 1998.

 

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO DIAS LOURA JORRIN, Docente,
em 13/04/2022, às 22:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882217 e o código CRC 33D51F7B.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882217
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Maria do Socorro Dias Loura Jorrim

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882219
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Maria do Socorro Dias Loura Jorrim

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882222
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A): Maria do Socorro Dias Loura Jorrim

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882225
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Maria do Socorro Dias Loura Jorrim

E-mail:socorrojorrin@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
      

 

Vespertino

 

      

 

Noturno

 

     -

 

Observações:

1.

2.

3.

4.
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Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882228
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Maria do Socorro Dias Loura Jorrim
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882232
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Maria do Socorro Dias Loura Jorrim

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882234
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)
 

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:  Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa   CÓDIGO:    DLV00018                 
                                                                                                                                                                      
                       

( ) Presencial

(X) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

A  resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022, autoriza o retorno  às a vidades presenciais dos
cursos de graduação a par r do início do semestre le vo 2021.2, de acordo com os parâmetros
definidos nesta Resolução e no Plano de Biossegurança para enfrentamento do novo coronavírus no
âmbito da UNIR. Essa mesma resolução assevera "entende-se como processo híbrido de ensino e
aprendizagem a abordagem metodológica flexível, integrando a vidades presenciais e não
presenciais, com alternância em diferentes tempos e espaços, que podem ser parcialmente
controlados, a par r das a vidades acadêmicas planejadas e realizadas por docentes e estudantes,
empregados de forma emergencial nesse momento de pandemia." Além disso, a professora que irá
ministrar a disciplina é do grupo de risco (diabetes e hipertensão). Desse modo, a disciplina será
híbrida, com momentos presenciais e remotos a depender do panorama da Covid em Porto Velho.

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

80

CH TEÓRICA:

60

CH PRÁTICA:

20

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 4º ANO/SEMESTRE: 2021.2

PROFESSOR(A):  Marília Lima Pimentel Cotinguiba

1. EMENTA

Concepções de Educação, Linguagem, Ambiente, Cultura, Sociedade. Processos de ensino de língua materna. Unidades básicas do ensino de Língua
Portuguesa (Leitura, Produção de Texto e Análise Linguís ca) e sua relação com o indivíduo no ambiente em que vive. Visão crí ca e prá ca do processo de
avaliação, do livro didático e das metodologias de ensino de língua materna.

2. OBJETIVO GERAL

Estabelecer relações entre teoria e prá ca a fim de que os alunos possam  fazer  um  estudo  reflexivo  e  crí co  da linguagem, inserida em ambientes
socioculturais, primando, pela interdisciplinaridade. Analisar-se-ão as questões fundamentais da Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Portuguesa. Além
disso, pretende-se: refle r sobre o papel da Linguís ca Aplicada ao Ensino de Língua Materna no curso de Letras; analisar e discu r os pressupostos
teóricos da gramá ca tradicional e avaliar a sua adequação descri va e explica va; formular propostas de aplicação dos conceitos estudados aos fatos
linguísticos vivenciados pelo discente; rever algumas concepções de linguagem e de gramática.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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a) Trabalhar as diferentes concepções de linguagem, gramá ca, avaliação e educação para que os alunos possam definir seu projeto polí co de ensino
b) Apresentar novas metodologias de ensino que valorizem a leitura, a produção de textos e a análise linguística;

c) Iniciar experiências de sala de aula com microaulas;

  d) Apresentar contextos de ensino de língua portuguesa não materna (português como língua de acolhimento).

4. CONTEÚDOS 

1. Linguística Aplicada: Definições.

1.1 Breve histórico da LA;

1.2 Estado atual da LA.

2. Concepções de Educação, Linguagem, Ambiente, Cultura e Sociedade. 

          2.1 Educação reflexiva. 

          2.2 A Linguagem, a Língua e a Fala. 

          2.3 Concepções de Gramática. 

          2.4 Cultura, Sociedade e Ambiente.

3. O Livro Didático.

3.1 Estudo e análise do livro didático

4. A Avaliação e suas Implicações.

5. Tipo e Gênero Textual.

6. Unidades Básicas de Ensino  de Língua Portuguesa. 

          6.1. A Prática da Leitura. 

          6.2. A Prática de Produção de Textos. 

          6.3. A Prática da Análise Linguística 

7. Análise e métodos de português como segunda língua (para indígenas, surdos e imigrantes).

7.1 Conceito de PLE, PLA e PLAc

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Exposição dialogada; leitura e discussão de textos; estudo dirigido de textos; produção textual; orientação de trabalhos; revisão crí ca e
reescrita textual. Nos encontros síncronos serão realizadas aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos e de acordo
com os textos indicados no cronograma.

Conforme o ar go 3º, §2º , da resolução nº 391, de 25 de fevereiro de 2022, "entende-se como processo híbrido de ensino e aprendizagem a
abordagem metodológica flexível, integrando a vidades presenciais e não presenciais, com alternância em diferentes tempos e espaços, que podem ser
parcialmente controlados, a par r das a vidades acadêmicas planejadas e realizadas por docentes e estudantes, empregados de forma emergencial nesse
momento de pandemia." Desse modo, as aulas serão alternadas entre presenciais e remotas, conforme os termos da resolução. As aulas realizadas nos
sábados le vos serão assíncronas. As aulas remotas serão síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou a vidades,
(SIGAA – fóruns –, Google drive, formulários), as quais os alunos deverão realizar no prazo de entrega previamente es pulado. Serão realizados seminários
em grupos temá cos, bem como análise de textos, vídeos voltados aos temas dos conteúdos das disciplinas. Ademais, os alunos farão microaulas sobre
temas que a docente indicará.

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

28/04/2022
4 aulas
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Apresentação da disciplina.  Revisão da Linguís ca:
principais conceitos e correntes. 

Conceitos e percursos da linguís ca aplicada.
Perspectiva histórica e epistemológica da disciplina.

O objeto da Linguística Aplicada.

Aula exposi va pelo google meet. Leituras dos textos para a próxima aula e vídeo
para os alunos assistirem durante as aulas assíncronas.

Discussão e explanação dos textos relacionados a seguir.

TEXTO 1 - MOITA LOPES, L. P. da. Afinal o que é linguís ca aplicada. In. MOITA
LOPES, L. P. da. Oficina de linguís ca aplicada. Campinas – SP: Mercado das
Letras, 1996.

TEXTO 2 - MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Da aplicação de Linguís ca à Linguís ca
Aplicada Indisciplinar. In: PEREIRA, Regina Celi; ROCA, Pilar. (Orgs.). Linguís ca
Aplicada: um caminho com diferentes acessos. São Paulo: Contexto, 2015.

Atividade: estudo dirigido sobre o texto 2 (atividade assíncrona).

Sorteio das duplas para as Microaulas. Tema e data para o Estudo Dirigido. 

Discussão e explanação dos textos relacionados a seguir.
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05/05/2022
4  aulas
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Uma linguís ca aplicada mes ça e ideológica:
interrogando o campo como linguista aplicado.

Linguís ca aplicada como espaço de
desaprendizagem.

TEXTO 3: CELANI, Maria Antonieta Alba. Afinal, o que é linguís ca aplicada? In.
PASCHOAL, M.S.Z. & CELANI, M.A.A (orgs). Linguís ca Aplicada: da aplicação da
linguística a linguística transdisciplinar. São Paulo: EDUC, 1992.

TEXTO 4: MOITA LOPES, Luiz Paulo. Uma linguís ca aplicada mes ça e ideológica:
interrogando o campo como linguista aplicado. In: MOITA

LOPES, L. P. da (org.) Por uma Linguís ca Aplicada indisciplinar. São Paulo:
Parábola, 2006. (p. 13-43).

TEXTO 5: PENNYCOOK, Alastair. Uma linguís ca aplicada transgressiva. In: MOITA
LOPES, L. P. da (org.) Por uma Linguís ca Aplicada indisciplinar. São Paulo:
Parábola, 2006. (p. 67-84).

Os textos devem ser lidos antes de cada aula, durante as aulas assíncronas.

12/05/2022
4  aulas
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Concepções de  Educação, Linguagem, Ambiente,
Cultura e Sociedade.  Educação reflexiva.  A 
Linguagem, a  Língua  e a  Fala.  Concepções de
Gramática.  Cultura, Sociedade e Ambiente.

Aula expositiva dialogada com apresentação de power point.

19/05/2022
4  aulas
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Estudo e análise do livro didá co.  Os gêneros
textuais e suas aplicações.  A Avaliação e suas
Implicações.

Aula expositiva e dialogada. Análise de livros didáticos.

 Livro: O carteiro chegou. AHLBERG, Janet & Allan. Elaboração do projeto que será
realizado na escola nas aulas assíncronas.

26/05/2022

4  aulas

2 aulas
assíncronas

(híbrido)

Unidades Básicas de Ensino de Língua Portuguesa.  A 
Prá ca  da  Leitura.  A Prá ca de Produção de Textos. 
A Prática da Análise Linguística.

Aula expositiva dialogada com apresentação de power point.

02/06/2022
4  aulas
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Análise e métodos de português como segunda língua
(para indígenas, surdos e imigrantes). Conceito de
PLE, PLA e PLAc.

Aula exposi va dialogada com apresentação de power point. Leitura de textos e
vídeos (aulas assíncronas).

09/06/2022
4  aulas

(carga horária
prática)
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Microaulas 1 Apresentação em dupla dos temas previamente selecionados (aula prática).  

23/06/2022
4  aulas

(carga horária
prática)
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Microaulas 1 Apresentação em dupla dos temas previamente selecionados (aula prática).  

25/06/2022
6  aulas

assíncronas
(híbrido)

Preparação das microaulas. Elaboração de microaulas.

30/06/2022
4  aulas
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Avaliação e reflexões sobre a apresentação das
microaulas 1.

A docente da disciplina irá comentar e apresentar as notas das microulas de
número 1. Após isso, como a vidade assíncrona, os alunos irão elaborar as
microaulas 2.

07/07/2022
4  aulas (carga

horária
prática)
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Microaulas 2 Apresentação em dupla dos temas previamente selecionados (aula prática).  

14/07/2022
4  aulas

(carga horária
prática)
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Microaulas 2 Apresentação em dupla dos temas previamente selecionados (aula prática).  

21/07/2022
4  aulas

(carga horária
prática)
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Microaulas 2  Apresentação em dupla dos temas previamente selecionados (aula prática).  

23/02/2022
6  aulas Estudo dirigido sobre unidades básicas da língua
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6  aulas
assíncronas

(híbrido)

Estudo dirigido sobre unidades básicas da língua
portuguesa  

28/07/2022
4  aulas
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Seminário final avaliativo Relato dos discentes e da docente sobre as microaulas, bem como
apresentação das notas.

04/08/2022
4  aulas
2 aulas

assíncronas
(híbrido)

Aplicação da prova repositiva. Aplicação da prova repositiva.

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

A carga horária prá ca desta disciplina será realizada por meio de microaulas. A proposta é que os discentes simulem uma sala de aula do ensino
fundamental II. Cada dupla fará um projeto de leitura, produção de texto e análise linguís ca, conforme será apresentado pelas docentes da disciplina.  .
No cronograma serão descritos os dias que os alunos irão desenvolver as a vidades nas escolas. Num primeiro momento, serão disponibilizadas 8 horas
aulas para que os alunos preparem a a vidade que será aplicada na escola (elaboração de um projeto).  Em geral, nesta disciplina, realizamos a vidades
de leitura, produção textual e análise linguís ca na escola, mas como o calendário não está de acordo com o das escolas públicas de Porto Velho, ficará
difícil realizar as atividades nas escolas. 

No cronograma temos cinco encontros destinados à apresentação das microaulas. Dessas aulas, 20 horas serão de aulas práticas.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação terá por finalidade: 

I) Diagnosticar o nível de aquisição e organização do conhecimento; 

II) Apreciar o grau de desenvolvimento da capacidade de aplicação do conhecimento adquirido a novas situações em função das exigências
profissionais;  III) Aferir as disposições críticas face ao saber, à inovação e ao rigor metodológico. 

2.Será efetivada a partir de: 

Atividades avaliativas

Pontuação

1. Estudo dirigido 10

2. Prova escrita 10

3. Microaula 1 10

4. Microaula 2 10

Total:  40 ÷ 4 = 10

8. RECURSOS DIDÁTICOS

As aulas serão síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou a vidades, (SIGAA – fóruns –, Google drive, formulários).
Serão utilizados vídeos e textos, bem como aulas com apresentação de power point.

 

 

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramá ca: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. São Paulo: Parábola, 2007.   ROJO, Roxane (org.). A prá ca
de linguagem em sala de aula–praticando os PCN’s. São Paulo: EDUC: Campinas, SP: Mercado de Letras, 2000.  

TARDELLI, Marlene Carboni. O Ensino da língua materna: interações em sala de aula. São Paulo: Cortez, 2002.  

Periódicos

Revista Brasileira de Linguística Aplicada (Impresso). ISSN: 1676-0786. Qualis: A2 . 

Linha d' Água. ISSN: 0103-3638. Qualis B3. 

Língua Viva (Guajará-Mirim). ISSN: 1678-1767. Qualis B5. 

Linguagem e Ensino. ISSN: 1415-1928. Qualis A 2 . 

BAKHTINIANA – Revista de Estudos do Discurso. Publicação de LAEL/PUC -SP (Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguís ca Aplicada e Estudos da
Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Versão On-line ISSN 2176-4573

 

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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LOPES, Luiz Paulo da Moita (org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006.  

GERALDI, João Wanderley (org.). O texto na sala de aula. SP: Ática, 1997.  

RAJAGOPALAN, Kanavilil. Por uma linguís ca crí ca: linguagem, iden dade e a questão étnica. São Paulo: Parábola, 2003.   GERALDI, J. W. & CITELI, B.
(orgs.). Aprender e ensinar com textos de alunos. São Paulo: Cortez. Vol. 1, 1997.  

KIRST, Marta; CLEMENTE, Elvo. Linguís ca aplicada ao ensino de português. Porto Alegre: Mercado de Letras, 1987.   ANTUNES, Irandé. Muito além da
gramá ca: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. São Paulo: Parábola, 2007.  LOPES, Luiz Paulo da Moita (org.). Por uma linguís ca aplicada
indisciplinar. São Paulo: Parábola, 2006. 

BRITTO, Luiz Percival Leme. Contra o Consenso: cultura escrita, educação e par cipação. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2003.  GERALDI, João
Wanderley. A aula como acontecimento. São Carlos/SP: Pedro & João Editores, 2010. 

SIGNORINI, Inês. Situar a linguagem. São Paulo: Parábola, 2008. 

VALENTE, André (org.). Aulas de Português: perspectivas inovadoras. Petrópolis/RJ: Vozes, 1999.  

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882244

Plano de Ensino DALV-PVH 0882244         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 328



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Marília Lima Pimentel Cotinguiba

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882248

Plano de Ensino DALV-PVH 0882248         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 331



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Marília Lima Pimentel Cotinguiba

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882251
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Marília Lima Pimentel Cotinguiba

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882254
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Marília Lima Pimentel Cotinguiba

E-mail: marhil@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 

Expediente
na Diretoria
de Extensão
e Cultura -

DEC/PROCEA

Expediente
na Diretoria
de Extensão
e Cultura -

DEC/PROCEA
de forma
REMOTA

Expediente na
Diretoria de
Extensão e

Cultura -
DEC/PROCEA

Expediente na
Diretoria de
Extensão e

Cultura -
DEC/PROCEA

Expediente
na Diretoria
de Extensão
e Cultura -

DEC/PROCEA

 

 

Vespertino

 

Expediente
na Diretoria
de Extensão
e Cultura -

DEC/PROCEA

Expediente
na Diretoria
de Extensão
e Cultura -

DEC/PROCEA

Aula de
Linguística

Aplicada no
PPGML

Aula de
Linguística

Aplicada no
curso de

Letras/Português

 
Expediente
na Diretoria
de Extensão
e Cultura -

DEC/PROCEA 

Programa
de

Extensão
na Escola

21 de
Abril

 

Noturno

 

Orientação
de discentes

do PPGML

Orientação
de discentes

do PPGML

Orientação de
discentes do

Curso de
Letras/Português

Reuniões e
atendimento de
bolsistas PIBEC

Reuniões do
Grupo de
Pesquisa
MIMCAB

-

 

Observações:

1. Nos horários constantes no quadro acima também realizarei trabalho das seguintes comissões:

1.1 Presidente da Comissão  Execu va das a vidades do Projeto UNIR 40 Anos.
(Portaria 266/2022/GR/UNIR, de 03 de maio de 2022);

1.2 Presidente da Comissão de Análise de Credenciamento, Recredenciamento e Descredenciamento
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de docentes do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras – PPGML 2022 (PORTARIA Nº
27/2022/PROPESQ/UNIR);

1.3 Presidente da Comissão Técnico-Cien fica de Avaliação dos Ebooks dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu da Fundação Universidade Federal de Rondônia (PORTARIA Nº
30/2022/PROPESQ/UNIR);

1.4 Presidente da Comissão de Elaboração do Regimento Interno dos Programas de Pós-
graduação stricto sensu da Universidade Federal de Rondônia (PORTARIA Nº
26/2022/PROPESQ/UNIR);

1.5 Membro da Comissão de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento
docente/PPGE/MEDUC/UNIR para o ano de 2022. (PORTARIA Nº 32/2022/PROPESQ/UNIR).

2. Este horário pode sofrer alterações, se necessário, a depender das demandas da administração
superior, da DEC/Procea e do Departamento de Letras Vernáculas.

 

Documento assinado eletronicamente por MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA, Docente, em
16/05/2022, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882256 e o código CRC 08B7C214.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882256
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A)  Marília Lima Pimentel Cotinguiba

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882259
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Natália Cristine Prado

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882266
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Natália Cristine Prado

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882268
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Natália Cristine Prado

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882271
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:               FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA PORTUGUESA                               
                                                                                                                                                                         
                                                                                   CÓDIGO:       DLV00008                                          
                                                                                                                              

(x ) Presencial

( x) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

Fundamento Legal: Este plano segue os preceitos da Resolução nº 391/CONSEA/UNIR, de 25 de
fevereiro de 2022 que define o Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais
dos cursos de graduação e as orientações da PORTARIA Nº 667/2021/GR/UNIR, DE 09 DE
NOVEMBRO DE 2021 que aprova o Plano de Biossegurança da UNIR em decorrência da
COVID-19. As atividades desta disciplina estão sendo planejadas para ocorrerem de modo
presencial no campus da UNIR, caso sejam cumpridas as condições sanitárias previstas no plano
de biossegurança e o controle da COVID-19 no município de Porto Velho. Caso seja necessário,
por motivos de agravamento da pandemia, por exemplo, poderão ser ministradas aulas por meio
do google meet.

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 80

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA: 60

(obrigatório)

CH PRÁTICA: 20

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: vespertino ANO/SEMESTRE: 2021.2 - de abril a agosto de 2022

PROFESSOR(A):  Natália Cristine Prado

1. EMENTA

Noções básicas de Fonética Articulatória: aparelho fonador, classificação de vogais e consoantes, elementos prosódicos (acento, ritmo, entoação,
tessitura). A Fonologia dentro dos moldes estruturalistas – Fonêmica: fonema, contexto, par mínimo, par analógico, alofonia, variação, neutralização,
arquifonema. Introdução à teoria dos traços distintivos. Processos fonológicos e sílaba. Fonologia, variação e ensino de Língua Portuguesa.

2. OBJETIVO GERAL

Apresentar ao aluno de Letras os mecanismos físicos e articulatórios envolvidos na produção dos sons da fala, tendo como enfoque as
idiossincrasias da língua portuguesa, em especial, do Português Brasileiro.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar ao estudante os princípios da produção da fala e seus elementos prosódicos para, em seguida, estudar as relações entre os sons dentro
do sistema de uma língua natural, como o Português Brasileiro.
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4. CONTEÚDOS 

1. Fonologia, variação e ensino de Língua Portuguesa.

2. Noções básicas de Fonética Articulatória:

Mecanismos de produção da fala;
Classificação das consoantes;
Classificação das vogais;
Elementos prosódicos: acento, ritmo, entoação, tessitura.

 

3. A Fonologia dentro dos moldes estruturalistas - Fonêmica:

Noções básicas: fonema, contexto, par mínimo, par análogo, alofonia, variação, neutralização, arquifonema, sílaba.
Processos fonológicos.
Fonologia e ensino de língua portuguesa

4. Processos fonológicos envolvendo vogais, consoantes e a sílaba

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1. Aula expositiva e dialogada acerca das temáticas da disciplina;
2. Leitura e discussão de textos teóricos previamente selecionados;
3. Pesquisas orientadas;
4. Resolução de exercícios

Fundamento Legal: Este plano segue os preceitos da Resolução nº 391/CONSEA/UNIR, de 25 de fevereiro de 2022 que define o Calendário
Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos cursos de graduação e as orientações da PORTARIA Nº 667/2021/GR/UNIR, DE 09 DE
NOVEMBRO DE 2021 que aprova o Plano de Biossegurança da UNIR em decorrência da COVID-19. As atividades desta disciplina estão sendo
planejadas para ocorrerem de modo presencial no campus da UNIR, caso sejam cumpridas as condições sanitárias previstas no plano de
biossegurança e o controle da COVID-19 no município de Porto Velho. Caso seja necessário, por motivos de agravamento da pandemia, por
exemplo, poderão ser ministradas aulas por meio do google meet.

 

 
CRONOGRAMA

DIA/MÊS CONTEÚDOS OBSERVAÇÕES

1º 27/04

Semana do acolhimento

Apresentação do plano de curso e de
questões introdutórias sobre a fonética e
fonologia do português.

3 aulas (carga horária
teórica).

Apresentação do componente prático da
disciplina, indicação de leituras e formas de
avaliação.

1 aulas (carga horária
prática)

2º 30/04

A Fonética e a Fonologia: suas Funções e
Interfaces

Texto: Fonética e Fonologia do

Português Brasileiro (Seara et al.)

4 aulas (carga horária
teórica).

 

3º
04/05

Exercícios e leituras. 3 aulas (carga horária
teórica).

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino1 aulas (carga horária
prática).

 

4º
11/05

A Fonética e a Fonologia: suas Funções e
Interfaces

Texto: Fonética e Fonologia do

Português Brasileiro (Seara et al.)

Texto Massini-Cagliari & Cagliari (2001, p.
105-113).

Fonética: vídeo sobre a audição

3 aulas (carga horária
teórica).
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Fonação. vídeo: Laringe feminina normal.

A produção da fala. CD livro Thaïs no2 p. 27

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino1 aulas (carga horária
prática)

 

5º
14/05

A Fonética e a Fonologia: suas Funções e
Interfaces

Texto: Fonética e Fonologia do

Português Brasileiro (Seara et al.)

3 aulas (carga horária
teórica).

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino1 aulas (carga horária
prática)

 

6º
18/05

A Fonética e a Fonologia: suas Funções e
Interfaces

Texto: Fonética e Fonologia do

Português Brasileiro (Seara et al.)

CD livro Thaïs: no 13, p. 51 (sons do ‘r’); nos

14, 15 e 16, p. 52-54 (sons do ‘s’).

Exercício 1 (Lugares e modos de
articulação; fonação).

3 aulas (carga horária
teórica).

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino1 aulas (carga horária
prática)

 

7º
25/05

Finalização da discussão sobre fonética.
Exercícios 2 (sons consonantais e
vocálicos)

3 aulas (carga horária
teórica).

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino1 aula (carga horária
prática)

 

8º
01/06

PROVA para treinar 1

 
3 aulas (carga horária
teórica).

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino1 aula (carga horária
prática)

9ª 04/06 Correção da prova para treinar 4 aula (carga horária
prática)

 

10ª

 

08/06

PROVA INDIVIDUAL 1 3 aulas (carga horária
teórica).

Orientações 1 aula (carga horária
prática)

 

11º
11/06 Correção comentada 4 aula (carga horária

prática)

 

12º

15/06

 

Fonética e Fonologia. Fonema e alofone.
Oposição e variação. Pares mínimos e
pares análogos. UNIDADE B da apostila e
Cagliari (2002: 17-42).

Texto: Fonética e Fonologia do

Português Brasileiro (Seara et al.)

3 aulas (carga horária
teórica).

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino1 aula (carga horária
prática)
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13º
11/06 Exercícios 4 aula (carga horária

prática)

 

 

14º

 

22/06

 

Correção da prova. Vista de notas

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino

3 aulas (carga horária
teórica).

1 aula (carga horária
prática)

 

 

 

15º

25/06 Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino

3 aulas (carga horária
teórica).

1 aula (carga horária
prática)

 

 

 

16º

29/06

Câmara Jr. – Fonologia do PB 3 aulas (carga horária
teórica).

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino1 aula (carga horária
prática)

 

 

17º

02/07

Câmara Jr. – Fonologia do PB 3 aulas (carga horária
teórica).

Reflexões sobre fonética, fonologia e ensino1 aulas (carga horária
prática)

 

18º
06/07

Câmara Jr. – Fonologia do PB
3 aulas (carga horária
teórica).

 

Processos fonológicos. Escrita, fonética,
fonologia e ensino

1 aula (carga horária
prática)

19º 13/07 exercícios 4 aulas (carga horária
prática).

20º 20/07  Câmara Jr. – Fonologia do PB 4 aulas (carga horária
teórica).

21º 23/07

PROVA para treinar 2

Fonologia, Variação e Ensino

Revisão e exercícios

4 aulas (carga horária
prática)

22º 27/07 PROVA INDIVIDUAL 2 4 aulas (carga horária
prática).

23º 30/07
Correção comentada.

PROVA REPOSITIVA
4 aulas (carga horária
teórica).

24º 03/08 Fechamento das médias, vista de notas da
prova repositiva

4 aulas (carga horária
teórica).

  TOTAL

60h/a teóricas e 20h/a
práticas

Obs.: aula = unidade de 50
minutos
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6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 Planejamento de atividades referentes à carga horária prática:

 

Conforme descrito no cronograma, diversos encontros terão parte de suas horas destinadas a atividades de orientação referentes ao componente
prático da disciplina que será trabalhado através da leitura de textos que falam sobre fonética, fonologia e ensino.

 Desse modo, o componente prático será contemplado paulatinamente, à medida que discutirmos cada tópico teórico relevante para a Fonética e
Fonologia e será finalizado com a discussão sobre os textos lidos

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação contemplará:

A expressão oral sobre as leituras teóricas, considerando as capacidades de argumentação e de interpretação;
A expressão escrita, a partir da aplicação de avaliações escritas;
A assiduidade e a participação nas aulas;
O cumprimento das atividades extraclasse, como exercícios e leituras.

Os pontos serão distribuídos da seguinte forma:

2 provas individuais (consulta apenas da tabela IPA) – 100 pontos

1 prova repositiva (consulta apenas da tabela IPA) – 100 pontos (em substituição à menor nota do semestre)

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

- Quadro e pincel;

- Projetor multimídia;

- Livros, xerox

- Vídeos, páginas virtuais etc.

- google meet, se necessário

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CAGLIARI, L. C. Análise fonológica: introdução à teoria e à prática com especial destaque para o modelo fonêmico. Campinas: Mercado de
Letras, 2002.

2. CÂMARA JR., J. M. Estrutura da língua portuguesa. 15ª ed. Petrópolis: Vozes, 1985.

3. MASSINI-CAGLIARI, G.; CAGLIARI, L. C. Fonética. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Orgs.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras. São
Paulo: Cortez, 2001. v. 1, p. 105-146.

4. SILVA, T. C. Fonética e fonologia do Português. 9ª ed. São Paulo: Contexto, 2009.

5. ROBERTO, M. Fonologia, fonética e ensino: guia introdutório. 1ª. ed. São Paulo: Parábola, 2016.

6. SEARA, I; NUNES, V. G.; LAZZAROTTO-VOLCÃO, C. Para Conhecer Fonética e Fonologia do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2015.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALBANO, E. C. O gesto e suas bordas. Esboço de fonologia acústico-articulatória do português brasileiro. Campinas: Mercado de Letras,
2001.

2. BISOL, L. (Org.). Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. Porto Alegre: Edipucrs, 2005.
3. BORTONI-RICARDO, S. M. Métodos de alfabetização e consciência fonológica: o tratamento de regras de variação e mudança. In: SCRIPTA,

Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras e do Centro de Estudos Luso-afro-brasileiros da PUC Minas, v. 9 n.º 18, 2006. p. 201-220.
4. CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 1989.
5. CAGLIARI, L. C. Elementos de fonética do português brasileiro. São Paulo: Paulistana, 2010.
6.  CAGLIARI, L. C. Fonologia do português: análise pela geometria de traços. Campinas: edição do autor, 1997.
7. CALLOU, D.; LEITE, Y. Iniciação à fonética e à fonologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.
8. CÂMARA JR., J. M. Para o estudo da fonêmica portuguesa. Petrópolis/RJ: Vozes, 2008.
9. FERREIRA NETTO, W. Introdução à fonologia da língua portuguesa. 2ª ed. revisada. São Paulo: Paulistana, 2011.

10. HORA, D. da; MATZENAUER, C. L. Fonologia, fonologias: uma introdução. São Paulo: Contexto, 2017.
11.  MAGALHÃES, J. S.; HORA, D. da. Fonologia, variação e ensino. Natal: EDUFRN, 2016. Disponível em

http://www.sedis.ufrn.br/bibliotecadigital/site/interativos/profletras/. Acesso em 08 de abril de 2018.
12.  MALMBERG, B. A fonética. Lisboa: Livros do Brasil, 1954.
13.  MASSINI-CAGLIARI, G. Acento e ritmo. São Paulo: Contexto, 1992.
14.  MASSINI-CAGLIARI, G.; CAGLIARI, L. C. Diante das letras: a escrita na alfabetização. Campinas: Mercado das Letras, 1999
15.  OLIVEIRA, M. A. de. Conhecimento linguístico e apropriação do sistema de escrita. 1ª ed. Belo Horizonte: CEALE/FAE/UFMG, 2005.
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Disponível em https://goo.gl/Emwjt3. Acesso em 08 de abril de 2018.
16. SILVA, T. C. Dicionário de fonética e fonologia. São Paulo: Contexto, 2011.
17. SIMÕES, D. Considerações sobre a fala e a escrita: fonologia em nova chave. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Documento assinado eletronicamente por NATALIA CRISTINE PRADO, Docente, em 06/04/2022,
às 22:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882273 e o código CRC 5C649C92.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882273
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DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.1)

Professor: Natália Cristine Prado

E-mail: natalia.prado@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 

Reuniões /
comissões[1]

Preparação de
Aulas/
Atividades de
Pesquisa

 
 

[1] Conforme
necessidades
administrativas.

Reuniões
NDE/
Departamento/
Comissões

 

Atendimento
aos alunos
de Fonética
e Fonologia

 

Orientações
Mestrado/
IC

Atividades
de
Pesquisa/
Comissões

---

 

Vespertino

 

Preparação de
Aulas/
Atividades de
Pesquisa

 

Aula Língua
Portuguesa

 

(Graduação
Letras Inglês)

Aula
FONÉTICA
E
FONOLOGIA
(Graduação)

Reuniões/
Preparação
de Aulas/
Atividades
de
Pesquisa/

 

Atividades
de
Pesquisa/
Comissões/

 

 Orientações
Mestrado/ IC

Preparação
de Aulas/
Reuniões
NEFONO

 

Noturno

Preparação de
Aulas/

--- Orientações

Orientações
Mestrado/
IC/
Reuniões --- ---
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Noturno

 
Atividades de
Pesquisa

 

--- Orientações
Mestrado/ IC Reuniões

NEFONO/
Projeto de
Extensão

--- ---

 

Observações:

1.

2.

3.

4.

Documento assinado eletronicamente por NATALIA CRISTINE PRADO, Docente, em 06/04/2022,
às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882277 e o código CRC 5756111A.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882277
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Natália Cristine Prado
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882279
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Natália Cristine Prado

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882283
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA, de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).

Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº 30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em
2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: Teorias críticas da cultura                                                                                  CÓDIGO: DAL00059                                                                            
                                                                                                    

( ) Presencial

( ) Híbrida

(X) Remota

Jus fica va para a necessidade da oferta de aulas/a vidades híbridas ou remotas : remotas, de acordo com a Resolução nº 391/CONSEA, de 25 de
fevereiro de 2022, que dispõe sobre o Calendário Acadêmico 2021.2 e sobre o retorno às a vidades presenciais  dos  cursos  de  graduação,  em  cujo  art.
 3º "Ficam autorizadas as a vidades acadêmicas de forma remota ou híbrida [...] II - Para os docentes que se enquadram nas previsões do art. 4º da
Instrução Norma va nº. 90, de 28 desetembro de 2021, do Ministério da Economia", e com as Recomendações do Conselho de Núcleo de Ciências Humanas
e do Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas quanto à execução da Resolução.

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 CH TEÓRICA: 40 CH PRÁTICA: (obrigatório, quando estiver discriminado na matriz curricular )
CRÉDITOS: 02
PERÍODO:  8º ANO/SEMESTRE: 2021/2
PROFESSOR(A):  Patrícia Goulart Tondineli

1. EMENTA

O conceito de cultura através dos tempos. A indústria cultural e cultura de massas. A indústria
cultural como sistema. Identidade cultural e pós-modernidade: o real e o simulacro. Cibercultura.

2. OBJETIVO GERAL

O obje vo da disciplina é empreender um estudo crí co sobre as diversas tendências do conceito de
cultura através dos tempos até os dias atuais, buscando oferecer uma visão panorâmica desse campo
disciplinar na contemporaneidade e disponibilizar instrumental teórico para a análise de
manifestações literárias e culturais.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Familiarizar-se com as principais discussões crítico-teóricas que compõem o campo dos
Estudos Culturais.
Trabalhar conceitos fundamentais relacionados à cultura na Amazônia.
Destacar a relação intrínseca existente entre cultura e linguagem.
Deliberar sobre os estudos culturais e as questões de linguagem, cultura e ensino.
Debater sobre mecanismos que auxiliem na superação das relações opressoras e
preconceituosas, principalmente aquelas advindas das questões de língua(gem) na
Amazônia.

4. CONTEÚDOS 

UNIDADE I – Cultura: discussões iniciais

1.1 Definição e crítica do conceito de cultura

1.2 Dinâmica da sociedade e da cultura

1.3 Cultura amazônica

UNIDADE II – Linguagem, cultura e representação

2.1 Linguística e estudos culturais

2.2 Representação, sentido e linguagem reconsiderados

UNIDADE III – Texto, discurso e práticas de análise sociocultural

3.1 Semiótica da cultura

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades e dos conteúdos da
ementa da disciplina.
Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de
leituras e atividades com base em questões apresentadas nas aulas síncronas (aulas
demonstrativas/expositivas dialogadas; debates de textos previamente indicados e
realização de avaliação individual e posterior discussão em classe) e nas atividades
assíncronas (trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos; leituras orientadas e dirigidas;
atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina).
Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das
unidades de ensino.

As aulas serão síncronas e/ou assíncronas por meio de videoconferências (Google Meet) e/ou
a vidades (SIGAA, Google drive e outras ferramentas que se fizerem necessárias) que os alunos
deverão realizar e entregar no prazo previamente estipulado.

 

 

Turno: vespertino (das 16h40 às 18h20)

Carga horária total: 40 horas/aula – 48 horas relógio

Na disciplina, em conformidade ao Cronograma a seguir, temos 48 aulas, em 17 encontros (14
encontros de 02 aulas síncronas e 01 assíncrona; 03 encontros de 02 aulas
assíncronas), totalizando 28 h/a  de a vidades online síncronas (S) e  20 h/a de a vidades
assíncronas (A)  = 48horas relógio.

Obs.: aula = unidade de 50 minutos. Total = 40 h/a – correspondendo a 48 horas (relógio) de aula.

** Aulas presenciais podem vir a ocorrer, em conformidade ao que dispõe a Resolução nº
391/CONSEA, de 25 de fevereiro de 2022, bem como a mudança no cronograma de atividades.

CRONOGRAMA

Data
Horas
/ aula

Conteúdo Atividade

27/04
2S
1A
 

Apresentação da disciplina:
questões iniciais

Texto para leitura:
SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. 16. ed. São
Paulo: Brasiliense, 2006. (Coleção primeiros passos;
110)

30/04 2A Sábado letivo Leitura crítica do texto indicado em 27/04

04/05
 

2S
1A
 

UNIDADE I – Cultura:
discussões iniciais
1.1 Definição e crítica do
conceito de cultura

Cultura e Comunidade

07/05 2A Sábado letivo Exercício referente à aula do dia 04/05

11/05
2S
1A
 

UNIDADE I – Cultura:
discussões iniciais
1.2 Dinâmica da sociedade e da
cultura

Correção do exercício

18/05
2S
1A
 

UNIDADE I – Cultura:
discussões iniciais
1.3 Cultura amazônica

Apresentação de trabalho em grupos.

25/05
2S
1A
 

UNIDADE I – Cultura:
discussões iniciais
1.3 Cultura amazônica

Apresentação de trabalho em grupos.
Leitura de texto (a definir)

08/06
2S
1A
 

UNIDADE II – Linguagem,
cultura e representação
2.1 Linguística e estudos
culturais

Discussão com base no texto lido em 25/05

15/06
2S
1A
 

UNIDADE II – Linguagem,
cultura e representação
2.1 Linguística e estudos
culturais

Discussão com base no texto lido em 25/05
Leitura de texto (a definir)

22/06
2S
1A
 

UNIDADE II – Linguagem,
cultura e representação
2.2 Representação, sentido e
linguagem reconsiderados

Discussão com base no texto lido em 15/06

29/06
2S
1A
 

UNIDADE II – Linguagem,
cultura e representação
2.2 Representação, sentido e
linguagem reconsiderados

Discussão com base no texto lido em 15/06
Leitura de texto (a definir)

06/07
2S
1A
 

UNIDADE III – Texto, discurso e
práticas de análise
sociocultural
3.1 Semiótica da cultura

Discussão com base no texto lido em 29/06
 

13/07
2S
1A
 

UNIDADE III – Texto, discurso e
práticas de análise
sociocultural
3.1 Semiótica da cultura

Discussão com base no texto lido em 29/06
 

19/07 2A Sábado letivo Pesquisa e preparação do trabalho individual

20/07
2S
1A

UNIDADE III – Texto, discurso e
práticas de análise
sociocultural
3.1 Semiótica da cultura

Seminário:
Apresentação de trabalho individual.
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27/07
2S
1A

UNIDADE III – Texto, discurso e
práticas de análise
sociocultural
3.1 Semiótica da cultura

Seminário:
Apresentação de trabalho individual.

03/08
2S
1A

UNIDADE III – Texto, discurso e
práticas de análise
sociocultural
3.1 Semiótica da cultura

Seminário:
Apresentação de trabalho individual.

10/08  Avaliação repositiva  

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR: não há

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Os acadêmicos serão avaliados a par r de critérios definidos em conformidade com os obje vos da
disciplina e do curso, nas seguintes atividades:

i. Participação/envolvimento nos debates.

ii. Trabalho avaliativo individual.

iii. Atividades extracurriculares: leituras prévias e estudo de textos.

iv. Trabalho avaliativo em grupos.

O aproveitamento será avaliado pelo acompanhamento con nuo do acadêmico e dos resultados por
ele obtidos ao longo da disciplina; além disso, seguirá a seguinte distribuição de pontos:

7.1 Total: 10 pontos

Participação/envolvimento nos debates: 2 pontos.

Exercícios diversos: 4 pontos.

Trabalho avaliativo em grupos: 4 pontos.

7.2 Total: 10 pontos

Exercícios diversos: 4 pontos.

Participação/envolvimento nos debates: 2 pontos.

Trabalho avaliativo individual: 4 pontos.

A média final corresponderá à média das notas ob das em 2.1 e 2.2, cada uma delas no total de 10
pontos. A Avaliação Reposi va será aplicada para os casos previstos na Resolução
251/CONSEPE/UNIR, de 27 de novembro de 1997.

OBS.: A proposta de avaliação poderá ou não sofrer alteração e está condicionada à resposta
apresentada pelos acadêmicos no decorrer da disciplina.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Aulas expositivas dialogadas;
Leituras comentadas;
Demonstrações de experiências em leitura e análise de textos;
Trabalhos em grupos e individuais.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COELHO, Teixeira. O que é indústria cultual. 35. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993.

HALL, Stuart. A iden dade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e
Guaciara Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

KUPER, Adam. Cultura: a visão dos antropólogos. Tradução de Mirtes Frange de Oliveira
Pinheiros.Bauru, SP: EDUSC, 2002.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodu bilidade técnica. In: Obras escolhidas.
Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985.

JAMESON, Fredric. Espaço e imagem: teorias do pós-moderno e outros ensaios. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 1995.

LARAIA, Roque Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

SILVA, Tomaz Tadeu. O que é, afinal, Estudos Culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

10. BIBLIOGRAFIA SUPLEMENTAR

ALBERT, Bruce; RAMOS, Alcida Rita (Orgs.). Pacificando o branco: cosmologias do contato no norte-
amazônico. São Paulo: Editora da Unesp; Imprensa Oficial do Estado, 2002.

AMARAL, Gustavo Gurgel do. Cultura indígena, ciência e arte: exercício de hibridismo cultural. Porto
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Velho: Temática Editora, 2017.

BAKER, Mona. Linguís ca e Estudos Culturais: paradigmas complementares ou antagônicos nos
estudos da tradução? In.: MARTINS, Márcia A. P. (Org.). Tradução e mul disciplinaridade. Rio de
Janeiro: Lucema, 1999.  p. 15-34.

BALIEIRO, Fernando. Cultura brasileira. Rio de Janeiro: SESES, 2014.

COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre ideias e formas. 4. ed. São
Paulo: Expressão Popular, 2011.

CUNHA, Manuela Carneiro da; CESARINO, Pedro de Niemeyer (Orgs.). Polí cas culturais e povos
indígenas. São Paulo: Editora Unesp, 2016.

EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. 2. ed. Tradução de Sandra Castello Branco. São Paulo: Unesp,
2011.

FARIAS, Mona Cleide Quirino da Silva. A semió ca da cultura nas abordagens socioculturais da
organização do conhecimento: uma análise teórico-conceitual. 2014. 184 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual
Paulista, Marília, SP, 2014.

FELZKE, Lediane Fani. Os Ikólóéji Gavião: a terra e os outros. São Leopoldo: Oikos, 2018.

FLUSSER, Vilém. Língua e realidade. 3. ed. São Paulo: Annablume, 2007.

LOUREIRO, João de Jesus Paes. Cultura amazônica: uma poé ca do imaginário. 5 ed. Manaus, AM:
Editora Valer, 2015.

MACHADO, Irene (Org.). Semiótica da cultura e semiosfera. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2007.

SCHWANITZ, Dietrich. Cultura geral: tudo o que se deve saber. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

WAGNER, Roy. A invenção da cultura. Tradução de Marcela Coelho de Souza e Alexandre Morales. São
Paulo: Cosac Naify, 2010.

PERIÓDICOS / SITES

Periódico: Revista Brasileira de Linguís ca Antropológica. Disponível em:
<https://periodicos.unb.br/index.php/ling/index>

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

Assinado eletronicamente  

 

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA GOULART TONDINELI, Docente, em
06/04/2022, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882294 e o código CRC FC4F0930.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882294
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Patrícia Goularti Tondineli

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882297

Plano de Ensino DALV-PVH 0882297         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 372



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Patrícia Goularti Tondineli

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882299
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Patrícia Goularti Tondineli

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882302
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Patrícia Goularti Tondineli

E-mail: patricia.tondineli@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
      

 

Vespertino

 

      

 

Noturno

 

     -

 

Observações:

1.

2.

3.

4.
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Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882304
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Patrícia Goularti Tondineli
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882307
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Patrícia Goularti Tondineli

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882308
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:LITERATURA PORTUGUESA I: LITERATURA PLURAL    CÓDIGO:  DLV00011     
                                                                                                                                                                        

( ) Presencial

( ) Híbrida

(x ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas: Eu
faço parte do grupo de risco, sou portador de diabetes melito, portanto estou enquadrado no Art.
4º , da INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 80 ha CH TEÓRICA: 60CH PRÁTICA: 20

CRÉDITOS: 04

PERÍODO: segundo
período ANO/SEMESTRE:2021.2

PROFESSOR:  Pedro Manoel Monteiro  

1. EMENTA

Orfismo. O trânsito entre modernismo português e brasileiro. Experimentalismo poético e o novo romance. Os caminhos da contemporaneidade.

2. OBJETIVO GERAL

Proporcionar uma visão diacrônica e sincrônica do fenômeno literário em Portugal, no início do século XX, abarcando os textos fundamentais em
verso e prosa, visando à preparação do estudante de letras para o desempenho de suas atividades docentes e aprofundamento na técnica da
análise e da crítica literária

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A Disciplina objetiva proporcionar uma visão diacrônica e sincrônica do fenômeno literário em Portugal, no século XX, abarcando os textos
fundamentais em verso e prosa, visando à compreensão da passagem do mundo do Simbolismo para a Modernidade Estética, tendo como
principais vetores a modernidade estética e suas vanguardas, assim como a busca por uma nova expressão literária no século da velocidade.

4. CONTEÚDOS 

1. Contexto histórico - o final do século XIX, início do século XX
1.1. Vanguardas artísticas europeias.
1.2. As Revistas Modernistas Portuguesas.
2. Orfismo
2.1. Fernando Pessoa hortônimo e heterônimo.
2.2. Mário de Sá Carneiro.
3. Interregno
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3.1. Florbela Espanca.
3.2. Aquilino Ribeiro.
4. Presencismo
4.1. Aquilino Ribeiro, Branquinho da Fonseca, José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Miguel Torga.
5. Neorrealismo
5.1. Alves Redol, Manuel da Fonseca, Carlos Oliveira, José Cardoso Pires, Vergílio Ferreira.
6. Tendências Contemporâneas
6.1. José Saramago, Ana Hatherly, Agustina Bessa-Luís, Sofia de Mello Breyner Andresen.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conforme o já apontado no cronograma, o método abordado será o de aulas expositivas e seminários como forma de articulação entre
a teoria e a prática da análise literária. Subentende-se que o processo de aulas expositivas circunscreve as relações dialógicas entre
professor e alunos. Como elemento articulador da dialética pretendida far-se-á após a contextualização histórica dos períodos
literários, partindo-se daí para a
leitura e discussão de textos em verso integrais e fragmentos dos textos em prosa, dos mais significativos dos períodos analisados

Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

CRONOGRAMA DE  ATIVIDADES

N° DATA CONTEÚDOS Atividades e
Recursos

1 25/04

Atividade síncrona:
Contexto histórico - o final do século XIX, início do século XX
Atividades assíncronas:
VÍDEOS:
o século xx (primeira década).
https://www.youtube.com/watch?v=qelmAFyGkdQ
história do século xx - o começo de um século de 1890 a 1913 - 1º parte
https://www.youtube.com/watch?v=OoW1gAWD4qc
A Alma e a Gente - VIII #20 - A Mensagem de Pessoa - 15 Mai 2010
https://www.youtube.com/watch?v=QF4wub0bNkc
 
TXT

2 02/05

Atividade síncrona:
Vanguardas artísticas europeias
Atividades assíncronas:
 
VÍDEOS:
Vanguardas Europeias [Prof. Noslen]
https://www.youtube.com/watch?v=3xUjHZO0yXw
 
TXT:
O Manifesto Futurista, de Filippo Tomaso Marinetti
O Manifesto Futurista “Por uma Sociedade de Proteção das Máquinas” de Fedele Azari Vanessa Beatriz Bortulucce1

3 09/05

Atividade síncrona:
As Revistas Modernistas Portuguesas
Atividades assíncronas:
VÍDEOS:
O VELHO Estado NOVO | Salazarismo e Revolução dos Cravos
https://www.youtube.com/watch?v=9NB0YvIJ330
Orfismo na Grécia - uma introdução à doutrina de Orfeu
https://www.youtube.com/watch?v=fNpx2GxcdO8
 
TXT:

4 16/05

Atividade síncrona:
Orfismo
Atividades assíncronas:
TXT:
 
VÍDEO:
Manifesto anti Dantas recitado por José de Almada Negreiros
https://www.youtube.com/watch?v=4BNhCPCuvCw
Aula 39 MODERNISMO em Portugal parte 1 Sensacionismo
https://www.youtube.com/watch?v=r9qZOTWwl7I
FERNANDO PESSOA – Documentário
https://www.youtube.com/watch?v=WG42Yj34YLM
Almada Negreiros vida e obra part1
https://www.youtube.com/watch?v=KgUSFunJsNg
 

5 23/05

Atividade síncrona:
Fernando Pessoa hortônimo
Atividades assíncronas:
VÍDEOS:
O maior poeta português do século XX: Fernando Pessoa e seu livro Mensagem
https://www.youtube.com/watch?v=6Aa5V4xzV2I
Literatura Fundamental 50 - Mensagem, Fernando Pessoa - Paola Poma
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https://www.youtube.com/watch?v=kxEjhpzQz7s
 

3h/a – atividades
síncronas:
videoconferência
via Google Meet
 
3h/a – atividades
assíncronas via
SIGAA

6 30/05

Atividade síncrona:
Fernando Pessoa heterônimo
Atividades assíncronas:
PPT:
 
VÍDEOS:
Modernismo em Portugal - Fernando Pessoa e seus Heterônimos
https://www.youtube.com/watch?v=6Hq4eI8nybE
AS MUITAS "PESSOAS" DE FERNANDO PESSOA
https://www.youtube.com/watch?v=Hb1_gKLWaGM
 
TXT:

7 06/06

Atividade síncrona:
Mário de Sá Carneiro
 
Atividades assíncronas:
VÍDEOS:
 Memorial a Mário de Sá-Carneiro
https://www.youtube.com/watch?v=NzAHNzqMSSc

8 13/06

Atividade síncrona:
Interregno e Florbela Espanca
Atividades assíncronas:
VÍDEO:
Florbela Espanca Documentário
https://www.youtube.com/watch?v=3NVrSMq2u0Q
FLORBELA ESPANCA I 50 FATOS
https://www.youtube.com/watch?v=8Du6lk_ncUw
 
TXT

9 20/06

Atividade síncrona:
Presencismo - Aquilino Ribeiro, Branquinho da Fonseca
Atividades assíncronas:
 
VÍDEO:
Um Homem, Uma Época: Aquilino Ribeiro
https://www.youtube.com/watch?v=iI8nYALZaoE
Branquinho Fonseca
https://www.youtube.com/watch?v=zDsw0Fl2qrU
 
TXT:

10 27/06

Atividade síncrona:
José Régio, Adolfo Casais Monteiro, Miguel Torga
Atividades assíncronas:
 
VÍDEO:
José Régio e a Toada de Portalegre - Historia de Portugal (A Alma e a Gente) T01E05
https://www.youtube.com/watch?v=MbZue1QmkL8
CÂNTIGO NEGRO, de José Régio, por Aldo Basto
https://www.youtube.com/watch?v=xcbwTdcM4_k
CÂNTIGO NEGRO, de José Régio, por José Régio
https://www.youtube.com/watch?v=TBCd0vuxbFo
Ler Mais Ler Melhor Vida e Obra de Adolfo Casais Monteiro
https://www.youtube.com/watch?v=epWM7_wugpw
Casa Miguel Torga
https://www.youtube.com/watch?v=qmVJUq7gYAY
 
TXT:
 

11 04/07

Atividade síncrona:
Neorrealismo - Alves Redol, Manuel da Fonseca
Atividades assíncronas:
 
VÍDEO:
Alves Redol a vida e a obra
https://www.youtube.com/watch?v=h9Di3UzW_IY
Domingos Lobo – A Influência do Marxismo no Movimento Neo-Realista Português
https://www.youtube.com/watch?v=3xNVM1MMuc
Gaibéus - Alves Redol
https://www.youtube.com/watch?v=7z1p13rkfE0
 
 
TXT:
REALISMO DE 70 E NEO-REALISMO PORTUGUÊS, de Roberto Pontes

12 11/07

Atividade síncrona:
Carlos de Oliveira, José Cardoso Pires, Vergílio Ferreira
Atividades assíncronas:
VÍDEO:
Uma Abelha na Chuva – 1971
https://www.youtube.com/watch?v=ajlsqaVZE6U
Jose Cardoso Pires
https://www.youtube.com/watch?v=FznQt1dSACc
Retrato a la minuta - Virgilio Ferreira (1996)
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https://www.youtube.com/watch?v=GJ2wdWN6dTQ
 
TX

13 18/07

Atividade síncrona:
Tendências Contemporâneas José Saramago, Ana Hatherly, Ernesto de Mello e Castro
Atividades assíncronas:
VÍDEO:
José Saramago – roda viva
https://www.youtube.com/watch?v=Wt8qVW2xlzU
Entrevista a Ana Hatherly
https://www.youtube.com/watch?v=lcFF-Czt6bI
E M DE MELO E CASTRO – veredas literárias
https://www.youtube.com/watch?v=9ZHyLl0fBq8
E. M. DE MELO E CASTRO - INFOPOEMAS (e comentários) – veredas literárias
https://www.youtube.com/watch?v=y1l_PmLPqQE
 
TX
Valores socioculturais nos romances de José Saramago: reflexões sobre literatura e sociedade, de Iris Selene CONRADO
José Saramago: um olhar sobre a globalização e a sociedade da informação, de Maria Irene da Fonseca e Sá

 

14 25/07

Atividade síncrona:
Tendências Contemporâneas - Agustina Bessa-Luís, Sophia de Mello Breyner Andresen
Atividades assíncronas:
VÍDEO:
Agustina Bessa-Luís – documentário
https://www.comunidadeculturaearte.com/agustina-bessa-luis-a-romantica-do-tamega/
A Sibila, de Agustina Bessa-Luís - Canal do Lucas
https://www.youtube.com/watch?v=wO3gpfdRWuE
Documentário Sophia de Mello Breyner Andresen O Nome das Coisas
https://www.youtube.com/watch?v=s0MhPfK1OjY
 
TX

 

15 01/08

Atividade síncrona:
Tendências Contemporâneas - atualidades
Atividades assíncronas:
VÍDEO:
Morreu o poeta Herberto Helder
https://www.youtube.com/watch?v=-p0CnJ-FW_E
 
TX

 

16 08/08

Atividade síncrona:
Tendências Contemporâneas - atualidades
Atividades assíncronas:
Tendências Contemporâneas - atualidades
 
VÍDEO

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A carga horária destinada à pratica como componente curricular será cumprida com a elaboração de uma proposta didática direcionada ao
ensino médio sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula. Os alunos serão orientados conforme a demanda de cada grupo, mas ao longo das
aulas teóricas serão apresentados exemplos da articulação do conteúdo trabalhado com a prática docente. Depois da elaboração das propostas,
os alunos socializarão com a turma, num seminário. As propostas deverão ser embasadas em pesquisas voltadas para o ensino da literatura.
Desse modo, os alunos poderão recorrer ao material didático das escolas para conhecê-lo e utilizarem na proposta de transposição didática do
conteúdo teórico estudado ao longo do semestre para o ensino médio.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação contemplará os seguintes instrumentos:

a. participação e realização dos exercícios propostos como atividades assíncronas. Estes exercícios preveem a autocorreção e a possibilidade
de três tentativas de realização.

b. Resolução da atividade final no SIGAA. O aluno terá três tentativas para a resolução desse exercício.

Para o cômputo da nota será considerada o melhor resultado das três tentativas.

Todas as atividades receberão notas de zero a dez, e o aluno será considerado aprovado se obtiver a média regimental.

O aluno que não obtiver a média, poderá solicitar prova repositiva e substituir a menor nota.

Desse modo, para efetivação da nota será considerada a seguinte equação:

MEA+NEF = MF

       2

Onde:

MEA=Média das atividades assíncronas (Nota Unidade 1)

NEF= Nota do exercício final (Nota Unidade 2)

MF= Média Final. (Média)
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A prova repositiva será realizada no dia 21/05, pelo sistema SIGAA e o aluno terá apenas uma tentativa de resolução da prova.

As atividades para avaliação da disciplina seguem de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 202.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos: Recursos midiáticos: impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamento projetor e micro computador; Sistema da UNIR SIGAA para a publicação notícias e das atividades avaliativas. Whatsapp para contato
direto com a turma em horários além da sala de aula. Google meet para orientações individuais ou em grupo, a depender da demanda dos alunos.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CASTRO, Ernesto Manuel de Melo e. Literatura portuguesa de invenção. São Paulo: DIFEL, 1984.

2. FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1991.

3. PESSOA, Fernando. Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABREU, Mirhiane Mendes de. “Do ensaio à história literária: o percurso intelectual de Ronald de Carvalho” – Revista do Departamento de Teoria
Literária – Instituto de Estudos da Linguagem – Unicamp, São PauloCampinas, pp.155-165. 27(2) – jul./dez. 2007, pp. 265-275. 2. ABDALA
JÚNIOR, Benjamin. A escrita neorrealista. São Paulo: Ática, 1981. 3. ABDALA JÚNIOR, Benjamin [Org.]. Incertas relações – Brasil - Portugal no
século XX, São Paulo, Senac. 2003. 4. BRÉCHON, Robert. Fernando Pessoa: Estranho Estrangeiro. Rio de Janeiro, Record, 1998. 5. GOMES,
Maria dos Prazeres. Outrora Agora – relações dialógicas na poesia portuguesa de invenção. São Paulo: EDUC, 1993. 6. MATOSO, José (Dir.).
História de Portugal. 8 vol. Lisboa: Editorial estampa, 2001. 7. MENDONÇA, Fernando. A literatura portuguesa no século XX. São Paulo: HUCITEC,
1973. 8. MELO E CASTRO, E. M. de. As vanguardas na poesia portuguesa do séc. XX. Lisboa: 9. Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1980.
10. SARAIVA, Antônio José. Iniciação à Literatura Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 11. SARAIVA, Antônio José & LOPES,
Oscar. História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2010. 12. SARAIVA, Arnaldo. Modernismo brasileiro e Modernismo português –
subsídios para o seu estudo e para a história das suas relações. Campinas-SP, Editora da Unicamp. 2004. 13. REIS, Ricardo (Org.). Literatura
portuguesa moderna e contemporânea. Lisboa: Universidade Aberta, 1990. . Teresa – Revista de em Literatura Brasileira (USP). ISSN: 2447-8997
2. Revista Terceira Margem. Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura-UFRJ. ISSN 1413-0378. 3. Remate de Males.
Revista do Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP. ISSN 2316-5758.

 

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882312
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:

Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)

Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução
N. 309/CONSEA, de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).

Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada:
Resolução Nº 30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO: OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ENSINO
MÉDIO                                       CÓDIGO:DLV00031                                                                                
                                                                                                                                                                          
                                                           

( ) Presencial

( ) Híbrida

(x) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

Eu faço parte do grupo de risco, sou portador de diabetes melito, portanto estou enquadrado
no Art. 4º , da INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP/SEDGG/ME Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE
2021.

 

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 100h

( carga horária da
disciplina)

CH
TEÓRICA: 0

(obrigatório)

CH PRÁTICA: 100 h

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 6º ANO/SEMESTRE: 2021/2

PROFESSOR(A):  Pedro Manoel Monteiro

1. EMENTA

Legislação e diretrizes curriculares do ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio. Legislação Educacional. Metodologias de ensino, competências, currículo escolar e
material didático. Processos de avaliação. Vivência do cotidiano da escola pública do Ensino Médio para conhecimento da estrutura física da escola, proposta pedagógica e
organização do trabalho escolar. Elaboração e execução do projeto de estágio. Relatório final da disciplina. Seminários de discussões interdisciplinares.

2. OBJETIVO GERAL

Conhecer e integrar os conhecimentos de área específica do curso a uma visão educacional mais ampla sobre a Escola de Ensino Médio, sua estrutura e funcionamento, observando e
conhecendo o perfil da comunidade escolar e as metodologias de trabalho desenvolvidas no âmbito da escola.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar a legislação e diretrizes curriculares do estágio supervisionado;

Apresentar o Regimento do Estágio do Curso de Letras - Língua Portuguesa

Discutir sobre metodologias de ensino e formas de avaliação.

Encaminhar os alunos para a observação das escolas públicas

Conhecer a estrutura física da escola, 

Conhecer a proposta pedagógica e a organização do trabalho escolar

Assistir às aulas de língua portuguesa e literatura no ensino médio.

Elaborar relatório.

Socializar com os demais alunos os dados observados.

4. CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Legislações, apontamentos teóricos e orientações gerais
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Unidade 2 - Encaminhamento dos discentes para as escolas-campo

Unidade 2 - Orientações para a elaboração do relatório final e seminário.

 

 

UNIDADE I – ESTÁGIO SUPERVISIONADO: OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ENSINO MÉDIO

Concepções e objetivos do estágio;
Histórico do ensino de português no Brasil;
Concepções: de educação, de ensino e de língua;
Metodologias de ensino, competências, currículo escolar e material didático;
Processos de avaliação.
Legislação Educacional;
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;
Metodologias de ensino, competências, currículo escolar e material didático.

UNIDADE II- VIVÊNCIA DO COTIDIANO DA ESCOLA: OBSERVAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO FUNDAMENTAL II

Elaboração e execução do projeto de estágio de observação e participação: Projeto Investigativo;
Conhecimento da estrutura física da escola,
Conhecimento da organização do trabalho escolar;
O espaço do professor e do aluno e a interação na escola-campo

UNIDADE III- ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E SOCIALIZAÇÃO DOS DADOS

Orientações gerais para a elaboração do relatório final
Seminários de discussões interdisciplinares;

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A realização do estágio supervisionado obedecerá ao regulamento se dará a partir das seguintes estratégias e procedimentos metodológicos:

A carga horária será dividida em três momentos considerando as unidades previstas no conteúdo acima descrito:

1º momento (20 horas) - os docentes apresentarão a legislação pertinente ao estágio e os apontamentos necessários para embasamento teórico do alunos tanto para as observações
das aulas quanto para a elaboração do relatório final. Os alunos contarão com um momento de leitura individual para se prepararem para as discussões em sala de aula, de modo que
se oportunize uma participação efetiva dos discentes.

2º momento (80 horas) - os discentes serão encaminhados às escolas-campo e durante esse momento deverão fazer a observação da estrutura da escola e análise dos documentos
reguladores da escola como PPP, diretrizes estaduais para o ensino da língua portuguesa e literatura, entrevista aos gestores e professores (se necessário), análise dos documentos da
escola (20 horas); observação e participação de aulas na escola-campo (30 horas). Sistematização dos dados observados, pesquisas e leituras teóricas complementares, encontros
com o professor orientador de estágio para acompanhamento das atividades (30 horas)

 

3º momento (20 horas) - Orientações gerais para a elaboração do relatório final e para o seminário de socialização dos dados. 

 

Os alunos poderão realizar as observações e elaborar o relatório em duplas.

Nos momentos 1 e 3 as aulas serão:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Leituras individuais e extra-classe;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;

No momento 2, os alunos farão:

Estudos in loco com a orientação e supervisão do gestor da escola e do professor de língua portuguesa.
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

 

CRONOGRAMA:

1 5 aulas 26/04

Atividade síncrona (2h): Apresentação do Plano da Disciplina, metodologia e formas de avaliação. Apresentação do Regulamento de Estágio e das diretrizes
gerais para a realização do mesmo.

Atividade assíncrona (3h): Leitura de texto sobre o estágio no ensino médio e leitura de texto sobre a legislação para o ensino médio - preparação para a próxima
aula.

2 5 aulas 03/05
Atividade síncrona (2h): Leitura e discussão das legislações sobre o ensino médio

Atividade assíncrona (3h): Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura - preparação para a próxima aula.

3 5 aulas 10/5
Atividade síncrona (2h): Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura

Atividade assíncrona (3h): Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura.- preparação para a próxima aula.

Atividade síncrona (2h): Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura. Encaminhamento dos documentos necessários ao estágio: fichas
de acompanhamento, cartas de apresentação etc.
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4 5 aulas 17/05de acompanhamento, cartas de apresentação etc.

Atividade assíncrona: primeiros contatos com a escola campo.

5 5 aulas 24/05 Início do estágio nas escolas, visita dos estagiários às escolas

6 5 aulas
extras 24/05 Início do estágio nas escolas, visita dos estagiários às escolas

7 5 aulas 31/05Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares

8 5 aulas
extras 31/05Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras complementares

9 5 aulas 07/06Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras complementares

105 aulas
extras 07/06Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras complementares

115 aulas 14/06Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

125 aulas
extras 14/06Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

135 aulas 21/06Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

145
aulas extras21/06Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

155 aulas 28/06Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

165
aulas extras28/06Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

175 aulas 05/07Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

185
aulas extras05/07Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

195 aulas 12/07Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

205
aulas extras12/07Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

215 aulas 19/07
Atividades síncronas (2h): apresentação da estrutura do relatório de estágio. Orientações para a elaboração do relatório final.

Atividades assíncronas (3h): escrita primeira versão

225 aulas 26/07
Atividade síncrona (2h): Orientações para a elaboração do relatório final

Atividade assíncrona (3h): escrita primeira versão

235 aulas 02/08
Entrega da primeira versão do relatório final.

Seminário de estágio de observação – socialização dos dados

245 aulas 09/08Seminário de estágio de observação – socialização dos dados

  10 a
12/08Entrega da versão definitiva do relatório final

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a) distribuição da carga horária em
algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a
educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e elaborar a programação acadêmica
da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê conforme a ementa e a  matriz
curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação consistirá na média das notas do Relatório Final e do Seminário, a cada uma destas duas etapas será atribuída uma nota de zero a dez.

As observações e o relatório serão feitos em dupla. 

Não havendo alcançado a média, os alunos poderão revisar o texto final do relatório a fim de melhorar a redação e a exposição dos dados observados, havendo, com isso, a
possibilidade de melhorar a nota.
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A primeira versão deverá ser entregue em 02 de agosto de 2022. Após a correção, o professor divulgará as notas e se há ou não necessidade de entrega de nova versão corrigida. 

Assim, se solicitado, o aluno deverá entregar a versão definitiva, devidamente corrigia, do relatório final de estágio até o dia 12 de agosto de 2022, prazo final para a realização de
provas repositivas conforme a Resolução 391 - CONSEA - de 25 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre o Calendário Acadêmico e o retorno das atividades presenciais dos cursos de
graduação. devidamente corrigido

O não cumprimento ou cumprimento parcial da carga horária do estágio nas escolas-campo ou de uma das etapas avaliativas implicará na reprovação do aluno.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos midiáticos: impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
No caso da impossibilidade das aulas presenciais: computadores, google meet, conexão com internet para as aulas remotas.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AZEREDO, J. Carlos (org.). Língua portuguesa em debate: conhecimento e ensino. Petrópolis: Vozes, 2000.

2. MIZUKAMI, Maria da Graça Nicolett. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: E.P.U., 1986.

3. SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy Alves Martins; BRANDÃO, Heliana Maria Brina; MACHADO, Maria Zélia Versiani (orgs.). A
escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. Belo Horizonte: Autêntica/CEALE/FAE/UFMG, 2006. p. 17-48.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CANDIDO. Antonio. A literatura e formação do homem. In: Ciência e cultura. São Paulo: SBPC, 24 (9), set/1972 a.

2. CASTILHO, Ataliba T. A língua falada no ensino de português. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2002.

3. FAZENDA, Ivani. (Org) Novos enfoques da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 2001.

4. LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1983.

5. TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

Periódicos:

1. Revista do Instituto de Estudos Brasileiro - www.ieb.usp.br

2. Revista Pedagógica Histórica - HTTP://worldcat.org/title/paedagogicahistorica/oclc/52692900?lang=pt

3. Revista Educação &Sociedade HTTP://www.cedes.unicamp.br/rev_apresentação.htm

4. Revista Educação & Pesquisa - HTTP://www3.fe.usp.br/seçoes/inst/novo/revista

5. Revista Brasileira de Educação - HTTP://www,anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882314
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Pedro Manoel Monteiro  

E-mail:pmmonteiro2008@gmail.com

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 

Preparação de aulas
de LITERATURA
PLURAL 

Preparação de
aulas de ESTÁGIO
SUPERVISIONADO:
OBSERVAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NO
ENSINO MÉDIO

Atendimentos
aos alunos
DE LITERATURA
 APLURAL

Atendimentos aos
alunos ESTÁGIO
SUPERVISIONADO:
OBSERVAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NO
ENSINO MÉDIO

Orientação
mestrado
PPGMEL

leitura
de
obras
de
ficção

 

Vespertino

 

Aulas de LITERATURA
PLURAL

Aulas de ESTÁGIO
SUPERVISIONADO:
OBSERVAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NO
ENSINO MÉDIO

Orientações
de TCC
Projeto

Orientações de
TCC elaboração

Elaboração
do Projeto
PIBIC e
Orientações
(se
aprovado)

leitura
de
obras
de
ficção

 

Noturno

 

Encontros com o
grupo de pesquisa
LILIPO

PESQUISA AS
ESCRITORAS
AFRICANAS
NOMERCADO
EDITORIAL

CURSOS DE
EXTENSÃO

ATIVIDADES EM
COMISSÕES

  

 

Observações:

1.

2.

3.

4.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO MANOEL MONTEIRO, Docente, em
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06/04/2022, às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882318 e o código CRC D35AE710.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882318
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Pedro Manoel Monteiro  
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882322
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Pedro Manoel Monteiro  

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882324
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: LITERATURA DE ANTÍTESES, DE EQUILÍBRIO E DE TENSÕES SENSÍVEIS       
                                           CÓDIGO: DLV00020                                                                                         
                                                                            

( x) Presencial

(x ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

O planejamento das aula levará em conta a Resolução e irá prever a modalidade presencial.
Entretanto, se a situação pandêmica se agravar ou  na impossibilidade de cumprimento pelas
condições físicas do artigo 3º, item III, da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE
2022, que dispõe sobre Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos
cursos de graduação, as aulas serão presenciais tornar-se-ão aulas síncronas e serão
ministradas de forma remota, se não for possível manter o distanciamento necessário para a
segurança dos alunos e da docente. Assim, conforme o referido item, se o número de alunos
matriculados for superior ao determinado no protocolo de biossegurança, as aulas ocorrerão em
modalidade remota: "Art 3º Ficam autorizadas as atividades acadêmicas de forma remota ou
híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-cognitivo, cujo número de matriculados não
permita manter distanciamento físico/social seguro para evitar o contágio do Sars-Cov-2;"

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 80 h

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:
60h

(obrigatório)

CH PRÁTICA: 20 h

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 4

PERÍODO: 4º ANO/SEMESTRE: 2021/2

PROFESSOR(A):  Raquel Aparecida Dal Cortivo

1. EMENTA

Barroco, Arcadismo, Romantismo: diálogos com a literatura brasileira e a contemporaneidade.

2. OBJETIVO GERAL

Fortalecer a visão diacrônica e sincrônica do fenômeno literário em Portugal, abarcando os textos fundamentais do Barroco, do arcadismo e do
romantismo e textos em verso e prosa, visando à preparação do estudante de Letras para o desempenho de suas atividades docentes e
aprofundamento na técnica da análise e da crítica literária.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- conhecer o contexto social do Barroco português;

- identificar as características do Barroco;
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- reconhecer os principais autores e obras do Barroco português;

- desenvolver análises de obras do Barroco português;

- conhecer o contexto social do Arcadismo português;

- identificar as características do Arcadismo;

- reconhecer os principais autores e obras do Arcadismo português;

- desenvolver análises de obras do Arcadismo português;

- conhecer o contexto social do Romantismo português;

- identificar as características do Romantismo;

- reconhecer os principais autores e obras do Romantismo português;

- desenvolver análises de obras do Romantismo português;

- elaborar propostas de aulas para o ensino médio a partir do conteúdo da ementa.

4. CONTEÚDOS 

UNIDADE 1 - BARROCO

Contexto histórico

Características

Prosa doutrinária: Sermões do Padre Vieira

Poesia: Francisco Rodrigues Lobo; D. Francisco Manuel de Melo, Sóror Mariana do Alcoforado, Sóror Violante do Céu.

Teatro: Antônio José da Silva – O Judeu

UNIDADE 2 -ARCADISMO

Contexto histórico

A poesia lírica e satírica de Bocage

UNIDADE 3 - ROMANTISMO

Primeira geração: Alexandre Herculano, Almeida Garrett, António Feliciano de Castilho

Segunda geração: Camilo Castelo Branco, Soares Passos

Terceira geração: Júlio Dinis, João de Deus

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

        As aulas serão expositivo-dialogadas. Entretanto, com o objetivo de  promover o protagonismo do aluno na dinâmica das aulas, será introduzido
o princípio da sala de aula invertida, prevendo um momento de pesquisa e leitura individual dos alunos, para na sequência, a docente proceder as
explicações a respeito do conteúdo. Espera-se, com isso, que o momento da aula presencial se torne mais participativo e interativo tanto dos alunos
entre si, quando com a docente, oportunizando, assim, um espaço para a construção conjunta do conhecimento.

       A carga horária prática será destinada à elaboração de materiais e ou estratégias de ensino voltadas para o estudante do nível médio, levando o
discente a refletir sobre práticas de transposição didática dos conteúdos aprendidos para o nível médio. Os discentes serão convidados a planejar e
apresentar uma aula simulada.

       Todas as atividades realizadas pelos alunos terão caráter avaliativo e as avaliações formais serão feitas de maneira continuada no ambiente
virtual do SIGAA, a partir de leituras e resolução de questionários, de modo que seja possível tanto o debate sobre os textos lidos, conforme a
demanda dos alunos, quanto a autocorreção do aluno.

Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA
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1 4 aulas 02/05
Apresentação do Plano da Disciplina, metodologia e formas de avaliação. Introdução ao conteúdo a ser
trabalhado no semestre. Barroco -  Contexto histórico  - Características

 

2 4 aulas extras 02/05

Atividade individual de pesquisa a respeito do Barroco, contexto histórico, características, principais autores
do Barroco português, seleção de obras. Esta atividade será realizada pelo aluno, extraclasse, o aluno deve
sistematizar esses dados. Atividade individual de leitura dos Sermões de Pe Antonio Vieira e Vídeo no
SIGAA. Preparação para a próxima aula.

3 4 aulas 09/05 Prosa doutrinária: Sermões do Padre Vieira

4 4 aulas extras 09/05 Atividade avaliativa no SIGAA sobre a obra de Pe Antônio Vieira. Leitura e análise de poemas barrocos.
Preparação para a próxima aula. As cartas portuguesas, Sóror Mariana do Alcoforado.

5 4 aulas 16/05 Poesia: Francisco Rodrigues Lobo; D. Francisco Manuel de Melo, Sóror Violante do Céu. Sóror Mariana do
Alcoforado. Teatro: Antônio José da Silva – O Judeu

6 4 aulas extras 16/05 Atividades avaliativas no SIGAA sobre o Barroco português. Pesquisas individuais sobre o Arcadismo,
preparação para a próxima aula.

7 4 aulas 23/05 Arcadismo - Contexto histórico  - Características

8 4 aulas extras 23/05
Atividade individual de leitura de poemas de Bocage.

Vídeo no SIGAA

9 4 aulas 30/05 A poesia lírica de Bocage

10 4 aulas extras 30/05 Atividade avaliativa no SIGAA sobre a poesia lírica de Bocage

11 4 aulas 06/06 A poesia satírica de Bocage

12
4 aulas extras

(Carga horária
prática)

06/06

Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre

Atividade avaliativa no SIGAA sobre a poesia satírica de Bocage.

Atividade de pesquisa sobre o Romantismo português, preparação para a próxima aula

 

13 4 aulas 13/06 Romantismo -  Contexto histórico  - Características

14
4 aulas extras

(Carga horária
prática)

13/06

Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre.

Atividade individual de leitura de contos e  do romance Eurico: o presbítero. Preparação para a próxima aula.

 

15 4 aulas 20/06 Primeira geração: Alexandre Herculano

16
4 aulas extras

(Carga horária
prática)

20/06

Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre.

Vídeos sobre Alexandre Herculano SIGAA.

Atividade individual de leitura de poemas e  do romance Viagens na minha terra, de Almeida Garrett.
Preparação para a próxima aula.

17 4 aulas 27/06 Almeida Garrett

18
4 aulas extras

(Carga horária
prática)

27/06
Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre. Atividade no SIGAA – Vídeos sobre Almeida Garrett

Atividade individual de leitura de poemas de António Feliciano de Castilho.

Plano de Ensino DALV-PVH 0882326         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 404



19 4 aulas 04/07 António Feliciano de Castilho

20 4 aulas extras 04/07
Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre.

Atividade individual de Leitura do romance Amor de Perdição

21 4 aulas 11/07 Segunda geração: Camilo Castelo Branco.

22 4 aulas 18/07
Camilo Castelo Branco.

 

23 4 aulas 25/07
Terceira geração: Júlio Dinis e João de Deus

Atividade avaliativa no SIGAA sobre o Romantismo português.

24 4 aulas 08/07
Apresentação das propostas didáticas elaboradas nas atividades práticas. Envio das propostas pelo SIGAA.

Envio do plano de aula ou sequência didática.

 

Total de aulas: 96 aulas = 80h.

CRONOGRAMA DE AULAS REMOTAS

1
2 aulas:
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

02/05
Apresentação do Plano da Disciplina, metodologia e formas de avaliação. Introdução ao conteúdo a ser
trabalhado no semestre. Barroco -  Contexto histórico  - Características

 

2
6 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

02/05

Atividade individual de pesquisa a respeito do Barroco, contexto histórico, características, principais autores
do Barroco português, seleção de obras. Esta atividade será realizada pelo aluno, extraclasse, o aluno deve
sistematizar esses dados. Atividade individual de leitura dos Sermões de Pe Antonio Vieira e Vídeo no
SIGAA. Preparação para a próxima aula.

3
2
aulas ATIVIDADES
SÍNCRONAS

09/05 Prosa doutrinária: Sermões do Padre Vieira

4
6 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

09/05 Atividade avaliativa no SIGAA sobre a obra de Pe Antônio Vieira. Leitura e análise de poemas barrocos.
Preparação para a próxima aula. As cartas portuguesas, Sóror Mariana do Alcoforado.

5
2
aulasATIVIDADES
SÍNCRONAS

16/05 Poesia: Francisco Rodrigues Lobo; D. Francisco Manuel de Melo, Sóror Violante do Céu. Sóror Mariana do
Alcoforado. Teatro: Antônio José da Silva – O Judeu

6
6 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

16/05 Atividades avaliativas no SIGAA sobre o Barroco português. Pesquisas individuais sobre o Arcadismo,
preparação para a próxima aula.

7
2 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

23/05 Arcadismo - Contexto histórico  - Características

8
4 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

23/05
Atividade individual de leitura de poemas de Bocage.

Vídeo no SIGAA

9
2 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

30/05 A poesia lírica de Bocage

10
6 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

30/05 Atividade avaliativa no SIGAA sobre a poesia lírica de Bocage

2 aulas
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11 ATIVIDADES
SÍNCRONAS

06/06 A poesia satírica de Bocage

12

6 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

(Carga horária
prática 4 - h)

06/06

Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre

Atividade avaliativa no SIGAA sobre a poesia satírica de Bocage.

Atividade de pesquisa sobre o Romantismo português, preparação para a próxima aula

 

13
2 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

13/06 Romantismo -  Contexto histórico  - Características

14

6 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

(Carga horária
prática - 4 h)

13/06

Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre.

Atividade individual de leitura de contos e  do romance Eurico: o presbítero. Preparação para a próxima aula.

 

15
2 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

20/06 Primeira geração: Alexandre Herculano

16

6 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

(Carga horária
prática - 4h)

20/06

Vídeos sobre Alexandre Herculano SIGAA.

Atividade individual de leitura de poemas e  do romance Viagens na minha terra, de Almeida Garrett.
Preparação para a próxima aula.

Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre.

17
2 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

27/06 Almeida Garrett

18

6 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

(Carga horária
prática 4-h)

27/06
Atividade individual de leitura de poemas de António Feliciano de Castilho.

Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre. Atividade no SIGAA – Vídeos sobre Almeida Garrett

19
2 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

04/07 António Feliciano de Castilho

20
6 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

04/07
Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre.

Atividade individual de Leitura do romance Amor de Perdição

21

 

2 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

11/07 Segunda geração: Camilo Castelo Branco.

2 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

11/07

Atividade prática em grupo – elaboração de plano de aula ou sequência didática sobre os conteúdos
trabalhados no semestre. 

Atividade individual de Leitura do romance Amor de Perdição, artigos e vídeos sobre a obra de Camilo
Castelo Branco

22

 

2 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

18/07 Camilo Castelo Branco.

2 aulas extras:
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

18/07 Atividade individual de Leitura do romance Amor de Perdição, artigos e vídeos sobre a obra de Camilo
Castelo Branco
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23

 

2 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

25/07 Terceira geração: Júlio Dinis e João de Deus

2 aulas
ATIVIDADES
ASSÍNCRONAS

25/07 Atividade avaliativa no SIGAA sobre o Romantismo português.

24
4 aulas
ATIVIDADES
SÍNCRONAS

08/07
Apresentação das propostas didáticas elaboradas nas atividades práticas. Envio das propostas pelo SIGAA.

Envio do plano de aula ou da sequência didática.

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

A carga horária destinada à pratica como componente curricular será cumprida com a elaboração de uma proposta didática direcionada ao ensino
médio sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula. Os alunos serão orientados conforme a demanda de cada grupo, mas ao longo das aulas
teóricas serão apresentados exemplos da articulação do conteúdo trabalhado com a prática docente. Depois da elaboração das propostas, os
alunos socializarão com a turma, num seminário. As propostas deverão ser embasadas em pesquisas voltadas para o ensino da literatura. Desse
modo, os alunos poderão recorrer ao material didático das escolas para conhecê-lo e utilizarem na proposta de transposição didática do conteúdo
teórico estudado ao longo do semestre para o ensino médio.

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga horária
de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação contemplará os seguintes instrumentos:

a. participação e realização dos exercícios propostos no SIGAA. Estes exercícios preveem a autocorreção e a possibilidade de três tentativas de
realização.

b. Envio da proposta didática realizada na atividade prática.

Para o cômputo da nota será considerada o melhor resultado das três tentativas nos exercícios realizados no SIGAA. No caso da atividade prática,
se o aproveitamento foi insuficiente, o aluno poderá refazer a atividade e reenviá-la até o dia da prova repositiva.

Todas as atividades receberão notas de zero a dez, e o aluno será considerado aprovado se obtiver a média regimental.

O aluno que não obtiver a média, poderá solicitar prova repositiva  que será realizada no dia 12 de agosto de 2022, por meio do link do google forms
enviado ao aluno.

Desse modo, para efetivação da nota será considerada a seguinte equação:

 

MF=MAU1+MAU2+MAU3 

                   3

Onde:

MF= Média Final. (Média)

MAU1 = Média das avaliações Unidade 1

MAU2=Média das avaliações Unidade 2

MAU3 = Média das avaliações Unidade 3

A prova repositiva será realizada no dia 10/08, presencialmente na sala do grupo de pesquisa LILIPO.

As atividades para avaliação da disciplina seguem de acordo com a RESOLUÇÃO 251/CONSEPE de 27 de novembro de 1997.

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;
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8. RECURSOS DIDÁTICOS

Serão utilizados os seguintes recursos didáticos:

Recursos midiáticos: impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamento projetor e micro computador;
Sistema da UNIR SIGAA para a publicação notícias e das atividades avaliativas.
Whatsapp para contato direto com a turma em horários além da sala de aula.
Google meet para orientações individuais ou em grupo, a depender da demanda dos alunos.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOCAGE. Sonetos. Coleção Ediouro.
2. Marquesa de Alorna. Poesias. 2ª ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa, Editora, 1960.

3. BRANCO, Camilo Castelo. Amor de perdição. São Paulo: Ática, 1991.
4. HERCULANO, Alexandre. Eurico, o presbítero. Rio de Janeiro: Tecnoprint, s.d.
5. DINIS, Júlio. As pupilas do senhor reitor. Rio de Janeiro: Tecnoprint, s.d.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SARAIVA, Antônio José & LOPES, Oscar. História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2010.

2. ABDALA Jr., Benjamim; PASCHOALIN, Maria Aparecida. História social da literatura portuguesa. 3.ed. São Paulo: Ática, 1990.

3. MOISÉS, Massaud. A Literatura Portuguesa através de textos. 33ª ed. rev. aumen, São Paulo, Cultrix, 2012.

4. FERREIRA, Alberto. Perspectiva do Romantismo Português. Lisboa: Ed. 70, 1971

5. MONGELLI, Lênia M. de Medeiros. Poesia Arcádica. São Paulo: Global, s.d.

 

Periódicos:

1. Revista Via Atlântica, USP. São Paul. Disponível em:  http://www.fflch.usp.br/dlcv/posgraduacao/ecl/publicado.html.

2. Revista Crioula. USP. São Paul. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/dlcv/revistas/crioula/

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Process o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882326
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO: OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ENSINO
MÉDIO                                       CÓDIGO:DLV00031                                                                                
                                                                                                                                                                          
                                                           

(X ) Presencial

(X ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

O planejamento das aula levará em conta a Resolução e irá prever a modalidade presencial.
Entretanto, se a situação pandêmica se agravar ou  na impossibilidade de cumprimento pelas
condições físicas do artigo 3º, item III, da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE
2022, que dispõe sobre Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos
cursos de graduação, as aulas serão presenciais tornar-se-ão aulas síncronas e serão
ministradas de forma remota, se não for possível manter o distanciamento necessário para a
segurança dos alunos e da docente. Assim, conforme o referido item, se o número de alunos
matriculados for superior ao determinado no protocolo de biossegurança, as aulas ocorrerão em
modalidade remota: "Art 3º Ficam autorizadas as atividades acadêmicas de forma remota ou
híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-cognitivo, cujo número de matriculados não
permita manter distanciamento físico/social seguro para evitar o contágio do Sars-Cov-2;"

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 100h

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA: 0

(obrigatório)

CH PRÁTICA: 100 h

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS: 5

PERÍODO: 6º ANO/SEMESTRE: 2021/2

PROFESSOR(A):  Raquel Aparecida Dal Cortivo

1. EMENTA

Legislação e diretrizes curriculares do ensino de Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio. Legislação Educacional. Metodologias de ensino,
competências, currículo escolar e material didático. Processos de avaliação. Vivência do cotidiano da escola pública do Ensino Médio para
conhecimento da estrutura física da escola, proposta pedagógica e organização do trabalho escolar. Elaboração e execução do projeto de estágio.
Relatório final da disciplina. Seminários de discussões interdisciplinares.

2. OBJETIVO GERAL

Conhecer e integrar os conhecimentos de área específica do curso a uma visão educacional mais ampla sobre a Escola de Ensino Médio, sua
estrutura e funcionamento, observando e conhecendo o perfil da comunidade escolar e as metodologias de trabalho desenvolvidas no âmbito da
escola.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Apresentar a legislação e diretrizes curriculares do estágio supervisionado;

Apresentar o Regimento do Estágio do Curso de Letras - Língua Portuguesa

Discutir sobre metodologias de ensino e formas de avaliação.

Encaminhar os alunos para a observação das escolas públicas

Conhecer a estrutura física da escola, 

Conhecer a proposta pedagógica e a organização do trabalho escolar

Assistir às aulas de língua portuguesa e literatura no ensino médio.

Elaborar relatório.

Socializar com os demais alunos os dados observados.

4. CONTEÚDOS 

Unidade 1 - Legislações, apontamentos teóricos e orientações gerais

Unidade 2 - Encaminhamento dos discentes para as escolas-campo

Unidade 2 - Orientações para a elaboração do relatório final e seminário.

UNIDADE I – ESTÁGIO SUPERVISIONADO: OBSERVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO ENSINO MÉDIO

Concepções e objetivos do estágio;
Histórico do ensino de português no Brasil;
Concepções: de educação, de ensino e de língua;
Metodologias de ensino, competências, currículo escolar e material didático;
Processos de avaliação.
Legislação Educacional;
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio;
Metodologias de ensino, competências, currículo escolar e material didático.

UNIDADE II- VIVÊNCIA DO COTIDIANO DA ESCOLA: OBSERVAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO
FUNDAMENTAL II

Elaboração e execução do projeto de estágio de observação e participação: Projeto Investigativo;
Conhecimento da estrutura física da escola,
Conhecimento da organização do trabalho escolar;
O espaço do professor e do aluno e a interação na escola-campo

UNIDADE III- ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E SOCIALIZAÇÃO DOS DADOS

Orientações gerais para a elaboração do relatório final
Seminários de discussões interdisciplinares;

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A realização do estágio supervisionado obedecerá ao regulamento se dará a partir das seguintes estratégias e procedimentos metodológicos:

A carga horária será dividida em três momentos considerando as unidades previstas no conteúdo acima descrito:

1º momento (20 horas) - os docentes apresentarão a legislação pertinente ao estágio e os apontamentos necessários para embasamento teórico
do alunos tanto para as observações das aulas quanto para a elaboração do relatório final. Os alunos contarão com um momento de leitura
individual para se prepararem para as discussões em sala de aula, de modo que se oportunize uma participação efetiva dos discentes.

2º momento (80 horas) - os discentes serão encaminhados às escolas-campo e durante esse momento deverão fazer a observação da estrutura da
escola e análise dos documentos reguladores da escola como PPP, diretrizes estaduais para o ensino da língua portuguesa e literatura, entrevista
aos gestores e professores (se necessário), análise dos documentos da escola (20 horas); observação e participação de aulas na escola-campo
(30 horas). Sistematização dos dados observados, pesquisas e leituras teóricas complementares, encontros com o professor orientador de estágio
para acompanhamento das atividades (30 horas)

 

3º momento (20 horas) - Orientações gerais para a elaboração do relatório final e para o seminário de socialização dos dados. 

 

Os alunos poderão realizar as observações e elaborar o relatório em duplas.

Nos momentos 1 e 3 as aulas serão:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Leituras individuais e extra-classe;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
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No momento 2, os alunos farão:

Estudos in loco com a orientação e supervisão do gestor da escola e do professor de língua portuguesa.
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

 

CRONOGRAMA de aulas presenciais:

1 5 aulas 26/04

2 horas de atividades em sala de aula: Apresentação do Plano da Disciplina, metodologia e formas de
avaliação. Apresentação do Regulamento de Estágio e das diretrizes gerais para a realização do mesmo.

3 horas de atividades extra-classe do aluno a título de preparação para a próxima aula: Leitura das legislações
sobre o ensino médio

 

2 5 aulas 03/05
2 horas de atividades em sala de aula: Leitura e discussão das legislações sobre o ensino médio

3 horas de atividades extra-classe do aluno a título de preparação para a próxima aula: Leitura das metodologias
de ensino de língua e literatura.

3 5 aulas 10/5
2 horas de atividades em sala de aula: Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura.

3 horas de atividades extra-classe do aluno a título de preparação para a próxima aula: Leitura metodologias de
ensino de língua e literatura.

4 5 aulas 17/05

2 horas de atividades em sala de aula: Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura.
Encaminhamento dos documentos necessários ao estágio: fichas de acompanhamento, cartas de apresentação
etc.

3 horas de atividades extra-classe: primeiros contatos com as escolas-campo

5 5 aulas 24/05 Início do estágio nas escolas, visita dos estagiários às escolas

6 5 aulas extras 24/05 Início do estágio nas escolas, visita dos estagiários às escolas

7 5 aulas 31/05 Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares

8 5 aulas extras 31/05 Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras
complementares

9 5 aulas 07/06 Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras
complementares

10 5 aulas extras 07/06 Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras
complementares

11 5 aulas 14/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

12 5 aulas extras 14/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

13 5 aulas 21/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares
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14 5 aulas extras 21/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

15 5 aulas 28/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

16 5 aulas extras 28/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

17 5 aulas 05/07 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

18 5 aulas extras 05/07 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

19 5 aulas 12/07 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

20 5 aulas extras 12/07 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

21 5 aulas 19/07
2 horas: orientações para a elaboração do relatório final

3 horas de atividades extra-classe do aluno: escrita primeira versão

22 5 aulas 26/07
2 horas: orientações para a elaboração do relatório final

3 horas de atividades extra-classe do aluno: escrita primeira versão

23 5 aulas 02/08
Entrega da primeira versão do relatório final de estágio.

Seminário de estágio de observação – socialização dos dados

24 5 aulas 09/08
Seminário de estágio de observação – socialização dos dados

Devolução do relatório de estágio em caso de necessidade de ajustes e correções.

  10 a
12/08 Entrega da versão definitiva do relatório final de estágio supervisionado.

 

 

CRONOGRAMA de aulas remotas:

1 5 aulas 26/04

Atividade síncrona (2h): Apresentação do Plano da Disciplina, metodologia e formas de avaliação. Apresentação
do Regulamento de Estágio e das diretrizes gerais para a realização do mesmo.

Atividade assíncrona (3h): Leitura de texto sobre o estágio no ensino médio e leitura de texto sobre a legislação
para o ensino médio - preparação para a próxima aula.

2 5 aulas 03/05
Atividade síncrona (2h): Leitura e discussão das legislações sobre o ensino médio

Atividade assíncrona (3h): Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura - preparação
para a próxima aula.

3 5 aulas 10/5
Atividade síncrona (2h): Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura

Atividade assíncrona (3h): Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura.- preparação
para a próxima aula.

4 5 aulas 17/05
Atividade síncrona (2h): Leituras e discussão sobre metodologias de ensino de língua e literatura. Encaminhamento
dos documentos necessários ao estágio: fichas de acompanhamento, cartas de apresentação etc.

Atividade assíncrona: primeiros contatos com a escola campo.

5 5 aulas 24/05 Início do estágio nas escolas, visita dos estagiários às escolas

6 5 aulas
extras 24/05 Início do estágio nas escolas, visita dos estagiários às escolas

7 5 aulas 31/05 Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares

5 aulas Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras
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8 5 aulas
extras 31/05 Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras

complementares

9 5 aulas 07/06 Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras
complementares

105 aulas
extras 07/06 Observação das instalações da escola e análise dos documentos escolares; pesquisas teóricas e leituras

complementares

115 aulas 14/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

125 aulas
extras 14/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

135 aulas 21/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

145
aulas extras21/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

155 aulas 28/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

165
aulas extras28/06 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

175 aulas 05/07 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

185
aulas extras05/07 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

195 aulas 12/07 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

205
aulas extras12/07 Observação das aulas do ensino médio; pesquisas teóricas e leituras complementares

215 aulas 19/07
Atividades síncronas (2h): apresentação da estrutura do relatório de estágio. Orientações para a elaboração do
relatório final.

Atividades assíncronas (3h): escrita primeira versão

225 aulas 26/07
Atividade síncrona (2h): Orientações para a elaboração do relatório final

Atividade assíncrona (3h): escrita primeira versão

235 aulas 02/08
Entrega da primeira versão do relatório final.

Seminário de estágio de observação – socialização dos dados

245 aulas 09/08 Seminário de estágio de observação – socialização dos dados

  10 a 12/08 Entrega da versão definitiva do relatório final

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
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É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação consistirá na média das notas do Relatório Final e do Seminário, a cada uma destas duas etapas será atribuída uma nota de zero a
dez.

As observações e o relatório serão feitos em dupla. 

Não havendo alcançado a média, os alunos poderão revisar o texto final do relatório a fim de melhorar a redação e a exposição dos dados
observados, havendo, com isso, a possibilidade de melhorar a nota.

A primeira versão deverá ser entregue em 02 de agosto de 2022. Após a correção, o professor divulgará as notas e se há ou não necessidade de
entrega de nova versão corrigida. 

Assim, se solicitado, o aluno deverá entregar a versão definitiva, devidamente corrigia, do relatório final de estágio até o dia 12 de agosto de 2022,
prazo final para a realização de provas repositivas conforme a Resolução 391 - CONSEA - de 25 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre o
Calendário Acadêmico e o retorno das atividades presenciais dos cursos de graduação. devidamente corrigido

O não cumprimento ou cumprimento parcial da carga horária do estágio nas escolas-campo ou de uma das etapas avaliativas implicará na
reprovação do aluno.

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos midiáticos: impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
No caso da impossibilidade das aulas presenciais: computadores, google meet, conexão com internet para as aulas remotas.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AZEREDO, J. Carlos (org.). Língua portuguesa em debate: conhecimento e ensino. Petrópolis: Vozes, 2000.

2. MIZUKAMI, Maria da Graça Nicolett. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: E.P.U., 1986.

3. SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy Alves Martins; BRANDÃO, Heliana Maria Brina;
MACHADO, Maria Zélia Versiani (orgs.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. Belo Horizonte:
Autêntica/CEALE/FAE/UFMG, 2006. p. 17-48.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CANDIDO. Antonio. A literatura e formação do homem. In: Ciência e cultura. São Paulo: SBPC, 24 (9), set/1972 a.

2. CASTILHO, Ataliba T. A língua falada no ensino de português. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2002.

3. FAZENDA, Ivani. (Org) Novos enfoques da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 2001.

4. LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1983.

5. TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.

Periódicos:

1. Revista do Instituto de Estudos Brasileiro - www.ieb.usp.br

2. Revista Pedagógica Histórica - HTTP://worldcat.org/title/paedagogicahistorica/oclc/52692900?lang=pt

3. Revista Educação &Sociedade HTTP://www.cedes.unicamp.br/rev_apresentação.htm

4. Revista Educação & Pesquisa - HTTP://www3.fe.usp.br/seçoes/inst/novo/revista

5. Revista Brasileira de Educação - HTTP://www,anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882329
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Raquel Aparecida Dal Cortivo

E-mail: raquel.cortivo@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 

Preparação de aulas
de LITERATURA DE
ANTÍTESES, DE
EQUILÍBRIO E DE
TENSÕES
SENSÍVEIS 

Preparação de
aulas de ESTÁGIO
SUPERVISIONADO:
OBSERVAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NO
ENSINO MÉDIO

Atendimentos
aos alunos
DE LITERATURA
DE ANTÍTESES,
DE EQUILÍBRIO
E DE TENSÕES
SENSÍVEIS

Atendimentos aos
alunos ESTÁGIO
SUPERVISIONADO:
OBSERVAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NO
ENSINO MÉDIO

Orientação
mestrado
PPGECH -
UFAM

 

 

Vespertino

 

Aulas de LITERATURA
DE ANTÍTESES, DE
EQUILÍBRIO E DE
TENSÕES
SENSÍVEIS 

Aulas de ESTÁGIO
SUPERVISIONADO:
OBSERVAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NO
ENSINO MÉDIO

Orientações de
TCC Projeto

Orientações de TCC
elaboração

Elaboração
do Projeto
PIBIC e
Orientações
(se
aprovado)

 

 

Noturno

 

Encontros com o grupo
de pesquisa LILIPO     -

 

Observações:

1. Será submetido um projeto PIBIC com previsão para dois planos de trabalho, duas orientações.

2.A data dos encontros com o Grupo de Pesquisa poderá ser alterada sob demanda dos
membros

3.A orientação do mestrado é de um aluno.

4.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL APARECIDA DAL CORTIVO, Docente, em
25/03/2022, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882337 e o código CRC A1EE593C.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882337
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Raquel Aparecida Dal Cortivo
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.
 
 

PLANO INDIVIDUAL DOCENTE

PERÍODO DE
REFERÊNCIA: 2021.2

DOCENTE: RAQUEL APARECIDA DAL CORTIVO
MATRÍCULA: 1664345

LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS -
NCH

I - ENSINO

ENSINO PRESENCIAL E A DISTANCIA

Ano/Período Código Turma Nível CH do
Componente

CH do
Docente

CH
Semanal

Dedicada*

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DE ENSINO PRESENCIAL: 12h

2021 .2 DAL00044

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO:
OBSERVAÇÃO NO
ENSINO MÉDIO   -  
T01

GRADUAÇÃO100h 100h 6.67h

2021 .2 DLV00020

LITERATURA
PORTUGUESA III:
ANTÍTESES,
EQUILÍBRIO E
TENSÕES
SENSÍVEIS   -   T01

GRADUAÇÃO80h 80h 5.33h

* Carga horária semanal é diluída durante todo o semestre.

 

ORIENTAÇÕES DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS
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ORIENTAÇÕES DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS

Caro(a) professor(a), informe as cargas horárias semanais dedicadas a atendimentos e
orientações de atividades de discentes sob sua orientação, de acordo com as categorias a
seguir:

 

ATENDIMENTO AOS ALUNOS: Mínimo 2h, Máximo 4h.  h
Digite a carga horária semanal dedicada a atender alunos fora do horário de aula.

ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO: 0   h
Digite a carga horária semanal dedicada a orientações acadêmicas aos alunos de graduação.

ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO: 0  h
Digite a carga horária semanal dedicada a orientações acadêmicas aos alunos de pós-
graduação.

 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DE ENSINO: 20h

II - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO

40 (CH do regime de trabalho) - 20 (CH dedicada ao ensino) = 20h

Distribua percentualmente as 20 horas restantes nas demais atividades abaixo.

 

Atividade Dados
Percentual
de
Dedicação

CH
Semanal
Dedicada

OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO 0  % 0 h
PESQUISA E PRODUÇÃO ACADÊMICA 0  % 10 h
EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES 0  % 0 h

FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Nenhuma
designação
encontrada.

 % 10 h

Outras atividades Desenvolvidas em Cursos de Graduação e
pós-graduação e/ou outros projetos institucionais com
remuneração específica, mediante autorização do
CONSEPE

  % 0 h

TOTAL DE PESQUISA, EXTENSÃO E OUTRAS ATIVIDADES: 20h

Especifique abaixo selecionando as outras atividades que desenvolve:

Outras atividades de Ensino

Para selecionar atividades dessa seção você precisa informar um percentual em Atividades de
Ensino.

Pesquisa e produção técnica científica

Para selecionar atividades dessa seção você precisa informar um percentual em Atividades de
Pesquisa.
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Extensão ou outras atividades técnicas

Para selecionar atividades dessa seção você precisa informar um percentual em Atividades de
Extensão ou Outras atividades técnicas.

Administração

Para selecionar atividades dessa seção você precisa informar um percentual em Atividades de
Administração.

III- OUTRAS ATIVIDADES

Neste item podem ser informadas outras atividades desenvolvidas em cursos de graduação, de
pós-graduação lato e stricto sensu e/ou outros projetos institucionais, com remuneração
específica, mediante autorização prévia do CONSEPE.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

(500 caracteres/0 digitados )

 Atesto que esta atividade foi autorizada previamente pelo CONSEPE, como informado na
resolução que rege este plano.

 

OBSERVAÇÕES GERAIS

PESQUISA E PRODUÇÃO ACADÊMICA -
- vice-coordenação do LILIPO - Grupo de pesquisa em literaturas de língua portuguesa
- previsão de duas orientações de PIBIC - em fase de elaboração de projeto

FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
- vice-coordenação do curso de Letras-Português
- suplente do NDE do curso de Letras-Português

ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO:
Orientação de um aluno do PPGECH - UFAM

(5000 caracteres/0 digitados )

QUADRO RESUMO

I - Carga horária total de ensino: 20 h
Carga horária de ensino: 12h

Carga horária de orientações de atividades: 0h
Carga horária de orientações e acompanhamentos: 11h
II - Total de pesquisa, extensão, e outras atividades: 20h

Outras atividades de ensino: 0h
Pesquisa e produção acadêmica: 10h

Extensão e outras atividades: 0h
Funções administrativas: 10h

Outras atividades: 0h
Carga horária total informada: 40h
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Documento assinado eletronicamente por RAQUEL APARECIDA DAL CORTIVO, Docente, em
25/03/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882342 e o código CRC 4A9CD5BB.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882342
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Raquel Aparecida Dal Cortivo

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882344
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA: Literatura Infantojuvenil

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:  LITERATURA INFANTOJUVENIL                                                                                             
            CÓDIGO:     VER 30062                                                         

 

                                                                                                                   

( ) Presencial

(x) Híbrida

(x ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

 Jus fica va para a necessidade da oferta de aulas/a vidades híbridas ou remotas: O planejamento
das aulas levará em conta o Plano de Biossegurança da UNIR e a Resolução Nº 391, de 25 de
fevereiro de 2022. Entretanto, se a situação se agravar ou na impossibilidade de cumprimento pelas
condições sicas, considerando as condições orientadas pelo plano de Biossegurança, u lizaremos a
forma remota de ensino, conforme o ar go 3º, item III, da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO
DE 2022, que dispõe sobre Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às a vidades presenciais dos
cursos de graduação. Desse modo, as aulas serão presenciais se for possível manter o
distanciamento necessário para a segurança dos alunos e dos docentes e se a UNIR. Assim, conforme
o referido item, se o número de alunos matriculados for superior ao determinado no protocolo de
biossegurança, as aulas podem ocorrer em modalidade híbrida ou somente remota, segundo o
referido artigo: "Ficam autorizadas as atividades acadêmicas de forma remota ou híbrida: [...] III - Para
as disciplinas de caráter teórico-cogni vo, cujo número de matriculados não permita manter
distanciamento físico/social seguro para evitar o contágio do Sars-Cov-2".

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

60

CH TEÓRICA:

48

CH PRÁTICA:

 12

CRÉDITOS: 3

PERÍODO: ANO/SEMESTRE: 2021/2 executado em 2022/1

PROFESSOR(A):  Sonia Maria Gomes Sampaio

1. EMENTA: Histórico e definição da Literatura Infantojuvenil. A tradição oral e a LIJ. Contos de fadas e fábulas tradicionais. Monteiro Lobato:
aspectos da obra infanto-juvenil. A virada da literatura infantil – principais autores. Exploração da Literatura Infanto-juvenil na escola. Análise de
obras.

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

Compreender a importância da Literatura Infanto-Juvenil como formadora ativa do gosto pela leitura, formação de leitores críticos e como
contribuição para o desenvolvimento da prática de Letramento Literário.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Discutir a noção de Literatura infantil;

Reconhecer a importância das obras da literatura infantil e juvenil para a formação humana e estética da criança e do leitor em geral;

 Ler e apreciar os clássicos da literatura infanto-juvenil que auxiliaram e auxiliam a construção do imaginário cultural, em âmbito nacional e mundial.

4. CONTEÚDOS 

Unidade I Literatura infantil

- As origens da literatura infantil

- A narrativa: os contos de fadas

- Panorama histórico da literatura infantil brasileira: anterior e posterior à Lobato

- A explosão da literatura infantil na década de 60 do século XX e a produção editorial contemporânea

- As formas literárias: a fantasia, a realidade, o folclore, as lendas, os mitos e as fábulas

Unidade II Leitura

- Leitura e leitores 

- Ilustração do livro infantil

- Monteiro Lobato

- Cinema e literatura infantil e juvenil

- Biblioteca escolar 

Unidade III Práticas Sociais de Leitura - Oficina

- Dinâmicas de leitura

- Exploração do texto: poesias, jogos de criar e improvisar, cantigas, brincadeiras.

- Atividades de promoção e incentivo à leitura

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. A disciplina Literatura Infanto juvenil será ministrada com aulas síncronas e assíncronas contando com atividades de pesquisa, leitura, grupos
de trabalho e atividades no SIGAA.

      Será desenvolvida da seguinte forma

Aulas expositivas e dialogadas;

Leitura e discussão de textos;

Exercícios em sala de aula;

Seminário sobre Leitura;

Projeção de filmes/documentários;

 15 aulas- Aulas expositivas-dialogadas com exposição de elementos teóricos com debates a partir de estudos de textos

  07 aulas - realizadas de forma assíncrona com atividade de grupos e apresentação de resultados no fórum do SIGAA.

 02 aulas para apresentação e avaliação de trabalhos finais.

 

CRONOGRAMA: 

DIA/MÊS/
AULA - 3
aulas cada
data

CONTEÚDOS ATIVIDADES

27/04/2022Apresentação da proposta de trabalho e abordagem   Aula expositiva dialogada -  síncrona
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27/04/2022sobre o lugar da Literatura Infanto-Juvenil.   Aula expositiva dialogada -  síncrona

 04/05/22 Histórico e definição da LIJ  Aula expositiva e dialogada -  síncrona

 11/05/22 Origens da Literatura Infanto-Juvenil e a origem dos
livros infantis  Aula expositiva e dialogada -  síncrona

 18/05/22 A tradição oral e a LIJ  Aula expositiva e dialogada - síncrona

 25/05/22  A narrativa: os contos de fadas  Apresentação de trabalho em grupo -  síncrona

 01/06/22  Panorama histórico da literatura infantil brasileira:
anterior e posterior à Lobato  Aula expositiva e dialogada - síncrona

 08/06/22  A explosão da literatura infantil na década de 60 do
século XX e a produção editorial contemporânea  Aula expositiva - síncrona

 15/06/22  As formas literárias: a fantasia, a realidade, o
folclore, as lendas, os mitos e as fábulas  Apresentação de trabalhos em grupo - síncrona

 22/06/22  Leitura, leitores e a diversidade de suportes.  aula expositiva - síncrona

 29/06/22  Apresentação de livros e autores da Literatura
Infanto-Juvenil – Monteiro Lobato  Apresentação de trabalhos (seminário) síncrona

 06/07 Lygia Bojunga, Cristino Wapichana  Apresentação de trabalhos - síncrona

 13/07/22  Jairo Buitrago, Yaguarê Yamã  Apresentação de trabalhos - síncrona

 20/07/22 Ana Maria Machado, Ruth Rocha  \apresentação de trabalhos - síncrona

27/07/22  Ricardo Azevedo, Bartolomeu Campos Queirós  Apresentação de trabalhos - síncrona

 03/08/22
 Ilustração do livro infantil

Poesia Infantojuvenil
Aula expositiva dialogada - síncrona

 06/08/22  Avaliação discente   síncrona

  Assíncronas  

 11/05/22  Estudo dirigido sobre as origens da Literatura
infantojuvenil ( vários autores)  Atividades feitas e postadas no Sigaa

 18/05/22
 Estudos sobre a influência da tradição oral das
sociedades

presentes na literatura para infância
 Atividades feitas e postadas no Sigaa

 22/06/22  Pesquisar em sites quais as preferências de leitura
dos leitores infantojuvenis  Atividades feitas e postadas no Sigaa

 29/06/22  Estudo dirigido sobre Monteiro Lobato e sua obra:
qual a contribuição deixada?  Atividades feitas e postadas no Sigaa

 13/07/22  Pesquisa da inserção das obras de autores
indígenas e estrangeiros como obras de rupturas  Atividades feitas e postadas no Sigaa

 20/07/22  Construir um texto individual sobre a relação
Literatura Infantojuvenil e cinema.  Atividades feitas e postadas no Sigaa

 03/08/22  Construir proposta argumentativa discutindo o
clássico e o não clássico (marginal) na LIJ.  Atividades feitas e postadas no Sigaa

Plano de Ensino DALV-PVH 0882347         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 427



 06/08/22  Responder atividade avaliativa no Sigaa sobre a
situação da LIJ no Brasil.  Atividades feitas e postadas no Sigaa

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

A carga horária prática (20 horas), será executada a partir de orientações para leituras, pesquisas e elaboração de textos com temas diretamente
ligados ao conteúdo e postados no SIGAA.  

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 Conforme a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, que pauta o sistema de avaliação na Universidade Federal de Rondônia, a avaliação dos
discentes deve ser contínua e cumulativa, estimando-se as características qualitativas.

A avaliação consis rá na média das notas de Prova, Seminário Final e par cipação nas a vidades; a cada uma destas etapas será atribuída uma nota de
zero a dez.

A entrega das a vidades reflexivas na forma escrita deverá ser postada no sistema SIGAA e também serão computadas para a média final, sendo que cada
uma delas terá valor e somadas valerão de zero a dez.

O não cumprimento ou cumprimento parcial da carga horária da disciplina ou de uma das etapas avalia vas (A vidades no SIGAA, par cipação nas aulas,
apresentação no Seminário final,  na sala de aula , implicará na reprovação do aluno. Trabalho final  - 10,0

Prova - 10,0

Participação nas aulas e entrega das atividades - 10,0

Avaliação repositiva de 10 a 12/08 conforme calendário acadêmico previsto na Resolução 391/2022- UNIR.

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Datashow e quadro branco, caso seja presencial, textos previamente selecionados pela docente, sistema SIGAA-UNIR para postagem das
atividades e relatórios, E-mail, Whatsapp

 

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 

CECCANTINI, João Luis C. T. (org.). Leitura e Literatura infanto-juvenil: memórias de Gramado. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2004.

GAMA-KHALIL Marisa M; ANDRADE, Paulo Fonseca. (Orgs) As Literaturas Infantil e Juvenil...Ainda uma vez. Uberlândia: Ed. Bonecker, 2013.

GÓES, Lúcia Pimentel. Introdução à Literatura para Crianças e Jovens. São Paulo: Paulinas, 2010.

HUNT, Peter. Crítica, Teoria e Literatura infantil. São Paulo: Cosacnaify, 2010.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

 

BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. Trad. Arlene Caetano. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura Infantil: Teoria & Prática.

JESUALDO. A literatura Infantil. Trad. James Amado. São Paulo: Cultrix, 1978.

LAJOLO, Marisa & ZILBERMAN, Regina. 1998. A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Ática.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882347
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Sonia Maria Gomes Sampaio

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882349
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Sonia Maria Gomes Sampaio

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882351
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Sonia Maria Gomes Sampaio

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882352
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Sonia Maria Gomes Sampaio

E-mail:sonia.sampaio@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
Aula Mel   Aula Mel Planejamento

e Pesquisa  

 

Vespertino

 

Planejamento e
Pesquisa

Clube de Leitura

1x ao
mês/UNIR/UFRR

Outras
atividades
acadêmicas

Aula curso
letras
Português

Outras
atividades
acadêmicas

Outras
atividades
acadêmicas

 

 

Noturno

 

 

Atendimento
de alunos da
Graduação e
da Pós-
graduação

Atendimento
de alunos da
Graduação e
da Pós-
graduação

  -

 

Observações:

1.

2.

3.
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4.

Documento assinado eletronicamente por SONIA MARIA GOMES SAMPAIO, Docente, em
30/03/2022, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0882353 e o código CRC 9AD2423B.

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882353
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Sonia Maria Gomes Sampaio
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882357
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Sonia Maria Gomes Sampaio

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882360
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Valdir Vegini

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 

Plano de Ensino DALV-PVH 0882363         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 445



Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882363

Plano de Ensino DALV-PVH 0882363         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 447



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Valdir Vegini

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882364

Plano de Ensino DALV-PVH 0882364         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 450



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Valdir Vegini

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882368
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
      CÓDIGO:                                                                                                                                                 
                               

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A):  Valdir Vegini

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

 

1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 
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Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882370
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.2)

Professor: Valdir Vegini

E-mail:vvegini@gmail.com

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
      

 

Vespertino

 

      

 

Noturno

 

     -

 

Observações:

1.

2.

3.

4.
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Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882375
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

Valdir Vegini
 

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882381
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Valdir Vegini

ANO 2021/2

SEMESTRE 2021/2

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0882387
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA 

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:     Linguística Textual                                                                                                        
                                  CÓDIGO: DLV00016

Forma de oferta:

(x ) Presencial

( x) Híbrida

( x) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

O planejamento das aulas  levará em conta a Resolução e irá prever a modalidade presencial.
Entretanto, se a situação se agravar ou na impossibilidade de cumprimento pelas condições
físicas do artigo 3º, item III, da RESOLUÇÃO Nº 391, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022, que
dispõe sobre Calendário Acadêmico 2021.2 e retorno às atividades presenciais dos cursos de
graduação. Desse modo, as aulas serão presenciais se for possível manter o distanciamento
necessário para a segurança dos alunos e da docente. Assim, conforme o referido item, se o
número de alunos matriculados for superior ao determinado no protocolo de biossegurança, as
aulas podem ocorrer em modalidade híbrida: "Art. 3º Ficam autorizadas as atividades
acadêmicas de forma remota ou híbrida: [...] III - Para as disciplinas de caráter teórico-cognitivo,
cujo número de matriculados não permita manter distanciamento físico/social seguro para evitar o
contágio do Sars-Cov-2".

CARGA HORÁRIA
TOTAL: 

60/72 

CH TEÓRICA:

40

CH PRÁTICA:

20

CRÉDITOS: 03

PERÍODO: 4º ANO/SEMESTRE: 2021.2

PROFESSOR(A): Lucimara Alves da Conceição Costa

1. EMENTA

Texto e textualidade. Análises transfrásticas, gramáticas textuais e teorias de texto. Texto como processo. O papel do contexto interacional.
Aspectos sociocognitivos do processamento textual. A tessitura interna e externa do texto. Mecanismos de construção do texto oral e escrito.
Textos, cotextos, contextos, intertextos e hipertextos. Coesão e coerência. Tipologia: tipos e gêneros textuais.

2. OBJETIVO GERAL

Promover a reflexão teórica sobre a estrutura e o funcionamento de textos de diversos tipos e gêneros, abordando a noção de textualidade e
estabelecendo relações com conceitos fundamentais da Linguística Textual, tais como coesão e coerência.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Discutir o conceito de texto e de textualidade; 
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Analisar e empregar os recursos da organização textual, avaliando sua função na construção dos sentidos;

Empregar adequadamente elementos anafóricos e articuladores para promover a coesão e a coerência em textos produzidos durante as
atividades de escrita;

Interpretar elementos semânticos, gramaticais e pragmáticos no texto;

Distinguir fala e escrita, destacando aspectos estilísticos e discursivos da escrita; 

Levar o aluno a trabalhar com diferentes tipos e gêneros textuais;

Compreender e interpretar adequadamente diferentes textos;

Identificar e empregar corretamente as estratégias de argumentação e persuasão.

 

4. CONTEÚDOS 

UNIDADE I – TEXTO: ESCRITA E LEITURA

Texto e textualidade;

Análises transfrásticas, gramaticais e teorias do texto;

Texto como processo; 

Aspectos sociocognitivos do processamento textual; 

 

UNIDADE II- RECURSOS DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

A tessitura interna e externa do texto; 

Mecanismos de construção do texto oral e escrito; 

Critérios de textualidade;

Coesão e coerência; 

Textos, cotextos, contextos, intertextos e hipertextos;

 

UNIDADE III- TIPOLOGIA TEXTUAL 

Tipos de texto e gêneros textuais; 

Aspectos sociais, culturais e discursivos da leitura e da produção de textos

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:

Aulas expositivas com uso de projetor multimídia;

Aulas interativas, com a proposição de exercícios e debates;

Leitura e produção sistemática de textos teóricos e analíticos;

Apresentação de trabalhos individualmente ou em grupo;

Atividades de pesquisa

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;

Seminários em grupos temáticos;

Leituras orientadas e dirigidas;

Resenhas de textos;

Os  encontros assíncronos serão dedicados para a realização das atividades.

Os encontros  síncronos serão realizados  pelo Google meet (aula expositiva dialogada, apresentac ̧ão de seminário), podendo ser presencial, caso
a UNIR mude de fase, conforme o Plano de Biosseguranc ̧a.

60x60/50= 72 

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
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DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

26/04

1 aula

Apresentação da professora, dos alunos e da
disciplina.

Apresentação da ementa e formas de avaliação.

O que é texto?  Introdução sobre o tema.

Aula expositiva e dialogada 

- síncrona

 

29/04

2 aulas

 

Texto e textualidade: conceitos de texto e noção de 
textualidade

KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São
Paulo: Contexto, 1997

Aula expositiva e dialogada 

- síncrona

29/04

2 aulas

Texto e textualidade: conceitos de texto e noção de 
textualidade

KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São
Paulo: Contexto, 1997

Aula extra adicional

Atividades de reflexão sobre conceitos de texto 

- assíncrona

03/05

1 aula

Análises transfrásticas, gramaticais e teorias do texto

FIORIN, J. L. e SAVIOLI, F. Lições de texto: leitura e
redação. São Paulo : Ática, 1997.

Aula expositiva dialogada 

-síncrona

06/05

2 aulas

Análises transfrásticas, gramaticais e teorias do texto

FIORIN, J. L. e SAVIOLI, F. Lições de texto: leitura e
redação. São Paulo : Ática, 1997.

Aula expositiva dialogada 

-síncrona

06/05

2 aulas

Análises transfrásticas, gramaticais e teorias do texto

FIORIN, J. L. e SAVIOLI, F. Lições de texto: leitura e
redação. São Paulo : Ática, 1997

 

Aula extra adicional

Atividades de reflexão sobre conceitos de texto 

- assíncrona

07/05

1 aula

Texto como processo

SERAFINI, Maria T. Como escrever textos. São Paulo:
Globo, 1995.

Aula expositiva dialogada 

-síncrona

10/05

1 aula

Texto como processo

SERAFINI, Maria T. Como escrever textos. São Paulo:
Globo, 1995.

Aula expositiva dialogada 

-síncrona

13/05

2 aulas

Texto como processo

SERAFINI, Maria T. Como escrever textos. São Paulo:
Globo, 1995.

Aula extra adicional

Atividade de reflexão e produção

- assíncrona

17/05

1 aula

Aspectos sociocognitivos do processamento textual

KOCH, I. V; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os
sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2010.

Aula expositiva dialogada 

-síncrona

20/05

2 aulas

Aspectos sociocognitivos do processamento textual

KOCH, I. V; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os
sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2010.

Aula expositiva dialogada 

-síncrona

20/05

2 aulas

Aspectos sociocognitivos do processamento textual

KOCH, I. V; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os
sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2010.

Atividade de reflexão e produção

- assíncrona
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Aula extra adicional

24/05

1 aula

A tessitura interna e externa do texto

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e
escrever: estratégias de produção textual. São Paulo:
Contexto, 2009.

Aula expositiva dialogada 

-síncrona

27/05

2 aulas

A tessitura interna e externa do texto

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e
escrever: estratégias de produção textual. São Paulo:
Contexto, 2009.

Aula expositiva dialogada 

-síncrona

27/05

2 aulas

A tessitura interna e externa do texto

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e
escrever: estratégias de produção textual. São Paulo:
Contexto, 2009.

Aula extra adicional

Atividades de reflexão

- assíncrona

28/05

2 aulas

Mecanismos de construção do texto oral e escrito

MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades
de retextualização. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

Aula expositiva dialogada 

31/05

1 aula

Mecanismos de construção do texto oral e escrito

 

MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades
de retextualização. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

Aula expositiva dialogada 

31/05

1 aula

Mecanismos de construção do texto oral e escrito

 

MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades
de retextualização. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

Aula extra adicional

Atividades de reflexão sobre textos orais e escritos

- assíncrona

03/06

1 aula

Critérios de textualidade

VAL, Maria da G. Redação e textualidade. São Paulo:
Martins Fontes, 1994.

Aula expositiva dialogada 

07/06

1 aula

Critérios de textualidade

VAL, Maria da G. Redação e textualidade. São Paulo:
Martins Fontes, 1994.

Aula expositiva dialogada 

10/06

2 aulas

Critérios de textualidade

VAL, Maria da G. Redação e textualidade. São Paulo:
Martins Fontes, 1994.

Aula expositiva dialogada 

10/06

2 aulas

Critérios de textualidade

VAL, Maria da G. Redação e textualidade. São Paulo:
Martins Fontes, 1994.

Aula extra adicional

atividades de interpretação e produção

-assíncrona

11/06

1 aula

Coesão e coerência

FÁVERO, L. L. Coesão e Coerência Textuais. 5ª ed.
São Paulo: Editora Ática, 1998.

Aula expositiva dialogada 

14/06

1 aula

Coesão e coerência

FÁVERO, L. L. Coesão e Coerência Textuais. 5ª ed.
São Paulo: Editora Ática, 1998.

Aula expositiva dialogada 
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17/06

2 aulas

Coesão e coerência

FÁVERO, L. L. Coesão e Coerência Textuais. 5ª ed.
São Paulo: Editora Ática, 1998.

 

Atividades de retextualização

 

21/06

1 aula
Mecanismos de coesão textual Aula expositiva dialogada 

24/06

2 aulas
Mecanismos de coesão textual Aula expositiva dialogada 

24/06

2 aulas

Mecanismos de coesão textual

Aula extra adicional

Atividades de interpretação e retextualização

- assíncrona

28/06

1 aula

Coerência textual e a construção de sentidos

KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual.
São Paulo: Contexto, 1993

Aula expositiva dialogada 

01/07

2 aulas

Coerência textual e a construção de sentidos

KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual.
São Paulo: Contexto, 1993

Aula expositiva dialogada 

01/07

2 aulas

Coerência textual e a construção de sentidos

KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual.
São Paulo: Contexto, 1993.

Aula extra adicional

Atividades de interpretação e retextualização

- assíncrona

05/07

1 aula
Textos, cotextos, contextos, intertextos e hipertextos Aula expositiva dialogada

08/07

2 aulas
Textos, cotextos, contextos, intertextos e hipertextos Aula expositiva dialogada

08/07

2 aulas

Textos, cotextos, contextos, intertextos e hipertextos

Aula extra adicional

Atividades de interpretação e reflexão

- assíncrona

09/07

1 aula
Avaliação mensal avaliação escrita

12/07

1 aula

Tipos de texto e gêneros textuais

DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. e colaboradores.
Gêneros orais e escritos na escola. Campinas:
Mercado de Letras, 2004.

Aula expositiva dialogada

15/07

2 aulas

Tipos de texto e gêneros textuais

DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. e colaboradores.
Gêneros orais e escritos na escola. Campinas:
Mercado de Letras, 2004.

Aula expositiva dialogada

15/07

2 aulas

Tipos de texto e gêneros textuais

DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. e colaboradores.
Gêneros orais e escritos na escola. Campinas:
Mercado de Letras, 2004. 

Aula extra adicional

Atividade de reflexão e produção

- assíncrona

19/07 Aspectos sociais, culturais e discursivos da leitura e Aula expositiva dialogada
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1 aula da produção de textos Aula expositiva dialogada

22/07

2 aulas
Aspectos sociais, culturais e discursivos da leitura e
da produção de textos Aula expositiva dialogada

22/07

2 aulas

Aspectos sociais, culturais e discursivos da leitura e
da produção de textos

Aula extra adicional

Atividades de reflexão

- assíncrona

26/07

1 aula

Gêneros textuais 

Seminário- Grupo 1 e Grupo 2

Seminário em grupo e debate

-síncrona

29/07

2 aulas

Gêneros textuais 

Seminário- Grupo 3 e Grupo 4

Seminário em grupo e debate

-síncrona

30/07

2 aulas

Gêneros textuais 

Seminário- Grupo 5 e Grupo 6

Seminário em grupo e debate

-síncrona

02/08

1 aulas
Retomada e revisão dos conteúdos ministrados Aula para retomar os conteúdos estudados e sanar as possíveis dúvidas dos

estudantes

05/08

2 aulas
Encerramento da disciplina - autoavaliação

avaliação da disciplina e autoavaliação - formulário Google.

- assíncrona

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Conforme a Resolução 338/CONSEA, de 14 de julho de 2021, que pauta o sistema de avaliação na Universidade Federal de Rondônia, a avaliação
dos discentes deve ser contínua e cumulativa, estimando-se as características qualitativas.   

A avaliação consistirá na média obtida pela junção das notas das atividades realizadas no decorrer da disciplina (individual ou em grupo), dos
seminários em grupo  e também por uma avaliação escrita realizada ao final da disciplina valendo de zero a dez, prevista para o dia 15/07.

A entrega das atividades reflexivas na forma escrita deverá ser postada no sistema SIGAA e também serão computadas para a média final, sendo
que cada uma delas terá valor e somadas valerão de zero a dez. 

Atividades desenvolvidas no decorrer da disciplina - 10,0 

Seminários em grupo - 10,0

Avaliação escrita - 10,0

Não havendo alcançado a média, os alunos terão direito a uma avaliação substitutiva, com previsão para ser aplicada no dia 12/08/2022.

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

- Datashow, quadro branco, textos previamente selecionados pela docente, sistema SIGAA para postagem das atividades e relatórios.

Plano de Ensino DALV-PVH 0929112         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 469



9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.

2. KOCH, I. V. Introdução à Linguística Textual. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

3. MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. 

4. VAL, M. G. C. Redação e Textualidade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

 

Periódicos

1. ALFA: Revista de Linguística. ISSN: 1981-5794. 

2. Estudos Linguísticos. ISSN 1413-0939

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BENTES, A. C. Linguística Textual. In: MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina (Orgs.). Introdução à Linguística: domínios e fronteiras.
São Paulo: Cortez, 2001. p. 245-287. 

2. DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. e colaboradores. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004. 

3. FÁVERO, L. L. Coesão e Coerência Textuais. 5ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1998.

4. FERREIRA NETTO, W. Tradição oral e produção de narrativas. São Paulo: Paulistana, 2008. 

5. FIORIN, J. L. e SAVIOLI, F. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo : Ática, 1997.

6. KOCH, I. V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. 

7. KOCH, I. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1993.

8. KOCH, I. V; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2010. 9. KOCH, I.V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever:
estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009.

9. MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

10. TRAVAGLIA, L. C. Tipelementos e a construção de uma teoria tipológica geral de textos In: Língua Portuguesa: pesquisa e ensino – Vol. II. 1 ed.
São Paulo: EDUC/ FAPESP, 2007a, v. II, p. 97-117.

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIMARA ALVES DA CONCEICAO COSTA, Docente,
em 16/05/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0929112 e o código CRC 4788A694.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0929112
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                               CÓDIGO:

Forma de oferta:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

 

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A): Lucimara Alves da Conceição Costa

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:
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1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 

Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
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horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0929117
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                               CÓDIGO:

Forma de oferta:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

 

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A): Lucimara Alves da Conceição Costa

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:
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1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 

Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
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horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0929122
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

PLANO DE ENSINO

Autorização:
Resolução n°04/CD de 05/11/1982

Reconhecimento: Portaria n.º 440/1987 MEC, de 29 de julho (DOU de 30 de julho de 1987)
Processo de criação/reformulação: 23118.000786/2013-76 Reformulação aprovada: Resolução N. 309/CONSEA,

de 27 de junho de 2013 (PPC com entrada em 2013).
Processo de criação/reformulação: SEI Nº 99955867.000013/2018-03 Reformulação aprovada: Resolução Nº

30/CONSEA, de 02 de maio de 2019. (PPC com entrada em 2020)

PLANO DE DISCIPLINA

CURSO:  GRADUAÇÃO EM LETRAS – Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas

DISCIPLINA:                                                                                                                                                 
                                               CÓDIGO:

Forma de oferta:

( ) Presencial

( ) Híbrida

( ) Remota

Justificativa para a necessidade da oferta de aulas/atividades híbridas ou remotas:

 

CARGA HORÁRIA
TOTAL:

( carga horária da
disciplina)

CH TEÓRICA:

(obrigatório)

CH PRÁTICA:

(obrigatório, quando estiver discriminado na
matriz curricular )

CRÉDITOS:

PERÍODO: ANO/SEMESTRE:

PROFESSOR(A): Lucimara Alvez Costa

1. EMENTA

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

2. OBJETIVO GERAL

* De acordo com a ementa do PPC do Curso.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever objetivos específicos de acordo com os objetivos gerais e conteúdos em sintonia com a ementa do PPC do Curso

4. CONTEÚDOS 

* Subdivididos em Unidades

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Observações:
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1. Descrever como será ministrada a disciplina. O procedimento metodológico compreende as seguintes atividades: 

Exemplo:

a. Aulas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos conteúdos na ementa da disciplina;
b. Os temas serão introduzidos pelo professor, com posterior aprofundamento através de leituras e atividades com base em questões

apresentadas nas aulas presenciais que serão desenvolvidos por meio de:

Aulas demonstrativas/expositivas dialogadas;
Trabalhos e/ou seminários em grupos temáticos;
Leituras orientadas e dirigidas;
Debates de textos previamente indicados;
Análises e problematização de vídeos voltados para o tema em questão;
Resenhas de textos;
Análise textual de materiais pedagógicos do currículo escolar;
Atividades extraclasse dirigidas e condicionadas ao programa da disciplina:
Estudos in loco com a orientação e supervisão do docente proponente da ação.
Realização de avaliação individual e Posterior discussão em classe.

c. Vivências práticas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem com temas das unidades de ensino.

 

2. Apresentar o cronograma de aulas e conteúdos/atividades., considerando o calendário Acadêmico e prévia de sábados letivos necessários
para o cumprimento da carga horária.

3. Observação importante: A Resolução 500/CONSEA, de 12 de setembro de 2017, prevê a aula de 50 minutos.

Conceito de hora-aula da UNIR – 50 min;
A integralização da carga horária de cada disciplina é feita em hora relógio de 60 minutos;
Exemplos;
Disciplina de 40 horas - Serão necessários 24 encontros de dois tempos, totalizando 48 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 60 horas – Serão necessários 24 encontros de três tempos, totalizando 72 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 80 horas – Serão necessários 24 encontros de quatro tempos, totalizando 96 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;
Disciplina de 100 horas –Serão necessários 24 encontros de cinco tempos, totalizando 120 de 50 minutos para integralizar a carga horária em
hora relógio;

Entendendo o conceito do cálculo de hora-aula: multiplica-se a carga horária da disciplina por 60 (hora relógio) e divide-se por 50(hora-aula);

Exemplo: 60x60/50= 72 – 60x60= 3600     3600min/50min = 72

CRONOGRAMA

DIA/MÊS/
AULA CONTEÚDOS ATIVIDADES

   

   

   

   

   

   

 

6. ATIVIDADES DA CARGA HORÁRIA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

 A articulação entre a teoria e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão acontecem na matriz curricular do curso de Letras, observando-se: a)
distribuição da carga horária em algumas disciplinas do semestre com um quantitativo de horas práticas que devem ser utilizadas para o contato
com a sala de aula nas escolas, para pesquisas voltadas para a educação em Letras – língua e literatura; b) projetos de extensão oferecidos
pelos professores do departamento de Línguas Vernáculas.

 Quando a disciplina possuir Carga Horária de Prática, detalhar as atividades propostas como carga horária de Prática Como Componente
Curricular.

Para descrever atividade prática consulte o regulamento de atividades práticas do curso;
Essa unidade tem como base a resolução 500/CONSEA, 12/09/17, que estabelece no artigo 4° inciso 4°, que cabe ao professor organizar e
elaborar a programação acadêmica da disciplina e explicita-la no plano de ensino, para que formalização e o cumprimento da carga
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horária de ensino;
É imprescindível que o docente discrimine no Plano de Disciplina o desenvolvimento da carga horária prática quando a disciplina o prevê
conforme a ementa e a  matriz curricular contida no PPC do Curso.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

1. Apresentar os instrumentos e critérios de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14 DE JULHO DE 2021;
2. Lembrete: encaminhar o plano de curso à Coordenação para homologação do Colegiado de Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 338, DE 14

DE JULHO DE 2021 e posteriormente ser postado no site do departamento em que a disciplina será ministrada;
3. Ao início do semestre, o docente deve submeter o plano de disciplina aos alunos para que saibam o que será trabalhado no

decorrer do semestre, bem como o processo de avalição;

 

8. RECURSOS DIDÁTICOS

Descrever quais serão os recursos didáticos utilizados nas aulas: Exemplos:

Recursos midiáticos: (rádio, tv, impressos, informática relacionados aos temas para reflexões pedagógicas;
Equipamentos suplementares;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

* De acordo com o PPC do Curso

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

* De acordo com o PPC do Curso

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0929125
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS

 

 

Horário/Turno

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS SEMANAL PELO DOCENTE (2021.1)

Professor: Lucimara Alves da Conceição Costa

E-mail:lucimaralves@unir.br

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Matutino

 
Preparação de
aulas/Pesquisa

Atendimento
aos alunos da
disciplina
Linguística
Textual

Atendimento
aos alunos da
disciplina de 
Estágio
Supervisionado:
Obs. e Part. no
Ensino
Fundamental II

Atendimento
aos alunos da
disciplina
Linguística
Aplicada ao
Ensino de L. P.

Preparação de
aulas/Pesquisa -----

 

Vespertino

 

Preparação de
aulas/Pesquisa

Aula: Linguística
Textual

Aula: Estágio
Supervisionado:
Obs. e Part. no
Ensino
Fundamental II

Aula: Linguística
Aplicada ao
Ensino de L. P.

Aula: Linguística
Textual -----

 

Noturno

 

-------- ------- ------ ------- -------- -------

 

Observações:

1. Alguns sábados são letivos. As atividades de extensão, palestras, além de apresentação de
textos, artigos, comunicação de conclusões de pesquisas, com ou sem viagens, e publicações,
são informadas pontualmente à chefia do Departamento, conforme requeira a ocasião.

2. A participação em comissões de processos seletivos nos mestrados, bancas de qualificação e
de defesa, além de comissões acadêmicas de organização de eventos são atividades
contingentes e pontuais, sempre complementares aos trabalhos acima indicados.
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3. As atividades de orientação, participação em grupos de pesquisas ou participações em
projetos de extensão não foram contempladas no plano de trabalho porque ainda não estão
consolidadas, mas serão inseridas no plano assim que estiverem melhor delimitadas.

4.

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0929128
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO
  

PLANO SEMESTRAL OU PID 2021/2
Pode ser substituído pelo PID, que o professor preenche no SIGGA.   O docente pode salvar em PDF,

transformar em imagem e colocar aqui. Ou o chefe do DALV baixa o arquivo.

 

Referência: Proces s o nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0929134
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS
RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADE DOCENTE

PROFESSOR(A) Lucimara Alvez Costa

ANO 2021/1

SEMESTRE 2021/1

CAMPUS José Ribeiro Filho - Porto Velho

TITULAÇÃO (  ) Graduado(a)   (  ) Especialista  (  ) Mestre   (  ) Doutor(a)

REGIME DE TRABALHO (  ) DE            (  ) 40 horas   (  ) 20 horas

CLASSE (  ) Auxiliar    (  ) Assistente   (  ) Adjunto (  ) Associado

TURNO DE TRABALHO (  ) Matutino  ( ) Vespertino            (  ) Noturno

OUTRO (  ) Docente de outra Instituição à disposição da UNIR

 

1. ATIVIDADE DE ENSINO  -  GRADUAÇÃO

1.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária /Créditos Período

    

    

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO – PÓS-GRADUAÇÃO

2.1. MINISTRAÇÃO DE AULAS

 

 DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO  Curso Carga horária
/Créditos Período

    

    

 

3. ORIENTAÇÕES

NOME DO ALUNO        TCC PIBIC/OUTROS ESPCIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
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4. PROJETO DE PESQUISA

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

- Coordenador

- Membro

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

5. PROJETOS DE EXTENSÃO

 

TÍTULO

Tipo de atuação:

Coordenador

- Membro

 

ÓRGÃO

Financiador

Início:

Mês/Ano

Término:

Mês/Ano
Nº Horas
Semanais

      

 

 

6. ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

 

Especificação do cargo ou função Nº Portaria ou Ordem de
Serviço DATA Nº Horas Semanais

    

 

7. COORDENAÇÃO DE EVENTOS

 

Especificação da função Nº Portaria ou Ordem de Serviço Data Local

    

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Especificação do Evento Justificativa Órgão Financiador Data Nº de
Horas

     
     
     
     
     

9. ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Especificação do curso Nível Início Término Previsto

    

 

10. PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

10.1   Artigos   em periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.2   Artigos   sem periódico  Qualis.

 

Periódico Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.3  Resumos em eventos nacionais

 

Evento/Local Título Autor(es) Ano da Publicação

    

 

10.4   Resumos em eventos  internacionais

 

Evento/LocalTítulo Autor(es) Ano da
Publicação

    

 

10.5   Capítulo de livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN

     

 

10.6   Livro publicado

 

Título da Obra Título do capítulo Autor(es) Editora/Ano da Publicação ISBN
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10.7  Texto publicado em jornais, revistas, internet, folder, etc.

 

Título da Obra Autor(es) Meio de publicação Data da
Publicação

    

 

10.8   Participação em Grupos  de Pesquisa  Institucional (I) e/ou Interinstitucional (IT) 
certificados  e na  base CNPQ

 

Nome do Grupo Função Tipo Grupo ( I ou II) Data de Entrada Situação (a) ativo ( b)
encerrado

     

 

 

 

11. OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

4.

 

Data: ____/____/2021

 

 

 

ASSINATURA PROFESSOR(A)ASSINATURA CHEFE DE DEPARTAMENTO

  

.

 

Referência: Processo nº 23118.001109/2022-66 SEI nº 0929143

Relatório Final DALV-PVH 0929143         SEI 23118.001109/2022-66 / pg. 486



E-mail - 0946357

Data de Envio: 
  25/04/2022 11:02:56

De: 
  UNIR/Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas - Porto Velho <dlv@unir.br>

Para:
    Maria do Socorro dias Loura Jorrin <socorrojorrin@unir.br>

Assunto: 
  Plano de Ensino

Mensagem: 
   Plano de Ensino Sociolinguística

Anexos:
    Plano_de_Ensino_0882217.html
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