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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 Dados da Mantenedora 

 Nome: Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI. 

 Data de Criação: 22/06/1968. 

 CNPJ nº.: 83.661.074/0001-04. 

 Endereço: Avenida Universitária, nº. 1105 – Bairro Universitário. CX. nº. 3167. CEP – 

88.806-000 – Criciúma - SC. 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, 

títulos e documentos e de pessoas jurídicas - cartório Almada Fernandes, registro nº. 

03509 em 29/01/2009, no livro A-00030, folha 102. 

 Alvará de funcionamento código de controle D8200S8084JX0 - Prefeitura Municipal 

de Criciúma- Secretaria da Fazenda. 

 Utilidade Pública Municipal: Lei nº. 725, de 28 de maio de 1969 – Criciúma – SC. 

 Utilidade Pública Estadual: Lei nº. 4336, de 05 de julho de 1969. 

 Utilidade Pública Federal: Decreto nº. 72454, de 11 de julho de 1973. 

 

1.2 Denominação da Mantida 

 Nome: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

 Endereço: Avenida Universitária, nº. 1105 – Bairro Universitário. CX. N. 3167. CEP: 

88.806-000, Criciúma - SC. 

 Telefones: (48) 3431-2500. Fax: (48) 3431-2750. 

 Website: http://www.unesc.net  

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, 

títulos e documentos e de pessoas jurídicas - Cartório Almada Fernandes, registro nº. 

02678 em 25/04/2007, no livro A-00027, folha 171. 

http://www.unesc.net/
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 Reconhecimento como Universidade: Resolução. 35/97/CEE-SC, de 16/10/1997, e 

Parecer 133/97/CEE-SC, de 17/06/1997, publicados no Diário Oficial do Estado de 

Santa Catarina nº. 13.795, de 04/11/1997. 

 Renovação de Credenciamento da UNESC por Avaliação Externa: Resolução. 

052/2010/CEE-SC, de 28 de setembro de 2010, e Parecer nº. 187 do CEE-SC da 

Comissão de Educação Superior – CEDS, publicado no Diário Oficial do Estado de 

Santa Catarina – Decreto nº. 3.676 de dezembro de 2010, nº. 18.981, página 05. 

 

1.3 Missão Institucional 

Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a 

sustentabilidade do ambiente de vida. 

 

1.4 Visão de Futuro 

Ser reconhecida como uma Universidade Comunitária, de excelência na 

formação profissional e ética do cidadão, na produção de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, com compromisso socioambiental. 

 

1.5 Princípios e Valores 

Na gestão universitária, buscamos: 

 Gestão democrática, participativa, transparente e descentralizada. 

 Qualidade, coerência e eficácia nos processos e nas ações. 

 Racionalidade na utilização dos recursos. 

 Valorização e capacitação dos profissionais. 

 Justiça, equidade, harmonia e disciplina nas relações de trabalho. 

 Compromisso socioambiental. 
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 Respeito à biodiversidade, à diversidade étnico-ideológico-cultural e aos valores 

humanos. 

Nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, primamos por: 

 Excelência na formação integral do cidadão. 

 Universalidade de campos de conhecimento. 

 Flexibilidade de métodos e concepções pedagógicas. 

 Equilíbrio nas dimensões acadêmicas. 

 Inserção na comunidade. 

Como profissionais, devemos: 

 Ser comprometidos com a missão, princípios, valores e objetivos da Instituição. 

 Tratar as pessoas com atenção, respeito, empatia e compreensão. 

 Desempenhar as funções com ética, competência e responsabilidade. 

 Fortalecer o trabalho em equipe. 

 Ser comprometidos com a própria formação. 

1.6 Dados gerais do curso 

 Local de Funcionamento: Campus Criciúma 

 Vagas totais oferecidas anualmente: 100 

 Formas de Ingresso: É realizado por meio de vestibular e, quando da disponibilidade de 

vagas, também via programa SIM UNESC – Sistema de Ingresso por Mérito da 

instituição, além do Nossa Bolsa, oferecido pela universidade.  

 Período de Funcionamento: Vespertino – aulas de segunda à sexta-feira. 

Eventualmente, aos sábados no matutino. 

 Modalidade do Curso: Presencial. 

 Carga Horária Total do Curso: 2.828h 
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 Tempo mínimo de integralização: 3 anos. Tempo máximo: 4 anos. 

 

2 ESTRUTURA DO CURSO 

2.1 Coordenação 

 

A coordenação de curso de graduação será constituída por um coordenador titular 

e um coordenador adjunto, eleitos de forma direta e empossados pelo reitor, para o mandado 

de três anos permitida uma recondução imediata, de acordo com o artigo 32 do Estatuto da 

Universidade.  

A coordenação do curso de graduação de Letras está subordinada à respectiva 

diretoria de Unidade Acadêmica. No caso do curso de Letras, a subordinação da coordenação 

está para a Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação. Encontram-se 

elencadas as atribuições do coordenador titular e adjunto no artigo 27 e 28 do Regimento 

Geral da Universidade. 

O curso de Letras atualmente tem como coordenador o professor Richarles Souza 

de Carvalho, cuja titulação é a de Mestre em Ciências da Linguagem e doutorando no mesmo 

curso. Regime de trabalho integral, com carga horária de 40 horas semanais. Possui grande 

experiência de docência na Educação Básica nas disciplinas de Língua Inglesa e Língua 

Portuguesa. Também atuou em cursos de idiomas e na Educação Infantil. Desde 2006 tem 

experiência no magistério superior. Já lecionou as disciplinas de Produção e Interpretação de 

Textos, Literatura, Língua Estrangeira para Crianças, Literatura Infantojuvenil e Língua 

Inglesa (diversos níveis). Atualmente, no curso de Letras, trabalha com as disciplinas de 

Texto e Discurso, Análise de Discurso, Estágio Supervisionado e Seminários de Estágio 

Supervisionado. 

A coordenadora adjunta é Daniela Arns Silveira, mestre em Ciências da 

Linguagem pela UNISUL. Também é celetista e com o regime de trabalho integral. Pertence 

ao quadro de professores da UNESC desde 2012. Tem vasta experiência na Educação Básica, 

tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio, na disciplina de Língua Portuguesa. 
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Atualmente, leciona no curso de Letras disciplinas de Sintaxe, Morfologia e Sintaxe Histórica 

e Estudos Gramaticais. Também leciona Produção e Interpretação de textos em outros cursos 

da instituição. 

 

2.2 Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

A partir de 2010, as discussões realizadas em colegiado partem de uma discussão 

prévia feita por um grupo de professores indicados pelo Colegiado: o Núcleo Docente 

Estruturante. A principal função deste núcleo é assessorar a coordenação do curso no processo 

de revisão, atualização e execução do Projeto Pedagógico do Curso. 

A primeira atividade desenvolvida por este grupo foi uma retomada dos 

procedimentos avaliativos do curso, a fim de proporcionar novas possibilidades de avaliação 

processual aos acadêmicos. Junto a isso, a participação do NDE na reavaliação do PPC tem 

sido permanente.  

A renovação do NDE acontece por votação direta dos pares trienalmente.  

Composição do Núcleo Docente Estruturante: 

 Resolução n. 08/2010/Câmara de Ensino de Graduação – Aprova o Regulamento do 

Núcleo Docente Estruturante. 

 Resolução n. 07/2010/Conselho Superior de Administração – CONSU - Aprova o 

Regulamento do Núcleo Docente Estruturante. 

 Portaria n. 02/2014/Colegiado UNA HCE – Homologa Composição do Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Letras. 

Membros do NDE: 

 André Cechinel: Doutorado em Literatura, Graduação em Letras e Literatura 

Inglesa, (tempo integral). 

 Carlos Arcângelo Schlickmann: Mestrado em Educação, Graduação em Letras, 

(tempo integral). 



 
 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

9 

 Gladir Cabral: Doutorado em Inglês, Graduação em Letras, (tempo Integral). 

 Daniela Arns Silveira: Mestrado em Ciências da Linguagem, Graduação em 

Letras, (tempo Parcial). 

 Richarles Souza de Carvalho: Mestrado em Ciências da Linguagem, 

Graduação em Letras, (tempo integral). 

 Maria Cristina Keller Frutuoso: Mestrado em Educação, Graduação em Letras, 

(tempo parcial). 

 

2.3 Corpo docente 

 

São apresentados a seguir os professores que compõem o corpo docente do curso 

de Letras.  

 

Professor 
Formação 

Inicial  

Formação da Maior 

Titulação 

Docência No 

Magistério 

Superior 

Docência Na 

Educação 

Básica 

Regime De 

Trabalho 
Data De 

Admissão 

André 

Cechinel 

Graduação em 

Letras e 

Literatura de 

Língua Inglesa 

(Bacharelado e 

Licenciatura) 

pela UFSC 

Doutorado em Teoria 

Literária pela UFSC 

2011 – atual 

(4 anos) 
- Integral 

21/02/2011 

Ângela 

Cristina Di 

Palma Back 

Graduação em 

Letras 

Português/Inglês 

pela UNESC 

Doutorado em Linguística 

pela UFSC 

1999 – atual 

(17 anos) 
- Integral 

02/08/1999 

Almerinda 

Tereza Bianca 

Graduação em 

Letras 

Mestrado em Ciências da 

Linguagem pela UNISUL 

2001 – atual 

(14 anos) 

2001 – 2003 

(4 anos) 
Integral 

03/09/2001 
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Bez Batti Dias Português/Inglês 

pela UNESC 

Carlos 

Arcângelo 

Schlickmann 

Graduação em 

Letras 

Português/Inglês 

pela UNISUL 

Mestrado em Educação e 

Cultura pela UDESC 

2002 – atual 

(13 anos) 

1992 – 2006 

(15 anos) 
Integral 

12/03/2002 

Cristina 

Adriana 

Rodrigues 

Kern 

Graduação em 

Psicologia pela 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul 

Mestrado em Psicologia 

pela UNISINOS 

2011 – atual 

(4 anos) 
- Integral 

10/03/2014 

Daniela Arns 

Silveira 

Graduação em 

Letras 

Português/Inglês 

pela UNISUL 

Mestrado em Ciências da 

Linguagem pela UNISUL 

2010 – atual 

(5 anos) 

2004 – 2012 

(9 anos) 
Parcial 

01/08/2011 

Eloisa da Rosa 

Oliveira 

Graduação em 

Letras 

Português/Inglês 

pela UNESC 

Mestrado em Literatura 

pela UFSC 
2014 – atual 

2012 – atual 

(3 anos) 
Parcial 

24/02/2014 

Fernanda 

Cizescki 

Graduação em 

Letras 

Português/Inglês 

pela UNESC 

Doutorado em Linguística 

pela UFSC 
2014 – atual 

2004 / 2006 / 

2013 (4 anos) 
Horista 

08/08/2014 

Gladir da 

Silva Cabral 

Graduação em 

Letras 

Português/Inglês 

pela UNESC 

Doutorado em Inglês e 

Literatura Correspondente 

pela UFSC 

1994 – atual 

(21 anos) 

1994 – 1995 

(2 anos) 
Integral 

01/06/1994 

Guiomar da 

Rosa Bortot 

Graduação em 

Estudos Sociais 

pela FUCRI 

Mestrado em Educação 

pela UNISUL 

1978 – atual 

(37 anos) 

1985 – 1987 

(3 anos) 
Integral 

01/03/1975 

Jéferson Luís Graduação em Mestrado em Educação 2011 – atual 2007 – atual Integral 
01/03/2010 
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de Azeredo Filosofia pela 

UNIFEBE 

pela UNESC (4 anos) (8 anos) 

João Francisco 

Marques 

Monteiro 

Graduação em 

Letras 

Português/Inglês 

pela UNISUL 

Mestrado em Educação 

pela UNESC 

1996 – atual 

(19 anos) 

2003 – atual 

(11 anos) 
Horista 

24/02/2003 

Marcelo 

Feldhaus 

Graduação em 

Artes Visuais 

pela UNESC 

Especialização em Ensino 

da Arte pela UNESC 

2009 – atual 

(6 anos) 

2002 – 2003 / 

2005 – 2011 

(9 anos) 

Integral 
17/03/2008 

Maria 

Aparecida da 

Silva Méllo 

Graduação em 

Pedagogia pela 

FUCRI 

Mestrado em Educação 

pela UFSCAR 

1989 – atual 

(26 anos) 

1981 / 1985 – 

1986 (3 anos) 
Integral 

01/06/1989 

Maria Cristina 

Frutuoso 

Keller 

Graduação em 

Letras 

Português/Inglês 

pela UNESC 

Mestrado em Educação 

pela UNESC 

1999 – atual 

(16 anos) 

1993 – 2008 

(14 anos) 
Parcial 

19/06/2000 

Richarles 

Souza de 

Carvalho 

Graduação em 

Letras 

Português/Inglês 

pela UNESC 

Mestrado em Ciências da 

Linguagem pela UNISUL 

2006 – atual 

(9 anos) 

1998 – 2012 

(15 anos) 
Integral 

01/03/2000 

Samira 

Casagrande 

Graduação em 

Pedagogia pela 

FACIECRI 

Mestrado em Educação 

pela 

UFSC/UNIPLAC/UNESC 

1990 – atual 

(25 anos) 

1982 / 1984 / 

1986 – 2009 

(26 anos) 

Integral 
02/04/1990 

Simone das 

Graças 

Nogueira 

Feltrin 

Graduação em 

Pedagogia pela 

UNESC 

Especialização em 

Metodologia e Prática 

Interdisciplinar do Ensino 

pela UNIASSELVI 

2011 – atual 

(4 anos) 

1997 – 1999 / 

2001 – atual 

(17 anos) 

Parcial 01/08/2011 

 

 

Links para Currículo Lattes dos professores de Letras: 

André Cechinel:  http://lattes.cnpq.br/0387311150154137  

http://lattes.cnpq.br/0387311150154137
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Angela Cristina Di Palma Back: http://lattes.cnpq.br/2726654686177706  

Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias: http://lattes.cnpq.br/9485731784082721  

Carlos Arcângelo Schlickmann: http://lattes.cnpq.br/8073261814606068  

Cristina Adriana Rodrigues Kern: http://lattes.cnpq.br/4387807383842067  

Daniela Arns Silveira:  http://lattes.cnpq.br/2653770644344944  

Eloisa da Rosa Oliveira:  http://lattes.cnpq.br/6022502541832934  

Fernanda Cizescki: http://lattes.cnpq.br/6996399711127183  

Gladir da Silva Cabral:  http://lattes.cnpq.br/4309257776885676  

Guiomar da Rosa Bortot: http://lattes.cnpq.br/9283895045101867  

Jéferson Luís de Azeredo: http://lattes.cnpq.br/2759484555893820  

João Francisco Marques Monteiro: http://lattes.cnpq.br/9348835074424069  

Marcelo Feldhaus: http://lattes.cnpq.br/1780695710195007  

Maria Aparecida da Silva Méllo:  http://lattes.cnpq.br/1888187089099822  

Maria Cristina Frutuoso Keller: http://lattes.cnpq.br/7385959082110121  

Richarles Souza de Carvalho:  http://lattes.cnpq.br/2887889897792879  

Samira Casagrande: http://lattes.cnpq.br/1139927894889185  

Simone das Graças Nogueira Feltrin:  http://lattes.cnpq.br/0068905352529756 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1 A realidade social e os impactos sobre a educação: uma visão de mundo 

 

Segundo o Marco Situacional (Projeto Pedagógico Institucional da UNESC), 

estamos vivendo um tempo de muitas turbulências, em que valores são confundidos, 

interesses pessoais são negociados e sobrepõem-se à necessidade do coletivo. Tal situação 

http://lattes.cnpq.br/2726654686177706
http://lattes.cnpq.br/9485731784082721
http://lattes.cnpq.br/8073261814606068
http://lattes.cnpq.br/4387807383842067
http://lattes.cnpq.br/2653770644344944
http://lattes.cnpq.br/6022502541832934
http://lattes.cnpq.br/6996399711127183
http://lattes.cnpq.br/4309257776885676
http://lattes.cnpq.br/9283895045101867
http://lattes.cnpq.br/2759484555893820
http://lattes.cnpq.br/9348835074424069
http://lattes.cnpq.br/1780695710195007
http://lattes.cnpq.br/1888187089099822
http://lattes.cnpq.br/7385959082110121
http://lattes.cnpq.br/2887889897792879
http://lattes.cnpq.br/1139927894889185
http://lattes.cnpq.br/0068905352529756
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contribui para o aumento da violência, da ganância e da falta de humanidade. A sociedade 

está organizada de tal forma que não há estrutura adequada para a construção de um cidadão 

consciente e crítico.  

A educação é afetada por estes valores no sentido de contemplar a necessidade de 

aumento do índice de escolaridade e redução do analfabetismo, o que não prioriza a qualidade 

do processo.  

Neste aspecto verifica-se que os objetivos de resgate da cidadania e melhoria da 

qualidade de vida não são alcançados. A educação deve ser direito de todos os cidadãos. Para 

que seja possível modificar a realidade da sociedade no âmbito regional, é necessário que 

estas questões sejam discutidas no meio acadêmico. 

Não é a sociedade que deve transformar a educação e sim, a educação deve buscar 

atingir o objetivo de transformar a sociedade melhorando a qualidade de vida de seus 

cidadãos. 

Freire (2011) afirma que a transformação da realidade social ocorre quando o 

processo de educação torna-se mais democrático, menos elitista e menos discriminatório, sem 

isentar o Estado de sua obrigatoriedade neste processo.  

Percebe-se a partir da afirmação que quando cada um dos agentes assume o papel 

de discutir a educação como meio de transformação social, é possível sonhar com uma 

realidade mais justa onde todos tem a oportunidade de se desenvolver e participar ativamente 

do processo de desenvolvimento da sociedade. 

 

3.2 A função da instituição de ensino no contexto da realidade social 

 

Quando o modelo de democracia imposto pelo capitalismo revelou-se um agente 

de fomento da desigualdade social, percebeu-se a necessidade de que se criassem ferramentas 

que promovessem a inclusão social e a redistribuição de renda. 
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Esse modelo aponta para a necessidade de forças emergentes que combatam a 

regulação e promovam a emancipação dos indivíduos na sociedade. Neste contexto, percebe-

se que as relações emancipatórias que dão autonomia as pessoas, dão-se a partir do acesso ao 

conhecimento. 

As instituições de ensino têm a missão de disseminar o conhecimento em todas as 

áreas e para todas as camadas da sociedade. Baseado na premissa de que o conhecimento 

liberta, percebe-se a importância de tirar o cidadão de um estado de alienação tornando-o um 

sujeito crítico que traz contribuições efetivas para melhoria da qualidade de vida de seus 

pares. 

O que são as instituições de ensino, senão seus educadores? Os agentes de 

socialização do conhecimento que promovem a reflexão sobre diversos aspectos a partir de 

situações complexas devem agir, na concepção de Paulo Freire, dentro de um modelo de 

educação progressista. Freire (2011) afirma que o educador progressista é aquele que, ao 

decidir, assume riscos e está sujeito a críticas que retificam e ratificam a sua prática e que, por 

meio da experimentação, constrói-se e desconstrói-se na prática social da qual se torna parte. 

Neste contexto, percebe-se a importância da educação para a mudança da 

sociedade, visto que a partir do conhecimento, torna-se possível construir um mundo mais 

humano e justo para todos. 

 

3.3 A formação de profissionais  

 

Na UNESC o ensino representa um processo pedagógico interativo e intencional, no 

qual professores e alunos devem corresponsabilizar-se com as questões do processo de ensino 

e da aprendizagem, bem como com os valores humanos essenciais como o respeito, a 

solidariedade e a ética. 

Para atingir essa finalidade o ensino na graduação deve buscar a formação de 

profissionais com competência técnica e habilidades, capazes de preservar o conhecimento 
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acumulado e de construir novos conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão. 

Nesta perspectiva, o Estatuto da UNESC aponta no artigo 6º, que o ensino deve 

pautar-se nos seguintes princípios: 

“II. Flexibilização de métodos e concepções pedagógicas; 

VIII. Equilíbrio nas dimensões acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão; 

XII. Respeito à diversidade étnica-ideológica-cultural; 

XVI.      Valorização dos profissionais da UNESC.” 

 

Desta forma, entende-se que a formação profissional do acadêmico deva visar ao 

constante aprimoramento de suas competências e habilidades no que tange à área de em que 

esteja estudando. Assim, o acadêmico do curso de Letras, por sua vez, tem sua condição de 

leitor e de escrevente desenvolvidas na graduação, de forma a atuar na sociedade da qual faz 

parte de maneira desenvolta, criativa e autônoma, promovendo, por vezes, na sua prática, 

atividades que viabilizem uma construção de cunho emancipatório e posicionador, o que 

permitirá que aqueles com os quais venha a atuar sejam, na sua totalidade, também indivíduos 

emancipados, críticos e atuantes em sua realidade social. Isto posto, ao acadêmico do curso de 

Letras cabe o compromisso do cuidado e domínio da linguagem a fim de que se posicione 

frente às questões da comunidade em que se encontra, cujo intento é o de que promova esta 

relação libertária por meio da linguagem aos seus alunos. 

 

4 JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

 

A implantação do curso de Letras se justifica pela sua relevância na formação de 

um profissional capaz de entender a língua e a literatura não só como meios de comunicação, 

mas como expressão, como cultura, como poder e como elementos de emancipação do ser 

humano. 
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Ainda, que atrele conhecimentos sedimentados aos novos, adquiridos a partir da 

reflexão que se dá nos bancos da universidade, reelaborando-os a fim de se posicionar frente à 

realidade econômica, política e cultural da região, promovendo o conhecimento reflexivo da 

literatura, contextualizadas filosoficamente e sintonizadas com o mundo. 

O acadêmico de Letras deverá, também, dominar, frente à diversidade da 

linguagem, as diferentes noções de gramática, reconhecendo as variedades linguísticas 

existentes, bem como os inúmeros níveis e registros de linguagem que constituem os gêneros 

vinculados às várias esferas sociais. 

Além de pressupor a atuação em instituições de ensino, também possui a garantia 

de uma formação ampla, que o instrumentaliza a oferecer seus serviços junto a empresas, 

como, por exemplo, de revisor ou roteirista. Também pode prestar assessoria linguística e 

trabalhar com pesquisa na área de linguagem. 

O curso de Letras da UNESC tem grande relevância tanto regional quanto 

nacionalmente. Por 40 anos colaborou no desenvolvimento regional do sul de Santa Catarina 

por meio da excelência na formação de profissionais capacitados para o trabalho com língua 

portuguesa, quanto com língua inglesa e língua espanhola.  

A partir de 2014, a habilitação dupla deixou de ser oferecida para atender às 

demandas de legislação vigente quanto à carga horária para uma formação consistente em 

uma habilitação (língua). Contudo, a herança deixada por esse tempo é grande. Exemplo disso 

é fato de que muitos docentes do próprio curso são egressos da casa.  

Ainda no âmbito da importância do curso de Letras para o contexto regional, está 

o fato de que esse curso foi, e ainda é, esteio para a constituição da própria IES; especialmente 

em sua passagem de fundação educacional municipal para o status de universidade. 

Igualmente, é adequado afirmar que dentro do recorte geográfico entre as capitais 

Florianópolis e Porto Alegre, o curso de Letras da UNESC é um dos únicos a ser oferecido 

100 por cento presencialmente. 

O município de Criciúma possui mais de 70 escolas no Sistema Municipal de 

Educação, em torno de 30 escolas estaduais e 10 escolas particulares. Somam-se a isso mais 
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de 20 municípios que vivem em seu entorno, todos com escolas das redes citadas, somando-se 

assim um amplo sistema de educação básica. Boa parte dos municípios também possui 

escolas de idiomas, rádios e jornais. O profissional da área de Letras atua fundamentalmente 

nestes espaços, principalmente na função de professor.  

Pode-se afirmar que os formados no curso de Letras contribuem  e contribuirão 

significativamente para o progresso da região, seja na formação de alunos proficientes em 

leitura e escrita, seja na produção de material de apoio para o trabalho escolar e, ainda, na 

participação de programas de formação continuada de professores. Por esses e outros motivos, 

o curso de Letras da UNESC mantem sua posição de vanguarda e de expoente na formação de 

profissionais da linguagem no sul de Santa Catarina. 

 

4.1 Demanda de profissionais  

 

Como afirmado acima, ao longo das últimas décadas, o curso de Letras da 

UNESC tem sido o único formador de profissionais em habilitações duplas, como português e 

inglês ou português e espanhol. Apesar de a matriz atual constituir-se de apenas uma 

habilitação, a língua portuguesa, as demais habilitações devem ser ofertadas em sistema de 

segunda habilitação, haja vista a necessidade destes profissionais para a região em que a 

instituição se encontra. Muitos dos egressos do curso optaram pelo trabalho de revisor em 

jornais ou de professor em escolas de idiomas. Há aqueles que estão nas indústrias, em 

atividades que exigem conhecimento da língua ou de línguas estrangeiras.  

É inegável a necessidade do curso na cidade e região, pelo papel que vem 

desempenhando em todos esses anos de atividade. Cabe destacar que muitos alçam voos mais 

altos, indo realizar a continuidade de seus estudos em outras cidades e até mesmo em outros 

países. Atualmente, temos vários egressos do curso de Letras da UNESC lecionando em 

universidades pelo Brasil. 

Vale ressaltar a vacância que existe atualmente em algumas áreas do ensino na 

Educação Básica. Prova disso são alguns programas do governo federal (PARFOR, Programa 
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Emergencial de Segunda Licenciatura) que visam diminuir esse déficit de profissionais 

formados para exercer a docência. Logo, o curso de Letras, bem como todos os outros cursos 

de licenciatura da UNESC, objetiva contribuir para a formação de professores capazes e bem 

instrumentalizados para atuarem no ensino em geral.  

 

4.2 Previsão para a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 

 

Um projeto pedagógico só assim se constitui quando se o entende como 

inacabado, incompleto, dado a mudanças à medida que o tempo passa. A (re) avaliação do 

projeto pedagógico do curso de Letras é feita a cada dois anos, sempre com a participação da 

comunidade interna e externa. Para esta ação, são desencadeadas propostas de revisão a partir 

do Núcleo Docente Estruturante do curso (que como base sempre se vale das Diretrizes 

Nacionais e da legislação proposta pelo Ministério da Educação) e por reuniões fóruns que 

vão se realizando a partir de temas propostos. 

A coordenação do curso é responsável por desencadear todo este processo. As 

propostas de alteração na redação e de inserção de novos princípios são, depois de analisadas 

e aprovadas pela comunidade acadêmica, levadas ao colegiado do curso para validação final. 

É importante ressaltar o papel dos membros do NDE neste trabalho, pois são eles os 

responsáveis primeiros pelo acompanhamento e avaliação do projeto do curso. Para que todo 

este trabalho seja exitoso, muitos fatores são levados em conta, como as avaliações internas e 

externas, a saber: avaliação dos ingressantes, avaliação dos egressos, avaliação de docentes, 

entre outras, todas propostas e coordenadas pelo Setor de Avaliação Institucional (SEAI); a 

avaliação do ENADE, que tem sido do ponto de vista externo a que subsidia discussões 

acerca do currículo. Fora isso, mas não menos importante, são considerados os apontamentos 

dos avaliadores externos nos processos de reconhecimento de curso. Toda esta gama de 

avaliações é considerada para que se possa adequar o projeto pedagógico do curso na busca da 

melhor formação acadêmica, que deve ser qualificada e de excelência. 
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5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CURRÍCULO  

5.1 Princípios filosóficos 

 

No início de 2000, com as novas reflexões realizadas sobre a missão institucional, 

elaborou-se o PPI da UNESC, no qual foram explícitos os valores, princípios filosóficos, 

políticos e metodológicos norteadores das ações a serem desenvolvidas, de forma a dar 

consistência e significado à sua atuação junto à sociedade. Nas Políticas de Ensino da 

UNESC, estão expressos o comprometimento com as orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, relativas aos princípios que norteiam a organização dos currículos dos cursos de 

graduação, que são: 

  Flexibilização: sistema integrado e flexível, articulado ao ensino, pesquisa e 

extensão, permitindo trajetórias e liberdade de escolha aos envolvidos no processo.  

  Contextualização: processo de articulação, diálogo e reflexão entre teoria e prática, 

incluindo a valorização do conhecimento extraescolar do aluno (práticas sociais e 

mundo do trabalho).  

  Competência: capacidade do docente e do discente de acionar recursos cognitivos, 

visando resolver situações complexas.  

  Problematização: processo pedagógico desenvolvido por meio de situações 

problema, com vistas à elaboração de conhecimentos complexos. 

  Interdisciplinaridade: processo de intercomunicação entre os saberes e práticas 

necessários à compreensão da realidade ou objeto de estudo, sustentando-se na análise 

crítica e na problematização da realidade. 

O curso de Letras, em sua proposta de profissionalização humanística, foi 

concebido para formar profissionais habilitados a atuar na Educação Básica, lecionando 

língua e literatura, comprometidos com o papel político-social que devem exercer na realidade 

em que estão inseridos, impulsionando atividades empreendedoras relacionadas às suas 

potencialidades. 
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As discussões do colegiado do curso estão sempre voltadas a atividades e que 

possam se constituir de uma estrutura pedagógica mais dinâmica, propiciando o 

desenvolvimento profissional do estudante de modo a garantir-lhe formação adequada às 

características da atualidade. 

 

5.2 Princípios metodológicos  

 

A UNESC compreende o currículo como um processo dinâmico resultante de 

interações diversas, estabelecida por meio de ações didáticas com interfaces políticas, 

administrativas e econômicas. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação direcionam a reflexão para a reestruturação curricular. A formação de 

profissionais exige que estes possuam habilidades e competências de modo que estes possam 

se refletir em atividades de cunho individual e/ou coletivo.  

A atualização curricular leva em conta principalmente as diretrizes curriculares 

para a formação bem como as necessidades locais e regionais. A reflexão sobre a reforma 

curricular também pressupõe uma ampla discussão da organização de práticas que envolvem a 

educação e o seu processo. O professor, de acordo com a sua realidade na sala aula e a 

posição dos acadêmicos frente ao currículo que está sendo desenvolvido na sua formação, são 

também indicadores para a atualização curricular. Todo este movimento se reflete nos estudos 

dos colegiados dos cursos, de onde derivam as proposições de alteração curricular.  

Assim, desde a sua criação, o curso de Letras, vem se estruturando como 

referência na formação de profissionais, cuja atuação focaliza diretamente a esfera escolar e, 

indiretamente, a comercial. 

O curso de Letras, ao formar docentes, contribui, disponibilizando ao mercado de 

trabalho, profissionais habilitados em língua portuguesa, considerando os diferentes aspectos 

da linguagem e da literatura, a partir de metodologias que associam teoria e prática, a fim de 

aprimorar as potencialidades dos discentes.  



 
 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

21 

Outro importante aspecto, é que não só há preocupação com o constante 

aprimoramento de nossos acadêmicos, como também com a formação continuada de nosso 

corpo docente, sempre atento às diversas atividades da instituição, como em outros 

congressos, viagens de estudo, colóquios, grupos de pesquisa e estudos, etc. 

Além disso, há de se registrar as parcerias realizadas entre o curso com outras 

instituições, as quais corroboram para que esta qualidade seja garantida e dinamizada. Sendo 

assim, fortalecem-se os laços com a ACL (Academia Criciumense de Letras), o SESC 

(Serviço Social do Comércio), por meio de concursos literários, palestras, atividades culturais 

tais como mostras de teatro, apresentações musicais, exposições de artes plásticas, etc. Tudo 

isso com o intuito de pedagogicamente, proporcionar aos alunos enriquecimento cultural, 

valorização da comunidade regional, bem como possiblidades para as Atividades Acadêmico- 

Científico-Culturais as quais compõem o currículo de Letras (ver anexo 7). 

Enfim, a UNESC, na missão que lhe compete junto à sociedade, tem por meio do 

curso de Letras a possibilidade de atender às atuais demandas pela capacitação profissional 

relacionada ao conhecimento das necessidades do mundo, muito além da docência. 

 

6 OBJETIVOS DO CURSO 

 

O curso de Letras tem por objetivo geral proporcionar a formação profissional e 

humanística, promovendo a capacitação de professores para desenvolver com competência o 

conhecimento das linguagens, nos contextos oral e escrito, com habilidade para atuarem no 

magistério e outras áreas. 

Também constituem objetivos do curso: 

a) Formar profissional atuante, inquisitivo, pesquisador, capaz de entender a língua e a 

literatura como principais meios de comunicação e expressão do ser humano; 

b) Permitir ao discente discutir e aprofundar conceitos e novas metodologias para aplicação 

no ensino de conteúdo específico; 
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c) Conscientizar o profissional de seu poder de inserção no mundo das relações sociais, de sua 

capacidade de compreender e vontade de transformar a sociedade em que está inserido; 

d) Formar profissional com sensibilidade crítica e ampla visão da realidade ambiental, 

econômica, política e cultural da região; 

e) Promover o conhecimento reflexivo da literatura, como produto cultural condicionado ao 

contexto histórico e às tendências estéticas, sempre mutáveis nos eixos temporal e espacial; 

f) Qualificar pedagógica e criticamente os profissionais de Letras, fornecendo-lhes 

instrumento teórico-prático para domínio de diferentes noções de gramática e reconhecimento 

das variedades linguísticas existentes, bem como dos vários níveis e registros de linguagem; 

g) Promover intercâmbio permanente entre a universidade e a comunidade de modo a 

estabelecer uma ponte direta entre o conhecimento teórico oferecido pela instituição e as 

questões práticas exigidas pela realidade do mercado de trabalho; 

h) Habilitar os discentes para o uso de novas tecnologias na educação; 

i) Ampliar o senso crítico necessário ao profissional para a compreensão da importância de 

sua formação continuada e de seu desenvolvimento profissional; 

j) Valorizar a produção do conhecimento construído por meio de pesquisas acadêmico-

científicas.  

Além da função docente, outras frentes de desempenho profissional estão abertas 

ao egresso do curso de Letras, conforme esquema apresentado a seguir. Mencionam-se, 

especialmente, interpretação, redação, revisão textual, editoração de textos e as atividades 

ligadas à pesquisa acadêmica. 

 

7 PERFIL DO EGRESSO 

 

O acadêmico egresso de Letras, além de ser ético, investigador, sensível, 

esperançoso, participativo, responsável, paciente, pesquisador e comprometido, deve também: 
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  Ler e produzir diversos gêneros textuais, utilizando os recursos da língua oral e escrita, 

segundo o padrão oficial, ciente da existência das variações linguísticas e dos vários 

contextos sociais; 

  Estar consciente de que a língua não é apenas instrumento de comunicação, mas 

também conhecimento a ser compartilhado com alunos do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio; 

  Estar aberto à diversidade de linhas teóricas sobre linguagem, sabendo usá-las para 

explicar e resolver questões linguísticas; 

  Apreciar a literatura para ser um incentivador da leitura, desde a Educação Infantil 

(por meio de assessoria de projetos, etc.) até o Ensino Médio, de modo a formar 

leitores críticos, intérpretes e produtores de textos de diferentes gêneros e registros 

linguísticos; 

  Conhecer a literatura em que se habilita ao magistério; 

  Respeitar e fazer respeitar costumes, tradições, religiões, etnias, combatendo 

preconceitos; acima de tudo, os linguísticos; 

  Cultivar honestidade e sinceridade, compromisso com assiduidade e pontualidade; 

  Identificar-se e solidarizar-se com a sociedade de que faz parte; 

  Comprometer-se com a melhoria permanente do curso de Letras, lutando por um 

ensino de qualidade; 

  Capacitar-se tecnicamente em seu campo de trabalho (professor, pesquisador, 

consultor), vencendo os desafios de qualquer forma de avaliação acadêmica ou do 

mercado de trabalho; 

  Cultivar a força de vontade para vencer barreiras e alcançar seus objetivos; 

  Participar ativamente das propostas de estudo e de trabalho acadêmico, interagindo 

verdadeiramente com os novos conhecimentos; 
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  Saber lecionar, colocando em prática toda a orientação didática recebida durante os 

anos de estudo acadêmico; 

  Saber fazer pesquisa; 

  Conhecer e fazer uso de recursos de informática específicos que possam auxiliá-lo em 

sua trajetória profissional. 

O egresso de Letras poderá atuar no magistério em instituições de Ensino 

Fundamental e Médio, na produção e/ou revisão de textos, incluindo sua vertente oral à 

interpretação, no ramo jornalístico, nas pesquisas acadêmicas ou aplicadas e na comunicação 

social, documentação e turismo. Para isso, além da graduação, estimula-se o aprofundamento 

dos conteúdos inerentes à área de atuação em cursos de especialização, mestrado e doutorado. 

O curso de Letras, a fim de que os egressos desta licenciatura saiam com a 

formação acima exposta, desenvolverá suas atividades pautadas na capacidade de reflexão 

teórica e crítica do acadêmico em razão do domínio das linguagens, de forma a que faça uso 

de novas tecnologias e entenda que sua construção é um processo contínuo, autônomo e 

permanente. Assim, pretende-se que este egresso tenha condições de descobrir, valorizar e 

respeitar as capacidades intelectuais, potencialidades e habilidades frente às diversidades 

encontradas ao longo de seu caminho profissional. 

 

8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

8.1 Estratégias de implantação do currículo 

 

A matriz de Letras Língua Portuguesa foi construída a partir da antiga matriz 

Letras Português/Inglês. Foram potencializados os conceitos relativos à literatura e à 

linguagem, bem como a carga horária dos estágios obrigatórios foram revistos a fim de 

atender as exigências legais até 2014 para uma habilitação de 2800 horas. Estamos cientes da 

Resolução 2/2015 do CNE a qual determina nova carga horária mínima de 3200 horas para os 

cursos de licenciatura no Brasil. O Núcleo Docente Estruturante do curso de Letras está 

estudando reformulações para uma nova matriz respeitando o prazo de 2 anos para adaptação, 
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também registrada na referida resolução. Em suma, a próxima matriz de Letras atenderá os 

requisitos da referida resolução de 2015. 

As disciplinas optativas, por sua vez, compõe um rol interessante para o 

graduando em Letras, tanto no sentido de ter acesso a diferentes estudos da linguagem que 

não estão nas disciplinas obrigatórias, bem como no contato com saberes próximos à área da 

linguagem e importantes para a docência. 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei 

n. 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n. 01 de 17/06/2004), o curso de Letras tem 

contemplado tais temas transversalmente, sobretudo nas disciplinas de literatura, por meio da 

leitura de textos desse campo. 

Letras tem parceria sinérgica no evento Maio Negro, organizado bianualmente 

pelo curso de História. O evento é realizado há 11 anos. Tem como público alvo a 

comunidade da UNESC, movimentos sociais de Criciúma e região, professores da rede 

municipal, estadual e particular de ensino, estudantes e educadores de faculdades da região, 

ONGs, e os cursos de licenciatura da UNESC. 

A Lei Federal 10.639/03 abriu fronteira para o ensino e a aprendizagem de tudo o 

que diz respeito à história do continente africano e da população negra. Nesse sentido, o Maio 

Negro abre uma perspectiva inovadora para pensar, reconhecer e reconstruir a história dos 

africanos desde uma perspectiva interna àquele continente e os reflexos da dispersão de 

africanos pelo mundo, principalmente, o Brasil.  

Mais recentemente, nos últimos dois anos (2013-2015), a cidade de Criciúma e 

seu entorno vivenciaram um movimento migratório de africanos de diversos países que se 

estabeleceram em Criciúma em busca de trabalho. Esse acontecimento histórico fez com que 

a comunidade acadêmica se mobilizasse e assuntos e discussões concernentes ao estudo de 

cultura e história africana e afro-brasileira foram potencializados. Especificamente o curso de 

Letras participa de maneira voluntária com aulas de Português para estrangeiros. Essa 
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dinâmica acaba por influenciar diversas discussões sobre línguas, ensino e aprendizagem, 

políticas de ensino, em várias disciplinas do currículo. 

Em relação à Cultura Indígena, a UNESC conta com o evento “Semana Indígena 

da UNESC: História e Cultura do Povo Guarani”.  

A Semana Indígena da UNESC tem por objetivo fomentar as discussões acerca da 

importância da valorização e preservação da história, das culturas e do legado das populações 

indígenas como elemento essencial para a construção das identidades sociais dos diversos 

grupos que formaram o continente americano. 

Em relação às Políticas de Educação Ambiental (Lei n. 9.795, de 27 de abril de 

1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002), todas as disciplinas do curso de Letras, em 

especial aquelas de cunho pedagógico (estágios), trabalham de modo transversal, contínuo e 

permanente, conceitos sobre o tema.  

As inúmeras atividades de ensino, pesquisa e extensão por onde passam centenas 

de professores e milhares de acadêmicos a cada semestre são desenvolvidas com reflexos em 

todos os segmentos sociais. Mas o que diferencia e imprime qualidade no que é feito é o 

direcionamento filosófico, a concepção política e pedagógica, a visão de mundo subjacente.  

Dessa forma, ética, cultura, valores humanos, responsabilidade social, qualidade 

de vida, meio ambiente, sustentabilidade e conceitos e virtudes são prerrogativas que exigem 

um posicionamento institucional e a ela são inerentes.  

A partir da visão de futuro da UNESC que é “Ser reconhecida como uma 

Universidade Comunitária, de excelência na formação profissional e ética do cidadão, na 

produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, com compromisso socioambiental”, o 

curso de Letras também se compromete ambiental e socialmente em suas atividades, sejam 

elas no cotidiano dos professores e alunos, por meio da mudança de paradigmas em relação a 

resíduos sólidos, por exemplo, seja teoricamente na leitura de textos sobre o tema ou na 

proposição de projetos de intervenção nas escolas por meio dos estágios curriculares. 
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No que tange à Educação em Direitos Humanos, o curso de Letras afirma sua 

consonância com o que preconiza o Estatuto da UNESC. O artigo 6 versa sobre os seguintes 

aspectos: 

XII) Respeito à diversidade étnica – ideológica – cultural 

XIII) Promoção da democracia e da paz 

XV) Inserção na vida da comunidade 

XVI) Valorização dos profissionais da UNESC 

Ainda no mesmo Estatuto, artigo 7, encontramos ações as quais buscamos fazer 

parte do cotidiano do curso de Letras: 

I. Promover a educação integral, a profissionalização e a formação do cidadão. 

II. Desenvolver Ciência, Arte, Cultura, Tecnologia e Inovação em benefício da 

sociedade. 

A pesquisa e a extensão no curso de Letras visam, além de seus objetivos 

específicos próprios: promover o desenvolvimento regional, a melhoria da qualidade do 

ambiente de vida, a inclusão social e a promoção da cidadania; promover práticas educativas, 

culturais e científicas que integradas transformem a sociedade com vistas à aplicação desses 

aprendizados para a melhoria da prática acadêmica de alunos e professores. 

A prática como componente curricular (PCC) faz parte de todo o currículo de 

Letras. As disciplinas de 4 créditos têm 12h de PCC cada, exceto Projeto de Pesquisa. As 

disciplinas de 2 créditos têm 6h de PCC. A carga horária dos Seminários de Práticas de 

Linguagem corresponde integralmente a horas de PCC = 90h. O total da carga horária de PCC 

são 408 h, em conformidade com a legislação que prevê um mínimo de 400 horas de PCC.  

O curso de Letras entende como possibilidades de PCC as seguintes atividades:  

  Entrevista com professores de língua e literatura (possível publicação em websites, 

podcasts, etc.); Escrita de artigo de opinião sobre a atividade docente; Análise de 

textos literários em concursos escolares; Inserção em atividades em bibliotecas 
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escolares, projetos de leitura; Seminários sobre práticas de ensino aprendizagem de 

língua e literatura; Análise de livros didáticos e outros materiais usados em escolas; 

  Debate sobre filmes que tratem da docência; 

  Elaboração de materiais didáticos; 

  Simulação de projetos interdisciplinares, os quais serão realizados na Educação Básica 

quando da prática docente.  

É apropriado registrar que apesar de o curso ser predominantemente vespertino 

(com aulas também aos sábados no matutino), os Estágios Supervisionados e os Seminários 

de Práticas de Linguagem podem ser realizados também nos períodos matutino e noturno, 

bem como aos sábados. 

As disciplinas do curso de Letras podem ser agrupadas em cinco núcleos: 1) 

Língua; 2) Literatura; 3) Prática Docente; 4) Núcleo Comum e 5) Pesquisa, Extensão e Outros 

Saberes Docentes. 

O núcleo Língua compreende disciplinas que abordarão questões relacionadas à 

linguística e suas variantes (psicolinguística, sociolinguística, etc.), ao discurso, à linguagem 

em geral. O núcleo Literatura compreenderá disciplinas cujos conceitos darão suporte para os 

diversos aspectos da literatura regional, catarinense, brasileira e universal, bem como sua 

crítica e possibilidades no ensino. Prática docente é o núcleo onde estão as disciplinas da 

práxis propriamente dita, quando os professores em formação terão, além de referencial 

teórico consistente, um contato real com as realidade escolares. Núcleo comum agrega as 

disciplinas comuns a outros cursos, sobretudo de licenciatura da instituição, previstos por ler, 

e necessários para a formação integral do acadêmico.  

Por fim, o núcleo Pesquisa, Extensão e Outros saberes docentes tem como seu 

próprio nome determina, a possibilidade de o acadêmico ter contato com outros 

conhecimentos próximos aos conhecimentos sobre linguagem e língua materna. Também 

estão nesse núcleo disciplinas relativas à pesquisa. 

Para promover a acessibilidade pedagógica e atitudinal dos acadêmicos, 

consonante com as políticas de permanência da UNESC, o curso de Letras, além de inserir-se 
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nas atividades de cunho geral da universidade (tais como aula de reforço de língua portuguesa 

e informática básica), busca em reuniões periódicas que seus professores troquem 

informações sobre alunos que apresentam baixo rendimento para que ações específicas 

possam tomadas. Além disso, as disciplinas que apresentam maior carga de complexidade 

teórica, contam semestralmente com monitores de fases mais avançadas que ajudam os alunos 

em leituras, atividades etc. 

Tanto para possíveis acadêmicos com deficiência ou mobilidade reduzida 

(também acadêmicos com transtorno de espectro autista), o curso de Letras em parceria com a 

SAMA promove contato com os acadêmicos, familiares, e proporciona um acompanhamento 

paralelo psicopedagógico especializado. Mais informações na seção 8.4 deste documento. 

 

8.2 Perfil gráfico das disciplinas 

A seguir, é apresentado um gráfico com a divisão das disciplinas (obrigatórias e 

optativas) do curso de Letras por núcleos. 

 

 
 

NÚCLEO COMUM

LÍNGUA

LITERATURA

PRÁTICA DOCENTE

PESQUISA, EXTENSÃO E
OUTROS SABERES DOCENTES
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Disciplinas do núcleo NÚCLEO COMUM: 

 

Filosofia 

Psicologia da Aprendizagem 

Didática 

Metodologia Científica e da Pesquisa 

Políticas, Normas e Organização da Educação Básica 

Libras 

Fundamentos e Metodologia da Educação Inclusiva 

 

Disciplinas do núcleo LÍNGUA:  

 

Estudos Gramaticais 

Texto e Discurso 

Estudos Linguísticos: História e Concepção 

Morfologia do Português 

Teorias de Aquisição e Aprendizagem de Língua Materna 

Fonética e Fonologia 

Morfologia e Sintaxe Histórica 

Sintaxe do Português I 

Sintaxe do Português II 

Processos de Leitura e Produção de Textos 

Prática de Análise Linguística 

Semântica e Pragmática do Português 

Sociolinguística Variacionista 

Análise de Discurso 

Comunicação Pragmática na Esfera Empresarial 

Comunicação Pragmática na Esfera Jornalística 

 

Disciplinas do núcleo LITERATURA: 

 

Teoria Literária I 

Teoria Literária II 

Literatura I 

Literatura II 

Literatura III 

Literatura IV 

Literatura Universal 

Literatura Infantojuvenil 

Literatura e Ensino 

Teoria Literária III 

 

Disciplinas do núcleo PRÁTICA DOCENTE: 
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Seminário de Práticas de Linguagem I 

Seminário de Práticas de Linguagem II 

Seminário de Práticas de Linguagem III 

Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa I 

Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa II 

Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa III 

 

Disciplinas do núcleo PESQUISA, EXTENSÃO E OUTROS SABERES DOCENTES: 

 

Projeto de TCC 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Gestão Escolar 

Pesquisa em Letras 

Extensão em Letras 

Linguagem Teatral e Educação 

Expressão Teatral 

Escrita Criativa 

Translation Studies and Practice 

 

8.3 Tecnologias de informação e comunicação  

 

A proposta curricular do curso de Letras permite aos acadêmicos a apropriação de 

conhecimentos que integram diferentes campos do saber, e uma vez articulados, 

proporcionam ao acadêmico a reflexão e o diálogo da prática profissional num duplo 

movimento em que, ao analisar a prática refletida, extraem dessa prática as teorias aprendidas. 

A metodologia de ensino utilizada no curso contempla uma abordagem que 

integra os elementos necessários ao processo de ensino, fomentando a aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores éticos, indispensáveis ao 

processo da formação humana e profissional. 

As estratégias de ensino deverão abranger técnicas individualizadas e integrativas, 

presenciais com a utilização de aulas expositivas e dialogadas, estudos dirigidos, dinâmicas de 

grupo, seminários e utilização de recursos audiovisuais e laboratoriais e Tecnologias da 

Informação e Comunicação - TICs. Os professores ainda poderão oferecer atividades por 

meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA tais como: interagir via chats e fóruns; 
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organizar suas aulas e materiais usando o recurso da Webpage; publicar material didático, 

textos complementares, links, atividades; publicar as aulas desenvolvidas na lousa digital 

interativa; solicitar atividades que possam ser publicados no AVA pelo acadêmico; realizar 

atividade avaliativa usando o recurso do quiz entre outras atividades que possibilitem a 

participação ativa do acadêmico no processo de ensino-aprendizagem. Isso proporciona a 

formação de um profissional competente, capaz de dialogar, trabalhar em equipe, resolver 

problemas, com responsabilidade social no sentido de consolidar a missão institucional e 

contribuir no desenvolvimento da região e do país. 

Os professores do curso de Letras utilizam ferramentas do AVA da UNESC em 

suas disciplinas, pois quando estas são criadas no sistema, semestralmente, automaticamente é 

gerada uma sala de aula virtual para cada professor/disciplina.  

Ainda, a universidade, pensando naqueles cujo acesso Internet ainda possa ser 

difícil, disponibiliza laboratórios de informática para este fim; embora possam os acadêmicos 

participar das atividades em casa ou em qualquer outro ambiente. 

Compondo as possibilidades de acesso à informação por parte dos acadêmicos, o 

curso de Letras oferece o Laboratório de Línguas e o Laboratório de Pesquisas do Curso de 

Letras: 

a) Laboratório de Línguas (LabLínguas): O Laboratório de Línguas da UNESC é um espaço 

que tem como objetivo principal ser um local onde os acadêmicos possam exercitar de forma 

eficiente e significativa as habilidades de fala e escuta primordialmente em língua estrangeira. 

Contudo, atividades relacionadas às disciplinas da área de linguística (Fonética e Fonologia, 

por exemplo) também podem fazer uso de suas potencialidades. 25 cabines formam o 

Laboratório de Línguas. Computador e projetor, operados pelo professor, proporcionam 

experiências audiovisuais durante as aulas.  

b) Laboratório de Pesquisas do Curso de Letras (LAPEL): Atualmente está localizado no 

Bloco E sala 3, na UNESC. O LAPEL centraliza os projetos em desenvolvimento vinculados 

à literatura e à linguística. Atualmente conta com 3 computadores e equipamento para 

digitalização das entrevistas sociolinguísticas (as quais estão registradas em fitas cassete). 
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c) Laboratórios de Informática: Há diversos laboratórios com 25 computadores cada nos 

blocos XXI-A, XXI-B e XXI-C. A cada semestre, pelo menos um laboratório de informática 

fica alocado para o curso em um dia da semana, e conforme a necessidade das disciplinas e 

dos professores, outros podem ser solicitados e utilizados. Afirma-se com segurança que os 

computadores são adequados para os interesses do curso, tanto em relação à quantidade 

quanto em relação às configurações. Toda a demanda de pedidos de professores também é 

sempre atendida. 

 

8.4 Políticas de permanência do estudante 

 

O acompanhamento pormenorizado da evasão na UNESC deu origem ao atual 

Programa Permanente de Combate à Evasão (PPCE) que, além de apresentar as causas dessa 

não permanência do acadêmico nos cursos, articula as atribuições de cada segmento da 

Instituição com o objetivo de monitorar e combater a evasão, e, consequentemente, aumentar 

os indicadores de permanência do acadêmico na IES. 

No processo de construção de uma Política Institucional de Permanência com 

Sucesso, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação vem reunindo vários programas, projetos e 

ações já em andamento ou em fase de implementação na UNESC, os quais direcionam seus 

fazeres no sentido de favorecer a permanência do estudante com sucesso em sua formação 

profissional, humana e cidadã. Na Política Institucional de Permanência dos Estudantes com 

Sucesso, Res. nº. 07/2013/CÂMARA ENSINO DE GRADUAÇÃO, estão detalhados os 

seguintes programas com o objetivo de estimular a permanência do acadêmico na Instituição: 

 

 Programa de bolsas e financiamentos educativos/CPAE. 

 Cursos de Extensão: Produção textual e Informática Básica I, II, III 

 Estágios não obrigatórios.  
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 Internacionalização/Mobilidade Estudantil – Programa de Relações 

Internacionais. 

 Programa de Orientação Profissional (POP). 

 Trote Solidário. 

 Programa de Formação Continuada da UNESC. 

 Programa de Combate ao Álcool e a outras drogas. 

 Programa de Educação Inclusiva (PEI). 

 

O PEI, o qual faz parte da Política Institucional de Permanência dos Estudantes 

com Sucesso, constitui-se em um conjunto de estratégias e ações que possibilitam a 

acessibilidade e a permanência de estudantes de graduação com deficiência e/ou dificuldades 

de aprendizagem. O objetivo principal do PEI é possibilitar o acesso e a permanência no 

ensino superior de acadêmicos com necessidades educativas especiais. Esse programa é 

desenvolvido por meio de quatro (4) núcleos específicos: 

 

  NAPED – Núcleo de Atendimento a Pessoa com Deficiência 

  NAP – Núcleo de Atendimento Psicopedagógico 

  NNEC – Núcleo das Necessidades Econômicas 

  NEAB – Núcleo de Estudos Étnico-raciais, Afro-brasileiros, Indígenas e de Minorias 

 

O PEI funciona na Sala Multifuncional de Aprendizagem (SAMA
1
), localizada no 

Bloco L , salas 6 e 7. 

Especificamente no curso de Letras, a preocupação com a permanência e 

acessibilidade dos acadêmicos está presente em diversas ações, tais como: 

                                                 
1
 Página da Sala Multifuncional de Aprendizagem (SAMA) - http://www.unesc.net/portal/capa/index/500/8387  

http://www.unesc.net/portal/capa/index/500/8387
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  Reuniões periódicas com representantes de turmas;  

  Contato direto e diálogo transparente com o Centro Acadêmico de Letras a fim de unir 

esforços para eventos, etc. O Centro Acadêmico de Letras é atuante e participa das 

decisões relacionadas aos eventos do curso, viagens, recepção dos calouros, trote 

solidário, festa de final de semestre, etc.; 

  Divulgação dos programas de bolsas de extensão, de pesquisa e de trabalho interno, 

oferecidos pela IES por meio de editais próprios; 

  Recepção dos alunos: atividade de recepção dos acadêmicos, que ocorre todo início de 

semestre, com o objetivo de integrá-los e informá-los sobre as ações administrativo-

pedagógicas do curso; 

  Viagens de estudos: participação em eventos científicos em outras instituições; 

  Viagens culturais: anualmente o curso de Letras organiza uma viagem cultural a São 

Paulo ou ao Rio de Janeiro para visitar museus, feira de livros, teatros, etc.  

  Monitoria: a cada semestre, alunos com reconhecido aproveitamento em determinadas 

disciplinas já cursadas, atuam como monitores para acadêmicos de fases anteriores a 

fim de aprimorar os estudos e contribuir com necessidades específicas; 

  Contato permanente com os acadêmicos por meio de visitas às salas de aula e por 

email, divulgando cursos, eventos e bolsas (FUMDES, PIBID, OBEDUC, PIBIC, 

PIC-170, estágios não remunerados), extensão. 

  Do ponto de vista da infraestrutura física, todas as salas de aula, laboratórios e 

coordenação do curso de Letras têm acessibilidade facilitada para pessoas com 

deficiência física motora (rampas e portas largas). 

 

8.5 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 
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Em relação à avaliação do processo ensino-aprendizagem, o Regimento Geral da 

UNESC, aprovado pela Resolução. 01/2007/CSA, artigo 86, estabelece que “A avaliação do 

processo de ensino aprendizagem, corresponsabilidade de todos os sujeitos envolvidos, estará 

fundamentada no Projeto Político Pedagógico institucional e será processual, com 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.”. Por processualidade do 

desempenho acadêmico, entende-se uma concepção de avaliação que esteja integrada ao 

processo de ensino-aprendizagem, objetivando o acompanhamento do desempenho do 

acadêmico e do professor.  

Para a recuperação da aprendizagem o professor deve revisar os conteúdos a partir 

de dúvidas expressas pelos acadêmicos anteriormente à realização da prova, assim como, no 

momento da entrega, discutir as provas e trabalhos em sala de aula, com revisão dos 

conteúdos que os acadêmicos encontrarem dificuldade. Havendo necessidade de outras 

ferramentas de recuperação de conteúdos o professor poderá optar por uma ou mais sugestões, 

tais como: Realização de seminários, saídas de campo, estudos dirigidos, análise escrita de 

vídeos, relatórios de aulas práticas e ou de atividades, resolução de casos clínicos, análise de 

artigo entre outras, destacadas Resolução. 01/2011/CAMARA DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO. Nesse momento a Instituição está promovendo a reflexão e rediscutindo a 

proposta.  

Os cursos apresentam os princípios da avaliação processual da UNESC, que 

normatiza as avaliações processuais, definindo os critérios de avaliação e recuperação da 

aprendizagem, por disciplina, são apresentados aos discentes ao início de cada semestre por 

meio do plano de ensino. 

No curso de Letras, por sua vez, além das avaliações mínimas exigidas pela 

instituição e de sua efetiva recuperação, há uma preocupação com o constante oferecimento 

de momentos de estudo, como as atividades de monitoria, desenvolvidas pelos próprios 

colegas de graduação, os quais se inscrevem para o exercício desta função, recebendo uma 

bolsa para tanto, respeitadas algumas exigências, como notas finais de disciplinas 

relacionadas às de interesse da monitoria.  
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8.6 Atividades complementares (Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC) 

 

As atividades complementares são atividades que flexibilizam os currículos, com 

o objetivo de contribuir na integralização curricular, agregando valor à formação profissional. 

As ACCC acontecerão por meio da efetivação de várias atividades acadêmicas, científicas, 

culturais, artísticas e de inovação tecnológica. São princípios das Atividades 

Complementares: complementar o currículo dos cursos; incentivar a autonomia na formação 

do acadêmico; ampliar os conhecimentos para além da sala de aula; possibilitar a vivência de 

diversas realidades culturais relacionadas ao campo de atuação e convivência com 

profissionais experientes na área de formação. 

Em 2011, a UNESC explicitou sobre as atividades complementares (Resolução 

14/2011/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO16), definindo institucionalmente as 

orientações acerca dos aspectos administrativos e didático-pedagógica. 

A integração com outros cursos, como Pedagogia, História, Secretariado 

Executivo e Artes Visuais, por exemplo, também viabiliza ocasiões em que sejam oferecidas 

palestras, teatros, etc., assim como outros momentos realizados, articulados com alunos do 

Programa de Pós-graduação em Educação, a fim de que o aluno em formação veja em seu 

entorno e à frente, não apenas a área em que será habilitado a trabalhar. 

Em 2014, o curso de Letras, por meio da resolução 16/2014 do Colegiado da 

UNAHCE teve as possibilidades de AACC registradas e regulamentadas. Todas essas 

possibilidades, carga horária das AACC, etc., estão no anexo 7. 

 

8.7 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Na UNESC, as normas para a realização de Trabalho de Conclusão de Curso nos 

cursos de graduação são regidas pela Resolução n. 66/2009/CÂMARA DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO e, externamente, pelas Diretrizes Curriculares dos cursos.  
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Coube ao curso de Letras, em fórum de avaliação do PPP no ano de 2006, instituir 

comissão com o propósito de inserir o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na matriz 

curricular e, consequentemente, apresentar uma proposta respeitando as normativas já 

existentes na UNESC quanto ao tema. O fato que desencadeou o processo deu-se em 

01.06.2004, momento em que foi recebido na IES, a Comissão de Educação Superior do 

Conselho Estadual de Educação de SC, com vistas a proceder com o reconhecimento do curso 

de Graduação em Letras – Habilitação em Português/Espanhol e respectivas literaturas. 

Na oportunidade, a comissão em seu parecer, recomendou uma revisão da matriz 

curricular, inclusive com a implantação do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). 

Em 2010/2, foi oferecida pela primeira vez a disciplina. Em torno de 20 

monografias foram escritas nas diferentes áreas do curso. A Resolução 19/2014 do colegiado 

da UNA HCE aprovou o Regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso do Curso de 

Letras na época, texto elaborado por uma comissão de professores e acadêmicos e 

posteriormente reformulada pelo NDE e aprovada no colegiado do curso de Letras e no 

colegiado da UNA HCE. 

O anexo 5 desse documento apresenta o atual Regulamento de TCC de Letras 

completo (formas de avaliação, orientação, linhas de pesquisa, etc.) 

 

8.8 Estágio obrigatório e não obrigatório 

 

O fortalecimento do estágio curricular obrigatório e não obrigatório entendido 

como um ato educativo e formativo dos cursos. O estágio obrigatório é concebido como um 

processo educativo, previsto na matriz curricular, que objetiva vivenciar situações práticas do 

exercício profissional, possibilitando ao acadêmico a compreensão do seu papel social junto à 

comunidade. Já o estágio curricular não obrigatório é concebido como aquele em que o 

acadêmico faz por opção, estando vinculado ao currículo e atendendo às especificidades da 

área do curso.  
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As normas gerais para a realização dos estágios obrigatórios e não obrigatórios na 

UNESC estão explicitadas, em consonância com a legislação vigente, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, o Estatuto e o Regimento Geral da Instituição, na Res. 13/2013/ 

CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO.  

No curso de Letras, tanto o estágio curricular obrigatório quanto os estágios não 

obrigatórios são indicadores da importância que se dá para a reflexão-ação do curso na 

formação dos futuros professores e também na inserção dos conhecimentos produzidos na 

educação superior na educação básica. Essa inserção acontece de várias formas, constituindo-

se em uma via de mão dupla entre universidade e escolas, contribuindo para a análise e ações 

desencadeadas pelos cursos, e visando preparar o profissional para o mercado de trabalho.  

Por parte da escola de educação básica que recebe o estagiário licenciando, 

sempre é uma oportunidade de olhar para seus próprios currículos e ações pedagógicas com 

vistas a reformulações e redimensionamentos. Nossos acadêmicos estão “aprendendo a serem 

professores”, mas os professores supervisores que os recebem também têm suas práticas 

problematizadas por meio da observação e registro das atividades, as quais sempre são 

socializadas com os professores. Outrossim, os professores que recebem alunos estagiários em 

suas salas de aula recebem certificados que valem como cursos de formação continuada. 

Ainda, semestralmente acontece na UNESC um seminário de estágios supervisionados 

concluídos em escolas públicas, o qual conta com a participação de todas as licenciaturas. 

O estágio curricular obrigatório acontece no curso de Letras a partir da quarta 

fase, estendendo-se até a sexta fase. Na primeira parte do estágio, os acadêmicos realizam 

uma discussão teórica com seus professores acerca da disciplina em questão, por meio da 

leitura de PPPs de escolas de Ensino Fundamental e Médio, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais bem como de propostas curriculares do estado de Santa Catarina e de municípios 

onde serão desenvolvidos os estágios. Somente após esta etapa é que os alunos vão a campo, 

primeiro para realizar a prática no Ensino Fundamental e, posteriormente, no Ensino Médio. 

Os professores orientam no máximo 15 alunos, os quais realizam atividades 

individualmente ou em duplas, em escolas públicas e/ou particulares. As orientações de 

estágio curricular obrigatório estão delineadas no Regulamento de Estágio, aprovado pelo 
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colegiado da UNA HCE, pela resolução 20/2014 do referido colegiado, e presente nesse 

documento no Anexo 6.  

A mesma resolução dá direcionamentos quanto à realização de estágios 

extracurriculares (não obrigatórios). Os acadêmicos do curso, neste caso, trabalham na própria 

universidade, empresas e em escolas, realizando atividades que possuem estreita ligação com 

sua formação. Estas atividades são acompanhadas diretamente pela coordenação do curso e 

pelo Setor de Estágios e Empregabilidade da UNESC.  

 

9 ATIVIDADES DE ENSINO ARTICULADAS À PESQUISA E À EXTENSÃO 

 

Na UNESC, o processo ensino-aprendizagem deve integrar a pesquisa e a 

extensão como princípio pedagógico, promovendo a indissociabilidade do ensino, da pesquisa 

e da extensão. A instituição, concordando com os princípios estabelecidos na Constituição 

Federal e na LDB, prevê, em seu Estatuto, Art. 40, a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa 

e Extensão: “como processo e prática educativa, cultural e científica que se integra ao ensino 

e à pesquisa, viabilizando a relação transformadora entre a UNESC e a sociedade e o retorno 

da aplicação desses aprendizados para a melhoria da prática acadêmica de alunos e 

professores”. Por meio da Resolução 14/2010/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, 

busca-se fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, apontando os 

caminhos para que o processo ensino-aprendizagem atinja a sua excelência. 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão busca diminuir a fragmentação 

construída, sobretudo no ensino superior, durante anos, e sedimentar a formação do 

acadêmico de Letras em suas diferentes nuances.  

A relação língua-sociedade é levada em consideração, a fim de promover a 

formação mantendo foco nas competências sociointerativas, gramaticais (análises linguísticas) 

e textuais, para que se constituam práticas por meio das quais o professor passe a conhecer a 

realidade linguística das comunidades, não só como falante, mas como um pensador da 

linguagem. 
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Nos últimos anos, esta articulação vem sendo planejada para além das salas de 

aula do curso de Letras, com a participação de acadêmicos e professores em inúmeros eventos 

e projetos de extensão e pesquisa. Tais atividades, além de servirem como mote para a 

permanência de acadêmicos, como afirmado acima, fortalece os conhecimentos produzidos 

acerca da linguagem. A participação em eventos com comunicações, por exemplo, é uma 

comprovação da preocupação do curso com a formação integral do acadêmico. O ensino de 

sala de aula não fica dissociado do importante trabalho de pesquisa e também da aproximação 

da universidade com a comunidade por meio da extensão. 

 

9.1 Ensino  

 

A Resolução 05/2008/CONSU-UNESC (08.05.2008) aprovou as políticas de 

ensino de graduação da UNESC. 

A formação dos profissionais de Letras da UNESC é construída com o amplo 

objetivo de capacitá-los em língua e literatura para atuarem nos Ensinos Fundamental, Médio 

e em outras áreas. Especificamente, conduzem-se atividades com o intuito de formar 

profissionais atuantes, inquisitivos, pesquisadores, qualificados e pedagogicamente capazes de 

entender a língua e a literatura como principais meios de comunicação e expressão do ser 

humano, discutir e aprofundar conceitos e novas metodologias para aplicação no ensino, ver 

ampla e criticamente a realidade econômica, política e cultural da região, promover o 

conhecimento reflexivo literatura como produto cultural condicionado ao contexto histórico e 

às tendências estéticas, dominar as diferentes noções de gramática e reconhecer as variedades 

linguísticas existentes, relacionar o conhecimento teórico oferecido pela universidade com as 

questões práticas exigidas pela realidade do mercado de trabalho, usar novas tecnologias e 

compreender a importância da educação continuada. 

Em sendo parte do corpo docente da UNESC, os profissionais que atuam no curso 

de Letras participam do Programa de Formação Continuada, oferecido pela instituição com o 

propósito de enfrentar as fragilidades pedagógicas, promovendo a melhoria das habilidades 
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didáticas, bem como o aprimoramento das relações professor-estudante-instituição e o 

desenvolvimento de habilidades técnicas e científicas básicas. 

Anualmente, a UNESC tem procurado promover formação continuada para seu 

corpo docente, a qual se dá em dois momentos distintos, normalmente nos meses de fevereiro 

e julho, por meio do Programa de Formação Continuada, o qual tem como organizador o 

Núcleo de Pedagogia Universitária da UNESC, aprovado pela Resolução 02/2010/CÂMARA 

DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DE 20/05/2010. O objetivo destas formações é oportunizar 

a formação pedagógico-profissional dos docentes da instituição, contribuindo para novas 

reflexões, atitudes, competências para o desenvolvimento de sua função como mediador da 

aprendizagem e investigador de sua prática pedagógica. 

Fora isso, integram-se a um amplo leque de participações em atividades que 

contribuem para sua formação e o auxiliam em sua docência, como congressos e simpósios 

nacionais e internacionais. Os discentes também se veem oportunizados a estas atividades. 

 

9.2 Pesquisa  

 

A Resolução 07/08/CONSU (08.05.2008) aprovou as políticas de Pesquisa e Pós-

Graduação da UNESC. 

No que concerne à pesquisa, os acadêmicos de Letras são fortemente estimulados 

à participação efetiva em projetos desenvolvidos pelos docentes do curso internamente às suas 

disciplinas curriculares, em parceria com os programas de pesquisa institucional e, levando-se 

em conta, evidentemente, os desdobramentos que envolvem os programas de extensão e apoio 

comunitário. 

Dentre as ações voltadas à pesquisa, destaca-se o Núcleo de Pesquisas 

Sociolinguísticas (NUPESS), o qual está voltado a toda a comunidade acadêmica, mais 

especialmente ao curso de Letras e Mestrado em Educação, junto ao qual há dois docentes 

que integram a linha "Educação, Linguagem e Memória". Para historicizar, o NUPESS 

iniciou suas pesquisas no IPAT e, atualmente, está localizado no Laboratório de Pesquisas do 
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Curso de Letras (LAPEL), Bloco E – sala 2, na UNESC. Oferece atendimento aos acadêmicos 

e professores dando apoio e incentivo à pesquisa, emprestando livros e outros materiais nele 

disponíveis.  

Atualmente, o NUPESS realiza o projeto Atlas Sociolinguístico da Região 

Carbonífera, coordenado pela professora Dra. Ângela Cristina Di Palma Back, o qual 

disponibiliza um banco de dados, ficando este à disposição dos acadêmicos para fins de 

pesquisa e outros.  

Paralelamente à existência do NUPESS, o curso de Letras conta com dois grupos 

de pesquisa devidamente inscritos e certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPQ, a saber: i) Littera – Correlações entre cultura, processamento e ensino: a linguagem 

em foco (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4623188462841546) e ii) Grupo de Pesquisa 

sobre Letramento e Discurso (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9375866321412045).  

O objetivo inicial do Littera foi ampliar e produzir novos conhecimentos na área 

da linguagem e, também, possibilitar aos alunos sobre diversas áreas afins um espaço 

complementar para a formação acadêmica por meio da iniciação científica. Esse início esteve 

e está vinculado estritamente ao curso de Letras, entretanto, em função de alguns de seus 

componentes estarem vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação, o grupo 

necessariamente passou a manter sólida interação junto ao programa, já produzindo alguns 

resultados satisfatórios no que diz respeito ao encaminhamento de egressos da graduação (não 

só oriundos dos Programas de Iniciação Científica). Com base no exposto, vale ressaltar que 

se concluíram e estão em desenvolvimento projetos financiados pelos programas 

institucionais de incentivo à pesquisa. Ainda quanto ao grupo Littera, este propõe-se a 

investigar os fenômenos no entorno da linguagem e seus desdobramentos ligados ao ensino de 

língua e literatura. Para tanto, os pesquisadores que o compõem situam-se em duas linhas 

inter-relacionadas, a saber:  

1) Língua e Ensino, cujo objetivo é investigar questões envolvendo fenômenos 

discursivos e textuais, oralidade e escrita, leitura e letramento, representação e subjetividade, 

a fim de refletir sobre as práticas e efeitos do ensino de língua, bem como propor estratégias 

de intervenção. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4623188462841546
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9375866321412045
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2) Linguagem e Cultura, cujo objetivo é problematizar a natureza e funções dos 

fenômenos estéticos e literários, suas relações com os processos de produção de identidade 

cultural, memória e representação. 

As atividades desenvolvidas pelo Littera firmam o propósito de ir além do 

desenvolvimento de pesquisas científicas formalizado, já que são realizadas atividades de 

formação acadêmico-científicas cujos resultados podem ser constatados em cursos de 

especialização, seminários, simpósios, palestras, dentre outros. O grupo de pesquisa também 

se constitui em um grupo de estudos com reuniões quinzenais. 

Criado em 2014, o Grupo de Pesquisa sobre Letramento e Discurso, 

interdisciplinar por natureza em razão de seus objetos de pesquisa, tem como objetivo central 

investigar o letramento, em suas diversas nuances, e o discurso, também em variados campos, 

sobretudo na atual conjuntura educacional e política do Brasil. Nosso grupo pretende levar em 

conta toda a historicidade do trabalho com letramento no Brasil, desde os primeiros estudos 

sobre a „literacia‟ (termo oriundo do inglês literacy e que inicialmente foi traduzido dessa 

forma) até aos mais contemporâneos conceitos de multimodalidade e multiletramento. Não 

são descartadas portanto, novas perspectivas como o letramento digital, letramento imagético, 

letramento literário, etc. Não obstante, buscamos aliar aos estudos sobre letramento, todo um 

arcabouço teórico acerca do discurso, o qual, em suas mais variadas facetas, constrói 

ideologicamente as realidades, identidades, e não diferentemente, as práticas de letramento. 

O Grupo de Pesquisa sobre Letramento e Discurso tem suas reuniões de estudo 

uma vez por mês, e suas linhas de pesquisa são as seguintes: 

1) Letramento e Discurso - A linha de pesquisa Letramento e Discurso tratará da 

interface dos conceitos Letramento e Discurso. O discurso, em suas mais variadas facetas, 

constrói ideologicamente as realidades, as identidades, e não diferentemente, as práticas de 

letramento. 

2) Letramento e Ensino – O objetivo principal é investigar a historicidade do 

trabalho com letramento no Brasil, desde os primeiros estudos sobre a “literacia” até aos mais 

contemporâneos conceitos de multimodalidade e multiletramento. Não são descartadas 
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portanto, novas perspectivas como o letramento digital, letramento imagético, letramento 

literário, etc. 

Atualmente, diversos professores e bolsistas de iniciação científica atuam nos 

referidos grupos. 

 

9.3 Extensão 

 

A Resolução 06/08/CONSU (08.05.2008) aprovou as políticas de Extensão da 

UNESC. 

Com relação aos eventos específicos do curso de Letras, estão em conformidade 

com as políticas e diretrizes da instituição propostas para a extensão, buscando oferecer 

alternativas variadas para a efetiva formação, com vistas a alcançar o perfil desejado do futuro 

profissional, consolidando o processo de ensino-aprendizagem que ultrapassa a sala de aula, 

tais como: 

 Organização e realização de eventos internos, como encontros, seminários e ciclos de 

ensino, para divulgar conhecimentos produzidos no curso de origem e trazidos pelos 

visitantes;  

 Participação em eventos externos ligados à área da linguagem, tais como seminários e 

colóquios; 

 Socialização dos conhecimentos gerados pela pesquisa e, também, pelos estágios 

supervisionados em eventos como os já citados.  

Dado o exposto, é imprescindível ressaltar o Programa de Formação Continuada 

para professores de redes municipais e estaduais de ensino da região de Criciúma, cuja 

participação do curso de Letras é intensa. Participam deste programa vários docentes do curso 

nas disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Inglesa. 

A atuação extensionista dos docentes também se dá em atividades de produção de 

questões para diversos concursos públicos e da participação em atividades institucionais, 
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como o programa “Fala sério”, em que professores e acadêmicos vão às escolas para 

conversar sobre estudo, leitura e outros temas. 

Vale salientar a criação da disciplina optativa “Extensão em Letras” que prevê em 

seu ementário a aplicação de projetos em escolas e comunidades da região. 

 

10 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A UNESC concebe a Avaliação Institucional como um processo permanente de 

autoconhecimento, de reflexão, visando aprimorar a qualidade de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão administrativa. Não se trata de uma avaliação para fins de dominação, classificação, 

punição ou premiação. Trata-se de uma avaliação diagnóstica para fins de planejamento, 

revisão e orientação, bem como para perceber o grau de distanciamento entre os objetivos 

propostos e a prática estabelecida no cotidiano institucional. Enfim, é um instrumento que a 

Universidade pode utilizar para cumprir efetivamente sua Missão e seus objetivos. A política 

de avaliação institucional pauta-se nas seguintes diretrizes: 

 Consolidação do processo de avaliação pela ética, seriedade e sigilo profissional. 

 Socialização de informações precisas, por meio de processos avaliativos e 

propositivos. 

 Melhoria contínua dos instrumentos de avaliação utilizados. 

 Comprometimento com os processos de autoavaliação, junto aos diversos serviços 

prestados pela Instituição. 

 Compromisso social com o ensino de qualidade, subsidiando os gestores da 

Instituição, com os resultados da avaliação para fins de planejamento e tomadas 

de decisão. 

A Comissão Própria de Avaliação da UNESC, CPA, interage com o Setor de 

Avaliação Institucional, SEAI, e, juntos, têm a responsabilidade de conduzir todo o processo 
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de avaliação interna, visando à construção e consolidação de uma cultura de avaliação com a 

qual a comunidade acadêmica se identifique e se comprometa. 

Dentre as avaliações desenvolvidas há a Avaliação do Ensino de Graduação, que a 

até 2011 ocorria a cada três semestres. A partir de 2013 está passou a ser realizada 

semestralmente. Esse processo avaliativo permite que o estudante e o professor avaliem o 

desempenho docente e da turma, respectivamente, bem como se autoavaliem. 

 

10.1 Ações decorrentes da Avaliação Institucional e Externa 

 

A partir das avaliações internas e externas, várias atitudes foram e estão sendo 

tomadas, tais como: 

  Estudo de questões das últimas provas do ENADE nas diversas disciplinas do curso; 

  Continuidade do diálogo permanente com as lideranças de turma e do Centro 

Acadêmicos de Letras; 

  Revisão periódica dos ementários das disciplinas; 

  Acompanhamento semestral dos planos de ensino dos professores, principalmente no 

que diz respeito aos instrumentos de avaliação, às referências bibliográficas e ao 

alcance dos objetivos das disciplinas; 

  Permanente cuidado com o preenchimento dos diários online e postagem das notas das 

avaliações dos alunos em tempo adequado. 

 

11 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

11.1  Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE 
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Segundo informações da CPAE disponível no site da UNESC, a vocação 

democrática e participativa da Instituição tem suas origens e raízes desde seus primórdios 

quando ainda FUCRI, denominação guardada ainda por sua mantenedora. 

Na primeira gestão como universidade (1997/2001), foi instituído o Fórum dos 

Estudantes, um espaço de contato direto entre estudantes e Reitoria. Foi mais um passo para a 

efetivação, o fortalecimento e aperfeiçoamento dos mecanismos democráticos da UNESC. 

Nesse mesmo período, especificamente no ano de 2000, foi criada e implantada a 

Diretoria do Estudante. Era mais um avanço democrático; uma forma de institucionalizar e 

dar foro oficial a essa relação aberta e participativa envolvendo Reitoria e Corpo Discente. 

Mais do que um canal de comunicação, a Diretoria era o porto seguro dos acadêmicos na luta 

por seus direitos e conquistas. Paralelo ao aspecto político, a Diretoria passou a gerir 

programas e projetos de interesse direto dos acadêmicos. 

Em 2007, dentro de uma ampla reforma administrativa desenvolvida na 

Universidade, obedecendo ao novo Organograma Institucional, a Diretoria do Estudante 

passou a ser denominada Coordenadoria, cujo nome completo é Coordenadoria de Políticas de 

Atenção ao Estudante (CPAE). Junto com o novo nome, vieram maior espaço físico e 

aumento significativo da equipe, bem como novos programas. 

A CPAE existe como meio. E assim deve direcionar suas energias. Nesse aspecto 

não pode se apegar a uma estrutura de forma permanente. Mas exercitar a flexibilidade e a 

criatividade na busca da harmonia com a dinâmica da realidade onde se insere. Por outro lado, 

alguns de seus programas, projetos e ações exigem uma sólida estrutura material e uma rede 

de pessoas especializadas e competentes que extrapolam os seus limites geográficos, agindo 

de forma interdependente e articulada com outros setores e departamentos da Instituição. 

Em consonância, coerência e harmonia com a missão institucional da UNESC, a 

CPAE procura se organizar, se instrumentalizar e agir de forma multidimensional com foco 

na integralidade e totalidade de seu campo de atuação. Dessa forma, direciona seus trabalhos 

com vistas a contemplar as três dimensões implícitas no conceito de meio ambiente do texto 

institucional: ser individual - ser social - ser planetário, num todo-integrado. 
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A CPAE tem como atribuições: 

 Propor, coordenar e executar programas de acesso e permanência ao ensino superior; 

 Regulamentar, resguardadas as disposições legais, os processos seletivos de bolsas de 

estudos e financiamentos ao ensino superior; 

 Atuar na promoção de parcerias com setores internos da UNESC e, ainda, setores públicos 

e privados, para o desenvolvimento de ações que venham a beneficiar todo o corpo 

discente; 

 Proporcionar aos estudantes programas de acolhimento e bem-estar que possibilitem, aos 

mesmos, melhores condições de enfrentarem problemas e dificuldades no decorrer de sua 

vida estudantil; 

 Fomentar, estimular e estabelecer atividades de integração entre os acadêmicos; 

 Desenvolver programas que visem à saúde integral (física e psíquica) do estudante; 

 Promover programas de desenvolvimento de potencialidades junto aos acadêmicos, por 

meio de encontros, eventos, seminários, palestras, cursos e outros; 

 Atuar na mediação de conflitos entre o corpo discente e a Instituição; 

 Promover e apoiar iniciativas de organização dos estudantes, bem como sua articulação 

com a Instituição; 

 Avaliar e apoiar iniciativas do Movimento Estudantil seja em seu caráter institucional ou 

não; 

 Acolher iniciativas e atividades de interesses dos estudantes; 

 Elaborar relatórios de suas atividades. 

 

Atualmente, a CPAE está localizada no bloco do estudante - sala 04 com horário 

de atendimento externo de segunda a sexta feira das 08 h ás 12 h e das 13h30 ás 21h. 
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11.2 Unidade Acadêmica 

 

A UNESC tem em sua divisão administrativa quatro unidades acadêmicas 

(UNAs): 

 1) Ciências da Saúde  

 2) Ciências, Engenharias e Tecnologias 

 3) Ciências Sociais Aplicadas 

 4) Humanidades, Ciências e Educação 

O curso de Letras está alocado na Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências 

e Educação. Esta unidade (UNA HCE) é composta por dez cursos de licenciatura (Artes 

Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, Física – PARFOR, História, Letras, 

Pedagogia, Matemática e Sociologia – PARFOR), três cursos de bacharelado (Artes Visuais, 

Ciências Biológicas e Educação Física), dois programas de pós-graduação stricto sensu 

(Mestrado em Educação e em Ciências Ambientais), além do Colégio UNESC (Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Pós-Médio – Ensino Técnico pelo Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC). 

É função da unidade acadêmica, a partir das diretrizes institucionais, definir as 

políticas para os programas de ensino, pesquisa e extensão a partir de seu projeto pedagógico 

e dos projetos dos cursos da Educação Superior bem como o projeto da Educação Básica que 

estão alocados na UNA. As decisões referentes a quaisquer dessas instâncias são tomadas 

coletivamente no colegiado da unidade, o qual é formado pelos coordenadores de curso em 

nível de graduação como também da Direção da Educação Básica, além dos representantes da 

comunidade acadêmica. 

Entre outras atividades, cabe à unidade: 

a) alocação do corpo docente nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração e 

serviços; 
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b) realizar a distribuição do corpo docente na Instituição, com a designação de sua respectiva 

carga horária e atividades em conformidade com as sugestões dos cursos; 

c) zelar pela regularização dos projetos pedagógicos dos cursos de suas matrizes curriculares e 

dos documentos gerados em função das matrizes; 

d) incentivar a participação docente em eventos científicos e culturais, programas de 

intercâmbio ou outras formas de cooperação internacional; 

e) propor a criação de novos cursos que atendam as demandas regionais; 

f) promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outras atividades para o 

aperfeiçoamento de seus quadros docente e técnico-administrativo; 

g) incentivar a participação dos docentes em programas e projetos de pesquisa e extensão; 

h) propor mecanismos e políticas para fomentar e implementar programas, projetos e 

atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão; 

i) analisar os resultados da avaliação dos cursos de graduação, pós-graduação, dos programas 

e projetos de pesquisa e extensão, bem como propor os encaminhamentos julgados 

pertinentes. 

Compõe o quadro administrativo da UNA HCE um diretor e três coordenadores 

(de ensino, de pesquisa e pós-graduação e de extensão). A secretaria da unidade está situada 

na sala 15 do bloco administrativo e funciona no período vespertino e noturno, entre 13h30 e 

22h. 

 

11.3 Coordenação 

 

A coordenação do curso de Letras disponibiliza 24 horas durante a semana (20h - 

coordenador titular; 4h - coordenadora adjunta) para atendimento aos discentes e docentes, e 

para a resolução de questões pertinentes ao aspecto pedagógico e de interesse do curso e da 

instituição. Todas essas questões, salvo reuniões com maior número de participantes, ocorrem 

no Bloco E, sala 2, no período vespertino e noturno. 
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11.4 Salas de aula 

 

As salas do curso de Letras no período vespertino acontecem todas no bloco N. 

São quatro salas de aulas de igual tamanho com capacidade para 50 alunos sentados. Todas as 

salas contam com data show, quadro de vidro e ar condicionado.  

Por vezes, são utilizadas para aulas inaugurais ou outras palestras, salas maiores 

como a sala 1 do bloco O ou a sala 19 do bloco P. 

As eventuais aulas aos sábados também acontecem nas referidas salas do bloco N. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Salas de aula. 

Identificação: Bloco N, salas 1, 2, 3, 4. 

Quantidade: 4 salas de aula no bloco N 

Capacidade de alunos: Há capacidade para 50 acadêmicos por sala. 

Área Total: 56,9 m² 

Complemento: Horário de funcionamento: Vespertino - 13h30 às 17h10. Matutino – 8h20 

às 11h55. 

 

11.5 Biblioteca  

 

A missão da Biblioteca Central Prof. Eurico Back é promover com qualidade a 

recuperação de informações bibliográficas, com enfoque no desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, associando tecnologias e atendimento humanizado. 
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O acervo está arranjado por assunto de acordo com a classificação decimal de 

Dewey 21ªed, e catalogado de forma descritiva, obedecendo ao código de catalogação Anglo-

Americano. 

A Biblioteca possui duas bibliotecas de extensão, uma localizada no Hospital São 

José que atende os cursos da área de saúde, prestando serviços a professores, alunos, 

estagiários e funcionários, tanto do Hospital São José quanto da UNESC, conforme o 

convênio estabelecido entre as partes.  

A outra biblioteca está localizada no Iparque e atende a professores, alunos, 

estagiários e funcionários dos cursos das áreas de ciências exatas e da terra, engenharias, 

ciências sociais aplicadas e ciências humanas. 

Para atender as solicitações de livros que não constam nas bibliotecas de extensão, 

foi criado o serviço de malote, que é o transporte de acervo realizado diariamente. As 

atendentes dessas bibliotecas fazem a solicitação para a Biblioteca Central e os materiais 

solicitados são encaminhados no dia seguinte, pela manhã. 

 

Estrutura física 

 

O prédio onde a Biblioteca Central Professor Eurico Back - UNESC está instalada 

possui uma área física de 1.174,55m², assim distribuído: área de leitura - 407,09m², área de 

acervo – 485,71m² e outros - 281,75m².  

O setor Tratamento da Informação ocupa uma área de 49m
2
, o guarda-volumes 

uma área de 49m
2
, fora da Biblioteca, porém no mesmo prédio.  

Para atender as necessidades dos usuários, a biblioteca dispõe de uma sala para 

estudo individual, com 33 cabines de estudo e cinco salas para estudo em grupo, com 

capacidade para 34 assentos. As salas são agendadas no Setor de Empréstimo, inclusive para 

orientação de TCC.  

Todas as salas possuem ar-condicionado e iluminação adequada. 
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O acervo de livros e periódicos (revistas, jornais, boletins, almanaques, etc.) está 

armazenado em estantes de aço, com 5 bandejas duplas e base fechada. Na cor cinza e 

tamanho padrão, 200 cm x 100 cm x 55 cm (altura, largura e profundidade). 

O Setor de Multimeios está instalado junto ao Setor de Guarda-Volumes. Os 

DVDs e Cds também armazenadas em estantes de aço, na cor cinza e tamanho padrão, 

próprias para esses tipos de materiais. 

Os mapas acondicionados individualmente em saquinhos de tecido, devidamente 

identificados ficam na mapoteca, com livre acesso ao usuário. 

A restauração do acervo acontece no Centro de Documentação da UNESC. 

A área da Biblioteca do Hospital São José é de 123,08m² e a do Iparque de 20m². 

 

Estrutura organizacional 

 

Bibliotecárias Registro Regime de trabalho 

semanal 

Rosângela Westrupp CRB 346 14ª 40h 

Tânia Denise Amboni CRB 589 14ª 40h 

Eliziane de Lucca CRB 1101 14ª 40h 

Funcionários técnico-administrativos 24 

 

Políticas de articulação com a comunidade interna 

 

Mantém contato direto com os coordenadores dos cursos de graduação e pós-

graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu, no que se refere aos assuntos que envolvam a 
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Biblioteca, bem como sobre aquisição das bibliografias básicas e complementares que 

atendem o projeto político pedagógico dos cursos.  

Disponibiliza os sumários on-line das revistas assinadas pela Biblioteca. 

Informa, por e-mail, o corpo docente e discente senhas de bases de dados on-line 

em teste, além de divulgar sua Biblioteca Virtual disponível no www.unesc.net/biblioteca.  

 

Políticas de articulação com a comunidade externa 

 

A Biblioteca está aberta à comunidade externa e oferecendo consulta local ao 

acervo, bem como serviços de reprografia, cópia de documentos acessados em outras bases de 

dados e comutação bibliográfica. 

Disponibiliza atualmente 7 computadores para consulta à Internet, onde a 

comunidade interna e externa pode agendar horário. O tempo é de 1hora diária a cada duas 

vezes por semana.  

 

 

Política de expansão do acervo 

 

As Bibliotecas da UNESC possuem uma Política de Desenvolvimento de 

Coleções, que tem como objetivo definir e implementar critérios para o desenvolvimento de 

coleções e a atualização do acervo. Foi aprovada pela Resolução 06/2013/Câmara Ensino de 

Graduação. 

 

Descrição das formas de acesso 
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É de livre acesso às estantes e está aberta ao público de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 

22h40 e sábado das 8h às 17h.  A biblioteca do Hospital São José funciona de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 18h, já a Biblioteca do Iparque funciona de segunda à sexta-feira das 

9h15 às 13h15 e das 14h15 às 22h15.  

Para fazer com que todos os alunos tenham acesso à bibliografia básica estipulada 

em cada disciplina, a Biblioteca adota o sistema de consulta local. 

 

Biblioteca Virtual 

 

Na Biblioteca virtual - BV, são disponibilizados os endereços das principais bases 

de dados, bem como um catálogo de periódicos, separados pela área do conhecimento - 

www.unesc.net/biblioteca.  

Para divulgar a BV à comunidade interna, a equipe da biblioteca oferece um 

programa de capacitação para acesso às bases de dados em laboratório de informática, cujo 

objetivo é divulgar o serviço de comutação bibliográfica e difundir a pesquisa em bases de 

dados e periódicos on-line. 

A biblioteca disponibiliza um espaço chamado de Sala de Acesso às Bases de 

Dados, com 7 computadores onde o usuário realiza suas pesquisas com orientação de um 

profissional bibliotecário, em mais de 100 bases de dados, sendo 95 pelo Portal de Periódicos 

Capes. 

Nesse mesmo local são oferecidas, semanalmente, as oficinas de: 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A4; 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A5; 

 Citação e Referência; 

 Pesquisa em bases de dados. 

http://www.unesc.net/biblioteca
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O calendário e informações de inscrição ficam a disposição dos interessados no 

endereço http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429. 

 

Informatização 

 

O acervo (livros, monografias de pós-graduação, dissertações, teses, periódicos e 

multimeios), e os serviços (processamento técnico, consulta à base local, empréstimo – 

materiais bibliográficos e chaves dos guarda-volumes, renovação, devolução e reserva), estão 

totalmente informatizados pelo programa PERGAMUM, programa este desenvolvido pelo 

Centro de Processamento de Dados da PUC/Paraná. Pela Internet o usuário pode fazer o 

acompanhamento da data de devolução do material bibliográfico, além de poder efetuar a 

renovação e reserva.  

Para consulta ao acervo local, disponibiliza 11 computadores, onde é possível 

também efetuar a reserva e a renovação dos materiais bibliográficos. A Biblioteca está 

equipada com sistema antifurto. 

 

Periódicos na área da linguagem 

 

Diversas revistas científicas na área da linguagem estão disponíveis por meio dos 

serviços de acesso a bases de dados da Biblioteca Central Eurico Back. Algumas revistas são 

apresentadas no website do curso de Letras (www.unesc.net/letras). Segue abaixo a lista dos 

20 principais periódicos que consultamos em nossas atividades. Além desses, o Portal de 

Periódicos da CAPES, por exemplo, serve de acesso a inúmeras revistas científicas.  

1) Revista da ABRALIN 

http://abralin.org/site/revista-abralin/ 

2) Aletria: Revista de Estudos de Literatura 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/index; 

http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429
http://www.unesc.net/letras
http://abralin.org/site/revista-abralin/
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/index
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3) ALFA: Revista de Linguística 

http://seer.fclar.unesp.br/alfa 

4) Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso 

http://revistas.pucsp.br/bakhtiniana 

5) Cadernos de Estudos Linguísticos  

http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/cel/ 

6) Cadernos de Tradução  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao 

7) DELTA. Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada 

http://revistas.pucsp.br/delta 

8) Espéculo 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/ 

9) Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea 

http://periodicos.unb.br/index.php/estudos 

10) Gragoatá 

http://www.uff.br/revistagragoata/ojs/index.php/gragoata 

11) Ilha do Desterro 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro 

12) Ipotesi 

http://www.ufjf.br/revistaipotesi/ 

13) Itinerários 

http://seer.fclar.unesp.br/itinerarios 

14) Letras de Hoje 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fale/ojs/index.php/fale 

15) Linguagem em (Dis)curso 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso 

16) O Eixo e a Roda 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda 

17) Revista Brasileira de Literatura Comparada 

http://www.abralic.org.br/revista 

18) Revista de Estudos da Linguagem 

http://seer.fclar.unesp.br/alfa
http://revistas.pucsp.br/bakhtiniana
http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/cel/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao
http://revistas.pucsp.br/delta
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos
http://www.uff.br/revistagragoata/ojs/index.php/gragoata
https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro
http://www.ufjf.br/revistaipotesi/
http://seer.fclar.unesp.br/itinerarios
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fale/ojs/index.php/fale
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda
http://www.abralic.org.br/revista
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http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin 

19) Trabalhos em Linguística Aplicada (UNICAMP) 

http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/tla/ 

20) Semear 

http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/semiar_7.html 

 

Convênios 

 

 IBGE – Convênio de Cooperação Técnica.  

 Câmara Setorial de Bibliotecas do Sistema ACAFE, realizando intercâmbio 

com as demais instituições de ensino do estado. 

 Empréstimo entre as Bibliotecas do Sistema ACAFE e UFSC.  

 Rede Brasileira de Psicologia – ReBaP, coordenado pelo Instituto de 

Psicologia da USP.  

 Acordo de Cooperação Técnica – IBICT/CCN.  

 Bireme.  

 Grupo de Bibliotecários em Ciência da Saúde – GBICS. 

 RAEM – Rede de Apoio a Educação Médica. 

 SINBAC – Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema ACAFE. 

 Comutação Bibliográfica 

 

Programas 

 

Os programas de apoio oferecidos aos usuários são: visita orientada, orientação 

quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, capacitação para acesso às bases de dados: 

local e virtual, catalogação na fonte e comutação bibliográfica, conforme Regulamento. Para 

http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin
http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/tla/
http://www.letras.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/semiar_7.html
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utilizar os serviços de comutação bibliográfica, a biblioteca está cadastrada no Ibict e na 

Bireme.  

Outro programa oferecido é o Empréstimo entre Bibliotecas, facilitado com o 

lançamento do Catálogo Coletivo da Rede de Bibliotecas ACAFE. Esse é um serviço onde o 

usuário tem acesso a informações bibliográficas das instituições do Sistema ACAFE, por 

meio de uma única ferramenta de busca. Essa interação proporcionou agilidade na 

recuperação da informação. 

Para atender os usuários portadores de deficiência visual e deficiência motora 

crônica, a Biblioteca faz a digitalização de todos os materiais necessários para o seu 

desempenho acadêmico.  

Semestralmente é oferecido aos funcionários, capacitação envolvendo: qualidade 

no atendimento ao usuário de bibliotecas, relacionamento interpessoal e base de dados. 

 

11.6 Auditórios 

 

A UNESC conta com três auditórios para uso dos acadêmicos. O auditório Ruy 

Hülse localizado no bloco S com uma estrutura composta por plateia, com capacidade para 

310 (trezentas e dez) pessoas sentadas e 90 (noventa) pessoas em pé; átrio de entrada; sala de 

apoio (recepção); sanitários masculino e feminino; copa; 02 (dois) camarins; 01 (um) lavabo; 

bastidores; corredores de acesso; 03 (três) acessos sociais; uma saída de emergência e uma 

saída de serviço. 

O auditório Ruy Hülse pode ser usado para realização de conferências, 

seminários, colóquios, workshops, projeções de filmes, colações de grau, apresentação de 

espetáculos musicais, teatrais e de dança e realização de outros eventos de âmbito 

sociocultural da UNESC, ou de seu interesse. 
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O átrio do auditório Ruy Hülse é visto como um espaço de exposições. É um local 

disponível para a realização de coffee break, coquetel, mostras de cunho cultural, acadêmico, 

científico e técnico da UNESC, ou de interesse da Instituição. 

E dois mini auditórios, um no bloco P sala 19, composto por um único ambiente, 

com capacidade para 110 (cento e dez) pessoas sentadas, em cadeiras estofadas, com projetor 

multimídia e lousa digital e outro no complexo esportivo com capacidade para 90 pessoas 

sentadas em cadeiras estofadas e projetor multimídia. 

Os mini auditórios podem ser usados para a realização de conferências, 

seminários, colóquios, workshops, projeções de filmes e outros eventos, culturais, 

acadêmicos, científicos e técnicos da UNESC, ou pelos quais a universidade tenha interesse. 

 

11.7 Laboratórios 

 

O curso do Letras conta com dois laboratórios próprios e laboratórios de 

informática de uso comum na universidade.  

Esses últimos (de informática) localizam-se no bloco XXI-A, XXI-B e XXI-C. A 

cada semestre, pelo menos um laboratório de informática fica alocado para o curso, e 

conforme a necessidade das disciplinas e dos professores, outros podem ser solicitados e 

utilizados. Afirma-se com segurança que os computadores são adequados para os interesses 

do curso, tanto em relação à quantidade quanto em relação suas configurações. Toda a 

demanda de pedidos de professores também é sempre atendida. 

Especificamente para o curso de Letras estão: o Laboratório de Línguas 

(LabLínguas) e o Laboratório de Pesquisas do Curso de Letras (LAPEL).  

Como afirmado na seção 8.3, o Laboratório de Línguas da UNESC é coordenado 

pelo curso de Letras. O espaço também é utilizado pelos cursos de Secretariado Executivo, 

pelo Colégio UNESC e pelo Instituto de Idiomas UNESC. O Laboratório de Línguas tem 

como objetivo principal ser um espaço onde os acadêmicos possam exercitar de forma 
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eficiente e significativa as habilidades de fala e escuta primordialmente em língua estrangeira. 

Contudo, atividades relacionadas às disciplinas da área de linguística (Fonética e Fonologia, 

por exemplo) também podem fazer uso de suas potencialidades. 25 cabines formam o 

Laboratório de Línguas. Elas são constituídas por uma central (com fone de ouvido e 

microfone para gravações digitais) que permite contato de fala e escuta com outras cabines de 

alunos e com a cabine do professor. Os dados gravados podem posteriormente serem passados 

para um cartão SD. Essas gravações podem ser utilizadas pelos acadêmicos para posterior 

análise. Computador e projetor, operados pelo professor, proporcionam experiências 

audiovisuais durante as aulas. O diferencial dessa atividade no Laboratório de Línguas em 

relação a assistir e/ou escutar textos e vídeos em sala de aula comum é o fato de os alunos 

terem acesso ao input linguístico (escuta) com o auxílio de fones de ouvido, impossibilitando 

os ruídos externos e fazendo com que atenção e interesse dos alunos sejam redimensionadas. 

O Laboratório de Pesquisas do Curso de Letras (LAPEL) está voltado para toda a 

comunidade acadêmica, mais especialmente ao curso de Letras. Iniciou seus trabalhos no 

antigo IPAT e atualmente está localizado no Bloco E sala 3, na UNESC. O LAPEL centraliza 

os projetos em desenvolvimento vinculados à literatura e à linguística e tem como objetivo 

armazenar e colocar à disposição dos pesquisadores amostras de falas sócio-culturalmente 

representativas de habitantes dos municípios que constituem a Associação dos Municípios da 

Região Carbonífera – AMREC. Portanto, no laboratório encontram-se: Entrevistas 

sociolinguísticas e perfis sociais para banco de entrevistas sociolinguísticas. Atualmente conta 

com 3 computadores e equipamento para digitalização das entrevistas sociolinguísticas (as 

quais foram gravadas em fitas cassete). 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de Línguas 

Identificação: Bloco XXI B, sala 16 

Quantidade: 1 

Capacidade de alunos: 25 acadêmicos  

Área Total: 50 m
2
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Dados por Instalação física 

Complemento: Horário de funcionamento - 13h30 às 22h 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de Pesquisas do Curso de Letras (LAPEL) 

Identificação: LAPEL - Bloco E, sala 5 

Quantidade: 1 

Capacidade de alunos: até 12 pessoas 

Área Total: 40 m
2
 

Complemento: Horário de funcionamento - 8h às 12h; 13h30 às 22h 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de Informática 

Identificação: Bloco XXI C, sala 15 

Quantidade: 1 reservado semanalmente para Letras, mas outros podem ser solicitados 

Capacidade de alunos: 25 acadêmicos 

Área Total: 66 m² 

Complemento: Horário de funcionamento - 13h30 às 17h10. Aos sábado das 8h20 às 12h 
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Anexo 1 - Matriz curricular do curso de Letras – Língua Portuguesa 

 

DISCIPLINAS FASES 

CRÉD. 

TOTAL 

HORAS 

(60MIN) 
 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

       TOTAL  

Estudos Gramaticais 4      4 72 

Teoria Literária I e II  4 2     6 108 

Filosofia  4      4 72 

Estudos Linguísticos: História e Concepção 4      4 72 

Metodologia Científica e da Pesquisa 4      4 72 

Literatura Universal       2 2 36 

Morfologia do Português  4     4 72 

Teorias de Aquisição e Aprendizagem de Língua 

Materna 
 4      72 

Fonética e Fonologia     4   4 72 

Literatura I, II, III, IV   4 4 4 4  16 288 

Morfologia e Sintaxe Histórica   4    4 72 

Sintaxe do Português I e II    4 4   8 144 

Texto e Discurso      4  4 72 

Psicologia da Aprendizagem  4     4 72 

Didática   4    4 72 

Políticas, Normas e Organização da Educação Básica  2     2 36 

Libras     2   2 36 

Fundamentos e Metodologia da Educação Inclusiva    2    2 36 
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Semântica e Pragmática do Português      4 4 72 

Literatura Infantojuvenil   4    4 72 

Processos de Leitura e Produção de Textos      4  4 72 

Prática de Análise Linguística    4   4 72 

Optativa      4  4 72 

Projeto de TCC     4  4 72 

Trabalho de Conclusão de Curso      12 12 216 

Total de Créditos de Conteúdo 20 20 22 18 20 18 118 2124 

Seminário de Práticas de Linguagem I, II e III    2 2 1 5 90 

Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa  

I, II e III 

   8 7 8 23 414 

Subtotal 20 20 22 28 29 27 146 2628 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais        200 

Total        2828 

 

ROL DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS Crédito 

Sociolinguística Variacionista 4 

Translation Studies and Practice 4 

Análise de Discurso  4 

Comunicação Pragmática na Esfera Empresarial 4 

Comunicação Pragmática na Esfera Jornalística  4 

Gestão Escolar 4 

Escrita Criativa 4 

Pesquisa em Letras 4 

Extensão em Letras 4 
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Linguagem Teatral e Educação 4 

Expressão Teatral 4 

Literatura e Ensino 4 

Teoria Literária III  4 
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Anexo 2 - Equivalência das disciplinas 

 

Equivalências Intracurso: Letras – Língua Portuguesa X Letras Português/Inglês Noturno X 

Letras Português/Inglês Vespertino 

 

CÓDIGO/DISCIPLINA CURSO/MATRIZ CÓDIGO/DISCIPLINA CURSO/MATRIZ 

BASE/CRÉDITO CURRICULAR EQUIVALENTE/CRÉDITO CURRICULAR 

17982 - Morfologia do 

Português/ 04 

Letras/Língua 

Portuguesa MC 01 

10415 - Morfologia do 

Português/04 

 

 

15720 - Morfologia do 

Português/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17989 - Sintaxe do 

Português I/ 04 

Letras/ Português 

MC 01 

10422 - Sintaxe do Português 

II/04 

 

 

15727 - Sintaxe do Português 

II/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17995 - Sintaxe do 

Português II/ 04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10423 - Sintaxe do Português 

III/04 

 

 

15728 - Sintaxe do Português 

III/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

18004 - Semântica e 

Pragmática do 

Português/04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10441 - Semântica e 

Pragmática do Português/04 

 

 

15745 - Semântica e 

Pragmática do Português/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17997 - Prática de 

Análise Linguística/ 04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10446 - Prática de Análise 

Linguística/04 

 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 
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15749 - Prática de Análise 

Linguística/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17979 - Estudos 

Lingüísticos: História e 

Concepção/ 04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10414 - Estudos Linguísticos: 

História e Concepção/04 

 

15719 - Estudos Linguísticos: 

História e Concepção/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17993 - Fonética e 

Fonologia/ 04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10416 - Fonética e 

Fonologia/04 

 

 

15721 - Fonética e 

Fonologia/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17988 - Morfologia e 

Sintaxe Histórica/ 04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10424 - Morfologia e Sintaxe 

Histórica/04 

 

 

15729 - Morfologia e Sintaxe 

Histórica/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17977 - Teoria Literária 

I/ 04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10412 - Teoria Literária/04 

 

 

 

15717 - Teoria Literária/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17984- Literatura I/ 04 Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10417 - Literatura I/04 

 

 

 

15722 - Literatura I/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17987 - Literatura II/ 04 Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10418 - Literatura II/04 

 

 

 

15723 - Literatura II/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 
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MC 1 (vespertino) 

17994 - Literatura III/ 

04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10419 - Literatura III/04 

 

 

 

15724 - Literatura III/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17992 - Literatura 

Infantojuvenil / 04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10430 - Literatura Infantil e  

Juvenil/04 

 

 

15735 - Literatura Infantil e  

Juvenil/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

18005 - Trabalho de 

Conclusão de Curso/ 12 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10447 - Trabalho de 

Conclusão de Curso/12 

 

 

15750 - Trabalho de 

Conclusão de Curso/12 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17990 – Didática/ 04 Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10427 – Didática/04 

 

 

15732 – Didática/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17985 - Psicologia da 

Aprendizagem/ 04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10425 - Psicologia da 

Aprendizagem/04 

 

 

15730 - Psicologia da 

Aprendizagem/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17986 - Políticas, 

Normas e Organização 

da Educação Básica/ 02 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10428 - Políticas, Normas e 

Organização da Educação 

Básica/02 

 

15733 - Políticas, Normas e 

Organização da Educação 

Básica/02 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17980 - Metodologia Letras/ Língua 10420 - Metodologia Letras 
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Científica e da Pesquisa/ 

04 

Portuguesa  MC 01 Científica e da Pesquisa/04 

 

 

15725 - Metodologia 

Científica e da Pesquisa/04 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17991 - Fundamentos e 

Metodologia da 

Educação Inclusiva/ 02 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10429 - Fundamentos e 

Metodologia da Educação 

Especial/02 

 

15734 - Fundamentos e 

Metodologia da Educação 

Especial/02 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

18023 - Literatura e 

Ensino/04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10442 – Optativa/04 

 

 

 

15746 – Optativa/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

18024 - Teoria Literária 

III/04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10442 – Optativa/04 

 

 

15746 – Optativa/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

17996 – Libras/ 02 Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10439 – Libras/02 

 

 

 

15743 – Libras/02 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

18012 -Sociolinguística 

Variacionista 18001 - 

(optativa) /04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10448 - Sociolinguística 

Variacionista (10442 - 

Optativa) /04 

 

15751 - Sociolinguística 

Variacionista (15746 – 

Optativa) /04 

 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 
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18014 - Análise de 

Discurso 18001 - 

(optativa) /04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10452 - Análise de Discurso 

(10442 - Optativa) /04 

 

 

15753 - Análise de Discurso 

(15746 – Optativa) /04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

18015 - Comunicação 

Pragmática na Esfera 

Empresarial 18001 - 

(optativa) /04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10453 - Comunicação 

Pragmática na Esfera 

Empresarial(10442 - Optativa) 

/04 

 

15754 - Comunicação 

Pragmática na Esfera 

Empresarial (15746 – 

Optativa) /04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

18016 - Comunicação 

Pragmática na Esfera 

Jornalística 18001 - 

(optativa) /04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10454 - Comunicação 

Pragmática na Esfera 

Jornalística (10442 - Optativa) 

/04 

 

15755 - Comunicação 

Pragmática na Esfera 

Jornalística (15746 – Optativa) 

/04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

18013 - Translation 

Studies And Practice 

18001 - (optativa) /04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

10451 - Translation Studies 

And Practice (10442 - 

Optativa) /04 

 

15752 - Translation Studies 

And Practice (15746 – 

Optativa) /04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

18018 - Escrita Criativa 

18001 - (optativa) /04 

Letras/ Língua 

Portuguesa  MC 01 

13522 – Escrita Criativa 

(10442 - Optativa) /04 

 

 

15757 - Escrita Criativa 

(15746 – Optativa) /04 

Letras 

Português/Inglês 

MC 16 (noturno) 

 

Letras 

Português/Inglês 

MC 1 (vespertino) 

 

 

  



 
 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

75 

Anexo 3 - Programas das disciplinas obrigatórias 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estudos Gramaticais 

Período: 1 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Conceitos de gramática. Estudo das subdivisões da gramática 

tradicional. Principais gramáticas contemporâneas. Gêneros Acadêmicos do Discurso – 

teoria e prática: leitura, escrita, fala e escuta. Produção textual: resumo, resenha, 

fichamento, artigo de opinião. Reflexões sobre a prática pedagógica.  

Bibliografia Básica:  

BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 

social. 2 ed. SP: Loyola, 2001. 

DIONÍSIO, Ângela Paiva, MACHADO, Anna Rachel & BEZERRA, Maria Auxiliadora 

(orgs.). Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola? São Paulo: Ática, 2006. 

Bibliografia Complementar:  

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática. São Paulo, Parábola, 2007. 

GERALDI, João Wanderley (Org.). O texto na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Ática, 2000. 

LYONS, John. Linguagem e Linguística: uma introdução. Tradução Marilda Winkler 

Averbug. Rio de Janeiro: LTC, 1987. 

ROJO, Roxane. A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. São Paulo: 

EDUC, 2000  

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

Nome do Professor: Daniela Arns Silveira 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Teoria Literária I 

Período: 1 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Noções de estética e de literatura. Estilos de época. História dos 

gêneros literários: gêneros épico, dramático e lírico. Categorias narrativas. Conceitos 

teóricos fundamentais para a teoria literária. 

Bibliografia Básica:  
BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. 3. Ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 6. ed. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1980. 

SOUZA, Roberto Acízelo. Teoria da literatura. 8. ed. São Paulo: Ed. Ática, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

CANDIDO, Antonio. Na sala de aula caderno de análise literária. 2. ed. São Paulo: Ed. 

Ática, 1986. 
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Dados por Disciplina  

ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1976. 

SÓFOCLES. Édipo rei. 5 ed. Rio de Janeiro: Duetto, 2001. 

Nome do Professor: André Cechinel 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Filosofia 

Período: 1 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Principais problemas filosóficos na história da filosofia: ser, conhecer 

e agir. Relação entre filosofia e educação. 

Bibliografia Básica:  
CHAUI, Marilena de Sousa. Convite à filosofia. 11 ed. São Paulo: Ed. Ática, 1999. 

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. 2 ed. São Paulo: Paulus, 1991. 

3 v. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Ed. Cortez, 1992. 

Bibliografia Complementar:  

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

CHAUI, Marilena de Sousa. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a 

Aristóteles. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

HIRSCHBERGER, Johannes. História da filosofia na antiguidade. 2.ed. rev. aum. São 

Paulo: Herder, 1965. 

LUCKESI, Cipriano. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1990. 

______________; PASSOS, Elizete Silva. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 5. 

ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

Nome do Professor: Jéferson Luís de Azeredo 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estudos Linguísticos: História e Concepção  

Período: 1 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Estudo científico da linguagem. Linguagem e cérebro. Linguagem 

humana-animal. Funções da linguagem. Signo Linguístico. Princípios básicos do 

estruturalismo x funcionalismo. Língua, sociedade e cultura. Pesquisa de campo.  

Bibliografia Básica:  

BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 

social. Edições Loyola: São Paulo, 2000.  

FIORIN, Jose Luiz (org.). Introdução à Linguística. São Paulo: Contexto, 2002.  

LYONS, John. Linguagem e Linguística: uma introdução. Tradução Marilda Winkler 

Averbug. Rio de Janeiro: LTC, 1987. 

Bibliografia Complementar:  

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática. São Paulo, Parábola, 2007. 
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Dados por Disciplina 

DUBOIS. J. et al. Dicionário de Linguística. Paulo: Cultrix, 1993.  

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar Gramática. São Paulo: FTD, 2003. 656p.  

NICOLA, José de. & INFANTE, Ulisses. Gramática contemporânea da língua 

portuguesa. São Paulo: Editora Scipione, 1992. 469p. 

ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel Theodoro da. Leitura: perspectivas 

interdisciplinares. 5. ed. São Paulo: Editora Ática, 2002.  

Nome do Professor: Angela Cristina Di Palma Back 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Metodologia Científica e da Pesquisa 

Período: 1 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) A Universidade no Contexto Social. Organização na Vida 

Universitária. Conhecimento e Ciência. A Pesquisa Científica. Estrutura e Apresentação de 

Trabalhos Acadêmicos de acordo com as Normas da ABNT. 

Bibliografia Básica:  
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3 ed. rev. ampl. São Paulo: 

Atlas, 1995. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Pesquisa em educação: 

abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1995. 

Bibliografia Complementar:  

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar : como fazer pesquisa qualitativa em ciências 

sociais. 4.ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática 

da pesquisa. 15 ed. Porto Alegre: Ed. Vozes, 1999. 

RUIZ, João Alvaro. Metodologia científica guia para eficiência nos estudos. 3 ed. São 

Paulo: Ed. Atlas, 1992. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20 ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Ed. Cortez, 1996. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Ed. Cortez, 1985. 

Nome do Professor: Guiomar Rosa Bortot 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Teoria Literária II 

Período: 2 

Carga horária: 36h 

Descrição: (ementa) Principais correntes críticas do século XX: formalismo russo, new 

criticism, estilística, estruturalismo, pós-estruturalismo. A crise da teoria. A teoria depois da 

teoria. Reflexões sobre a prática pedagógica. 

Bibliografia Básica:  

BARTHES, Roland. Análise estrutural da narrativa. 2. ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 1972. 
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Dados por Disciplina 

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2000. 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares para o ensino médio. 

Brasília, DF: Ministério da Educação, 2008. 

Bibliografia Complementar:  

ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto. Microfísica do poder. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Graal, 2000. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 5. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2001. 

JAUSS, Hans Robert; LIMA, Luiz Costa. A literatura e o leitor: textos de estética da 

recepção. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. 2. ed. São Paulo: Ed. 34, 2009. 

Nome do Professor: André Cechinel 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Morfologia do Português 

Período: 2 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Classes de palavras. Estrutura e formação de palavras. Produção 

escrita: Projeto de pesquisa com tema específico na língua materna. Reflexões sobre a 

prática pedagógica. 

Bibliografia Básica:  

BONINI, A. & MEURER, J. L. & MOTTA-ROTH, D. (orgs.) Gêneros: teorias, 

métodos, debates. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

CUNHA, C. & CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. 5ed. Rio de 

Janeiro: Lexikon, 2008.  

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar Gramática. São Paulo: FTD, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

BENTES, A. C. & MUSSALIM, F. (orgs.). Introdução à linguística I – domínios e 

fronteiras. 3ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 3ed. São Paulo: Ática, 1995. 

GRANTHAM, M. R. Da releitura à escritura: um estudo da leitura pelo viés da pontuação. 

Campinas: Editora RG, 2009.  

KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. São Paulo: Mercado das Letras, 1995.  

KOCH, I. G. V. & TRAVAGLIA, L. C. Texto e Coerência. 12ed. São Paulo: Cortez, 2008.  

Nome do Professor: Daniela Arns Silveira 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Teorias de Aquisição e Aprendizagem de Língua Materna 

Período: 2 

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: (ementa). Linguagem e cognição. Constituição e funcionamento do processo de 
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Dados por Disciplina 

aquisição e aprendizagem de língua materna. Fatores de preservação, de variação e de 

mudança linguística. Contribuições da sociolinguística para o estudo da variação e para o 

ensino de línguas. Alfabetização e letramento. 

Bibliografia Básica:  

BAGNO, M. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo: Parábola  

Editora, 2004.  

KATO, Mary. O aprendizado da leitura. 5 ed. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1999.  

SCLIAR-CABRAL, Leonor. Princípios do sistema alfabético do português do Brasil. São 

Paulo: Contexto, 2003.  

Bibliografia Complementar:  

ARAÚJO, I. N. Do signo ao discurso: Introdução à filosofia da linguagem. São Paulo:  

Parábola Editora, 2004.  

BARBARA, L.; RAMOS, R. C. G. (orgs.) Reflexões e ações no ensino- aprendizagem  

de línguas. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2003. Coleção As Faces da Linguística  

Aplicada 

BECHARA, Evanildo. Ensino da gramática. Opressão? Liberdade? São Paulo: Ática, 

1985.  

ORLANDI, E.P. A linguagem e seu funcionamento. As formas do discurso. 2ª ed.  

Campinas: Pontes Editores, 1987.  

SOUZA, L. M. T. M. Da didática à pedagogia: uma desventura brasileira de proporções  

pedagógicas. In: STEVENS, C.M.T.; CUNHA, M. J. C. (orgs.). Caminhos e colheita:  

ensino e pesquisa na área de inglês no Brasil. Brasília, DF: Editora Universidade de  

Brasília, 2003.  

Nome do Professor: Fernanda Cizescki 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Literatura I 

Período: 2  

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Conceitos de cultura e identidade nacional. A formação da literatura 

brasileira durante o período colonial. O Romantismo. Reflexões sobre a prática pedagógica. 

Bibliografia Básica:  
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 38. ed. São Paulo: Ed. Cultrix, 

2001.  

CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 9. ed. Belo 

Horizonte: Ed. Itatiaia, 2000. 2 v.  

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime 

de economia patriarcal. 20. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1980. 

Bibliografia Complementar:  

ALENCAR, José de. Iracema. Rio de Janeiro: Duetto, 1997. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

MATOS, Gregório de. Antologia poética. 7. ed. Rio de Janeiro: Duetto, 1991. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2. ed. São Paulo: 
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Dados por Disciplina 

Companhia das Letras, 1999. 

VIEIRA, Antonio. Sermões. São Paulo: Hedra, 2003. 

Nome do Professor: Estela Ramos de Souza de Oliveira 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Psicologia da Aprendizagem 

Período: 2 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Contribuições da Psicologia para compreensão dos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento humano. Concepções de aprendizagem e 

desenvolvimento. Relação Professor x Aluno. 

Bibliografia Básica:  
PIAGET, Jean. A construção do real na criança. 2 ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1975. 

VIGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins 

Fontes, 2001. 

___________; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem. 5 ed. São Paulo: Ícone Editora, 1994. 

Bibliografia Complementar:  

AGUAYO Y SANCHEZ, Alfredo Miguel. Pedagogia científica psicologia e direção da 

aprendizagem. 11 ed. São Paulo: Editora Nacional, 1967. 

ANTUNES, Celso. Alfabetização emocional: novas estratégias. 6.ed Petrópolis: Ed. Vozes, 

1999. 

DUARTE, Newton. Educação escolar, teoria do cotidiano e a escola de Vigotski. 2.ed. 

Campinas, SP: Autores Associados, 1999. 

KAMII, Constance. A criança e o número implicações educacionais da teoria de Piaget 

para a atuação junto a escolares de 4 a 6 anos. 2 ed. Campinas, SP: Ed. Papirus, 1985. 

VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

Nome do Professor: Cristina Kern 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Políticas, Normas e Organização da Educação Básica 

Período: 2 

Carga horária: 36h 

Descrição: (ementa) Educação como direito universal: Constituição Federal e Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Políticas educacionais brasileiras contemporâneas para a 

Educação Básica. Organização do sistema educacional brasileiro nos seus diversos níveis e 

sua relação com o contexto internacional. 

Bibliografia Básica:  
DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 9 ed. Campinas, SP: Ed. Papirus, 1999. 

GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio. Autonomia da escola: princípios e 

propostas. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao novo plano nacional de educação. 3. Ed. 
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Campinas, SP: Autores Associados, 2000. 

Bibliografia Complementar:  

ANDRADE, Narcisa Veloso de. Administração em educação. Rio de Janeiro: LTC, 1979. 

DALMAS, Angelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, acompanhamento e 

avaliação. 6 ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 1996. 

LUCK, Heloisa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 4. ed 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

MACHADO, Nílson J. Epistemologia e didática: as concepções de conhecimento e 

inteligência e a prática docente. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

VASCONCELLOS, Celso dos S. Construção do conhecimento: em sala de aula. 10.ed São 

Paulo: Libertad, 2000. 

Nome do Professor: Samira Casagrande 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Literatura II 

Período: 3 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Correntes literárias brasileiras e portuguesas: Realismo, Simbolismo, 

Pré-Modernismo. Obras mais representativas de cada período. Reflexões sobre a prática 

pedagógica. 

Bibliografia Básica:  
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. São Paulo: Ed. 

Abril Cultural, 1971. 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 38. ed. São Paulo: Ed. Cultrix, 

2001.  

MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. 21. ed. São Paulo: Ed. Cultrix, 1985. 

Bibliografia Complementar:  

ASSIS, Machado de. O alienista. 33. ed. São Paulo: Ática, 1996. 

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Moderna, 1997. 

POMPÉIA, Raul. O Ateneu: crônica de saudades. São Paulo: Ed. Cultrix, 1976. 

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. Rio de Janeiro: Duetto, 1997. 

SARAIVA, Antônio José; LOPES, Oscar. História da literatura portuguesa. 12. ed. 

Lisboa: Porto, 1982. 

Nome do Professor: Eloisa da Rosa Oliveira  

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Morfologia e Sintaxe Histórica 

Período: 3 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) O português do Brasil: antecedentes históricos. Prática de pesquisa em 

linguística histórica. Produção escrita (artigo científico). 

Bibliografia Básica:  
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MARTINS, Nilce Sant‟Anna. História da Língua Portuguesa: Século XIX. São Paulo: 

Ática, 1988. 

NARO, Anthony Julius; SCHERRE, Maria Marta Pereira. Origens do português 

brasileiro. São Paulo: Parábola Editoria, 2007. 

SILVA, Rosa Virgínia Mattos e. O português arcaico morfologia e sintaxe. 2.ed São 

Paulo: Contexto, 2001.  
 

Bibliografia Complementar:  

ARNAUD, Antoine. Gramática de Port-Royal. Trad. De Bruno Fregni Basseto, Henrique 

Graciano Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. São Paulo: Mercado das Letras, 1995.  

NASCENTES, Antenor. O idioma nacional. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica, 1960. 

NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática: história, teoria e análise, ensino. São Paulo: 

UNESP, 2002.  

NUNES, José Joaquim. Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa (Fonética e 

Morfologia). Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1945. 

Nome do Professor: Daniela Arns Silveira 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Sintaxe do Português I 

Período: 3 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Sintaxe da locução (combinação sintagmática): concordância, 

regência, colocação e ordem. Produção escrita (resenha). Reflexões sobre a prática 

pedagógica. 

Bibliografia Básica:  

CUNHA, C. & CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. 5ed. Rio de 

Janeiro: Lexikon, 2008. 762. 

FERREIRA, M. Aprender e praticar. Ed. Renovada. São Paulo: FTD, 2003. 656p. 

GERALDI, J. W. (org.) O texto na sala de aula. 4ed. São Paulo: Ática, 2006. 136p. 

Bibliografia Complementar:  

BENTES, A. C. & MUSSALIM, F. (orgs.) Introdução à linguística I – domínios e 

fronteiras. 3ed. São Paulo: Cortez, 2003.  

GRANTHAM, M. R. Da releitura à escritura: um estudo da leitura pelo viés da pontuação. 

Campinas: Editora RG, 2009.  

KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. São Paulo: Mercado das Letras, 1995.  

KOCH, I. G. V. & TRAVAGLIA, L. C. Texto e Coerência. 12ed. São Paulo: Cortez, 

2008.  

NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática: história, teoria e análise, ensino. São Paulo: 

UNESP, 2002.  

Nome do Professor: Daniela Arns Silveira 
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Nome da disciplina: Didática 

Período: 3 

Carga horária: 72h 

Descrição: Educação e Didática. Escolas e tendências pedagógicas. Projeto Político 

Pedagógico e planejamento de ensino. 

Bibliografia Básica:  
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 28.ed 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

MACHADO, Nílson J. Epistemologia e didática: as concepções de conhecimento e 

inteligência e a prática docente. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

Bibliografia Complementar:  

FURTER, Pierre. Educação e reflexão. 13 ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 1982. 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? novas exigências educacionais 

e profissão docente. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

MEIRIEU, Philippe. O cotidiano da escola e da sala de aula: o fazer e o compreender. 

Porto Alegre: Artmed, 2005. 

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 

2000. 

VASCONCELLOS, Celso dos S. Construção do conhecimento: em sala de aula. 10.ed São 

Paulo: Libertad, 2000. 

Nome do Professor: Samira Casagrande 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Fundamentos e Metodologia da Educação Inclusiva 

Período: 3 

Carga horária: 36h 

Descrição: (ementa) Evolução histórica do conceito deficiência. Políticas de educação 

inclusiva. Fundamentos legais. Diferença e diversidade. Construção das identidades e 

práticas pedagógicas: surdo, cego, deficiente mental, deficiente físico, deficiente múltiplo. 

Bibliografia Básica:  
FERREIRA, Maria Elisa Caputo; GUIMARÃES, Marly. Educação inclusiva. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2003. 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér; PRIETO, Rosângela Gavioli; ARANTES, Valéria 

Amorim. Inclusão escolar: pontos e contrapontos. 2. ed. São Paulo: Summus, 2006. 

MITTLER, Peter J. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

CAIADO, Katia Regina Moreno. Aluno deficiente visual na escola: lembranças e 

depoimentos. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. 

CARVALHO, Rosita Edler. Escola inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 

Porto Alegre: Mediação, 2008. 

JESUS, Denise Meyrelles de. Inclusão, práticas pedagógicas e trajetórias de pesquisa. 

Porto Alegre: Mediação, 2007. 
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Dados por Disciplina  

PACHECO, José; RÓSA EGGERTSDÓTTIR; GRETAR L. MARINOSSON. Caminhos 

para a inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar. São Paulo: Artmed, 

2007. 

RODRIGUES, David. Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São 

Paulo: Summus, 2006. 

Nome do Professor: Simone das Graças Nogueira Feltrin 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Literatura Infantojuvenil 

Período: 3 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Breve história da literatura infantil brasileira. Relação texto e 

ilustração. Leitura de imagens. A literatura infantil e juvenil brasileira contemporânea: 

poetas, ficcionistas e ilustradores. Critérios de seleção do livro infantil e juvenil. Usos da 

literatura infantil e juvenil na escola. Reflexões sobre a prática pedagógica. 

Bibliografia Básica:  
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 

BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus 

ed., 1984.  

TAPAJÓS, Renato. A infância acabou. 5. ed. São Paulo: Ática, 2000. 

Bibliografia Complementar:  

NUNES, Lygia Bojunga. A casa da madrinha. 17. ed. Rio de Janeiro: AGIR, 1997. 

CORRÊA, Viriato. Cazuza. 27. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1979. 

GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm. Contos de Grimm. São Paulo: Ática, 2008. 

ORTHOF, Sylvia. Os bichos que tive. São Paulo: Moderna, 2004. 

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 10.ed. São Paulo: global ed., 1998. 

Nome do Professor: Gladir da Silva Cabral  

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Fonética e Fonologia 

Período: 4 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Aparelho Fonador. Alfabeto Fonético Internacional. Transcrição 

fonética. Análise fonológica. Relação fonema-grafema. Pesquisa de campo. 

Bibliografia Básica:  

SANTOS, R. S; SOUZA, P. C. Fonética. In: FIORIN (org.) Introdução à linguística II: 

princípios de análise. São Paulo: Contexto, 2004. (9-31 p). 

SILVA, T. C. Fonética e Fonologia do Português: roteiro de estudos e guia de 

exercícios. São Paulo: Contexto, 2001. 

SOUZA, P. C; SANTOS, R. S. Fonologia. In: FIORIN (org.) Introdução à linguística 

II: princípios de análise. São Paulo: Contexto, 2004. (33-58 p.) 

Bibliografia Complementar:  

CALLOU, D. & LEITE, Y. Iniciação à Fonética e à Fonologia. Rio de Janeiro: Jorge 
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Dados por Disciplina 

Zahar Editor, 2005.  

DUBOIS, J. et al. Dicionário de Lingüística. São Paulo: Cultrix, 2001.   

KATO, M. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática, 1999. 

KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. São Paulo: Mercado das Letras, 1995.  

SOARES, M. A P. Iniciação à Fonética. Rio de Janeiro: UFRJ, 1992.  

Nome do Professor: Ângela Cristina Di Palma Back 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Literatura III 

Período: 4  

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) O Modernismo no Brasil e em Portugal. As vanguardas artísticas do 

começo do século. A Semana de Arte Moderna e os primeiros modernistas. A geração de 

30. A geração de 45. Obras mais representativas do período. Reflexões sobre a prática 

pedagógica. 

Bibliografia Básica:  
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 38. ed. São Paulo: Ed. Cultrix, 

2001.  

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 6. ed. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1980. 

HELENA, Lúcia. Modernismo brasileiro e vanguarda. São Paulo: Ed. Ática, 1986. 

Bibliografia Complementar:  

ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. 16. ed. São Paulo: 

Livraria Martins Editora, 1978. 

ANDRADE, Oswald de. Memórias sentimentais de João Miramar. São Paulo: Globo, 

2004. 

RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 67. ed. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1997. 

REGO, José Lins do. Menino de engenho. 90. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005. 

ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 12. ed. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 

1978. 

Nome do Professor: Estela Ramos de Souza de Oliveira 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Sintaxe do Português II 

Período: 4 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Relações sintático-semânticas do período composto: coordenação e 

subordinação, correlacionadas à coesão e à coerência textual. Produção escrita (resenha). 

Reflexões sobre a prática pedagógica. 

Bibliografia Básica:  

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar Gramática. São Paulo: FTD, 2003.  

HENRIQUES, Cláudio Cezar. Sintaxe: estudos descritivos da frase para o texto. Rio de 
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Janeiro: Elsevier, 2008. 

NICOLA, José de. & INFANTE, Ulisses. Gramática contemporânea da língua 

portuguesa. São Paulo: Editora Scipione, 1992. 

Bibliografia Complementar:  

BARROS, João de. Gramática da Língua Portuguesa. Por Maria Leonor Carvalhão 

Buesco. Lisboa, 1957 [1540]. 

KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. São Paulo: Mercado das Letras, 1995.  

KOCH, I. G. V. & TRAVAGLIA, L. C. Texto e Coerência. 12ed. São Paulo: Cortez, 

2008.  

NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: Editora 

UNESP, 2000. 

OLIVEIRA, Fernão. A Gramática da Linguagem Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional – 

Casa da Moeda, 1975 [1536]. 

Nome do Professor: Daniela Arns Silveira 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Libras 

Período: 4 

Carga horária: 36h 

Descrição: (ementa) Olhares que circundam a Surdez. Os discursos sobre educação e a 

questão dos sujeitos surdos. Propostas de Educação de Surdos. Língua de Sinais. 

Bibliografia Básica:  
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial. Ensino 

de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática pedagógica. Brasília: MEC, 

2004. 

MITTLER, Peter J. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir. Língua de sinais brasileira: estudos 

lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

Bibliografia Complementar:  

CARVALHO, Rosita Edler. Escola inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 

Porto Alegre: Mediação, 2008. 

SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDUA, 2002. 

SILVA, Marília da Piedade Marinho. A construção de sentidos na escrita do aluno surdo. 

São Paulo: Plexus, 2001. 

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 2. ed Porto Alegre: Mediação, 

2001. 

SOUZA, Eloysia Godinho de. Surdez e significado social. São Paulo: Ed. Cortez, 1982. 

Nome do Professor: Simone das Graças Nogueira Feltrin 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Prática de Análise Linguística 

Período: 4 
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Carga horária: 72 h/a 

Descrição: (ementa). Análise linguística inserida nas práticas de leitura/escuta e produção 

de textos escritos e orais, com ênfase no processo de reescritura nos diversos gêneros 

discursivos: refacção e retextualização. Reflexões sobre a prática pedagógica. 

Bibliografia Básica:  

ANTUNES, C. Ser professor hoje. Fortaleza: Edições Livro Técnico, 2005. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa: terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2. ed., v. 2., 2000. 

KOCH, I. G. V. & TRAVAGLIA, L. C. Texto e Coerência. 12ed. São Paulo: Cortez, 

2008.  

Bibliografia Complementar:  

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar Gramática. São Paulo: FTD, 2003.  

GERALDI, J. W. (org.) O texto na sala de aula. 4ed. São Paulo: Ática, 2006.  

GRANTHAM, M. R. Da releitura à escritura: um estudo da leitura pelo viés da pontuação. 

Campinas: Editora RG, 2009. 

KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. São Paulo: Mercado das Letras, 1995.  

OLIVEIRA, Fernão. A Gramática da Linguagem Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional – 

Casa da Moeda, 1975. 

Nome do Professor: Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Literatura IV 

Período: 5 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) A literatura contemporânea no Brasil e em Portugal. O debate sobre o 

pós-moderno. Literatura e outras linguagens. Reflexões sobre a prática pedagógica. 

Bibliografia Básica:  

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 38. ed. São Paulo: Ed. Cultrix, 

2001.  

HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. 14. ed. São Paulo: Loyola, 2005.  

HUTCHEON, Linda. Poética dos pós-modernismo: história, teoria, ficção. Rio de Janeiro: 

Imago, 1991. 

Bibliografia Complementar:  

BUARQUE DE HOLANDA, Francisco de. Estorvo. São Paulo: Companhia das Letras, 

1991. 

FONSECA, Rubem. Feliz ano novo. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

TELLES, Lygia Fagundes. As meninas. 9. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978. 

TEZZA, Cristóvão. Ensaio da paixão. 2. ed. Curitiba: Rocco, 1999. 

SARAMAGO, José. Todos os nomes. São Paulo: Companhia das Letras, 2001-2003. 

Nome do Professor: André Cechinel 
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Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Texto e Discurso 

Período: 5 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) O texto como unidade de significação. Textualidades. Diferentes 

abordagens de Análise do Discurso. Condição de produção e leitura. 

Bibliografia Básica:  
BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1992.  

MAINGUENEAU, Dominique. Elementos de lingüística para o texto literário. São Paulo: 

M. Fontes, 1996. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento. 2 ed. Campinas, SP: Pontes, 

1987. 

Bibliografia Complementar:  

CALDAS-COULTHARD, Carmen Rosa; SCLIAR-CABRAL, Leonor. . Desvendando 

discursos: conceitos básicos. Florianópolis: Ed. UFSC, 2008. 

DIONISIO, Angela Paiva; BEZERRA, Maria Auxiliadora; MACHADO, Anna Rachel. 

Gêneros textuais & ensino. 2. ed Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 

FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília, DF: Ed. UnB, 2001. 

KOCH, Ingedore G. V. Argumentação e linguagem. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

POSSENTI, Sírio. Mal comportadas línguas. Curitiba, PR: Criar Edições, 2000. 

Nome do Professor: Richarles Souza de Carvalho 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Processos de Leitura e Produção de Textos 

Período: 5  

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: (ementa). Prática de leitura e de produção de textos. Processos de leitura. 

Estratégias de produção textual. A contribuição da Psicolinguística e da Linguística textual 

nas práticas de recepção e produção de textos. 

Bibliografia Básica: 

KOCH, Ingedore G. Villaça. Desvendando os segredos do texto. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 

2009.  

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, Análise de gêneros e Compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2008.  

SILVA, Ezequiel Theodoro da. Criticidade e Leitura. São Paulo: Global, 2009.  

Bibliografia Complementar: 

BRITO, Percival Leme. Em terra de surdos-mudos. In: GERALDI, João Wanderley (org.).  

O texto na sala de aula. Paraná: ASSOESTE, 1984.  

FRANCHI, Eglê Pontes. E as crianças eram difíceis: a redação na escola. 1ª edição, 10ª 

tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

GRANTHAM, M. R. Da releitura à escritura: um estudo da leitura pelo viés da pontuação. 

Campinas: Editora RG, 2009. 

KLEIMAN, A. B. (org.) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 
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Dados por Disciplina 

prática social da escrita. São Paulo: Mercado das Letras, 1995.  

KOCH, Ingedore G. Villaça. Linguística Textual: Introdução. 9ª edição. São Paulo: Cortez, 

2008. SILVA, Ezequiel Theodoro da. Conferências sobre Leitura. Editora Autores 

Associados, 2003.  

Nome do Professor: Daniela Arns Silveira 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Projeto de TCC 

Período: 5  

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: (ementa). A pesquisa como instrumento de produção científica. Linhas de 

pesquisa. Elaboração de projeto de pesquisa. 

Bibliografia Básica:  

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração 

de trabalhos acadêmicos. 4. ed. Piracicaba, SP: UNIMEP, 1996. 

BARROS, Aidil de J.P de LEHFELD, Neide Aparecida de S. Projeto de pesquisa: proposta 

metodológica. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1990. 

BOGDAN, Robert C; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em Educação. 

Tradução de Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. 

Portugal: Porto Editora, 1994. 

Bibliografia Complementar 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1980. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria método e criatividade. 

18.ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesinide de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-

prática. 12 ed. Campinas, SP: Papirus, 2006. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20 ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Ed. Cortez, 1996. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Ed. Cortez, 1985. 

Nome do Professor: Carlos Arcângelo Schlickmann 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Literatura Universal 

Período: 6 

Carga horária: 36h 

Descrição: (ementa) Leitura e análise de obras representativas do cânone universal. 

Intertextualidades entre produções literárias diversas. A literatura universal em múltiplas 

manifestações. 

Bibliografia Básica:  

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

CARPEAUX, Otto Maria. História da literatura ocidental. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Alhambra, 1978. 
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Dados por Disciplina  

D'ONÓFRIO, Salvatore. Literatura ocidental: autores e obras fundamentais. 2. Ed. São 

Paulo: Ática, 2002. 

Bibliografia Complementar:  

ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. 10. ed. Rio de Janeiro: Duetto, 2002. 

CERVANTES, Miguel de. D. Quixote de la Mancha. Rio de Janeiro: Duetto, 2002. 

DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Crime e castigo. 4. ed. São Paulo: Duetto, 1998. 

KAFKA, Franz. A metamorfose. Rio de Janeiro: Duetto, 1998. 

MELVILLE, Herman. Moby Dick. Rio de Janeiro: Duetto, 1998. 

Nome do Professor: Gladir da Silva Cabral 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Semântica e Pragmática do Português 

Período: 6 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Figuras de linguagem. Teorias semânticas. Pragmática. Produção 

escrita (artigo científico). Reflexões sobre a prática pedagógica. 

Bibliografia Básica:  

FIORIN, José Luiz . Pragmática. In.________. Introdução à Lingüística II. Princípios de 

Análise. São Paulo: Contexto, 2005. p. 161-186. 

ILARI, Rodolfo; GERALDI, João Wanderley. Semântica. 10 ed. São Paulo: Ática, 1999. 

MOURA, Heronides M. M. Significação e Contexto: uma introdução a questões de 

Semântica e Pragmática. 3.ed. Florianópolis: Insular, 2006. 

Bibliografia Complementar:  

BENTES, Anna Cristina. Linguística textual. In: MUSSALIM, Fernanda.; BENTES, Anna 

(orgs.) Introdução à lingüística: domínios e fronteiras. 3 ed., São Paulo: Cortez, 2003. p. 

246-285. 

GOMES, Claudete Pereira. Tendências da Semântica Linguística. Ijuí: Unijuí, 2003.  

KOCH, Ingedore G. V. O texto e a construção dos sentidos. 9. ed. São Paulo: Contexto, 

2010.  

____________. Desvendando os segredos do texto. 2. ed São Paulo: Cortez, 2003.  

MARQUES, Maria Helena Duarte. Iniciação à Semântica. 6.ed. Rio de Janeiro, 2003.  

Nome do Professor: Fernanda Cizescki 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 

Período: 6  

Carga horária: 216 h/a 

Descrição: (ementa) Elaboração do trabalho de conclusão do curso em uma das áreas de 

habilitação do curso. 

Bibliografia Básica:  

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1980. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli Eliza D. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 
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Dados por Disciplina 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria método e criatividade. 

18.ed. Petrópolis: Vozes, 2001.  

Bibliografia Complementar:  
AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração 

de trabalhos acadêmicos. 4. ed. Piracicaba, SP: UNIMEP, 1996. 

BOGDAN, Robert C; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em Educação. 

Tradução de Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. 

Portugal: Porto Editora, 1994. 

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesinide de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-

prática. Campinas, SP: Papirus, 1996. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20 ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Ed. Cortez, 1996. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Ed. Cortez, 1985. 

Nome do Professor: Carlos Arcângelo Schlickmann 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Seminário de Práticas de Linguagem I 

Período: 4 

Carga horária: 36 h/a 

Descrição: (ementa). Socialização de atividades realizadas nas disciplinas curriculares. 

Intervenções no ambiente escolar. Reflexões sobre a prática docente. 

Bibliografia  

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003. 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa: terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2. ed., v. 2., 2000. 

KARWOSKI, Acir Mário; GAYDECZKA, Beatriz; BRITO, Karim Siebeneicher. 

(Org.). Gêneros textuais: reflexões e ensino. São Paulo, 2012. 

Bibliografia  

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática. São Paulo, Parábola, 2007. 

BAGNO, Marcos. A norma oculta. São Paulo: Parábola, 2003.  

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, 

Ângela Paiva, MACHADO, Anna Rachel & BEZERRA, Maria Auxiliadora (orgs.). Gêneros 

textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010. 

OLIVEIRA, Kuciano Amaral. Coisas que todo professor de português deve saber. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2010;  

SOARES, Magda. Português na escola: História de uma disciplina curricular. In: BAGNO, 

Marcos (Org.) Lingüística da norma. São Paulo: Loyola, 2002. 

Nome do Professor: Richarles Souza de Carvalho 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Seminário de Práticas de Linguagem II 

Período: 5  
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Dados por Disciplina 

Carga horária: 36 h/a 

Descrição: (ementa). Socialização de atividades realizadas nas disciplinas curriculares e no 

Estágio Supervisionado de Ensino Fundamental. Realização de projeto interdisciplinar. 

Reflexões sobre a prática docente. 

Bibliografia Básica:  

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2003.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa: terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2. ed., v. 2., 2000. 

Bibliografia Complementar:  

BACK, Eurico. Como ensinar português? UNESC, Criciúma, 2000. 

CRICIÚMA. Proposta Curricular da Rede Municipal de Criciúma: currículo para a 

diversidade: sentidos e práticas. (orgs.): Jádina Mara Dandolini Tasca, Maria Albertina 

Donato, Maristela dos Santos Machado.). Criciúma, SC: Secretaria Municipal de Educação, 

2008.  

GANDIN, Danilo; CRUZ, Carlos H. Carrilho. Planejamento na sala de aula. 4.ed Porto 

Alegre: 2000.  

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. 6. ed. Campinas, SP: 

Mercado de Letras, 2000.  

SANTA CATARINA. Secretaria de estado da Educação e Desporto. Proposta Curricular 

de Santa Catarina: Ensino Fundamental e Médio. Florianópolis, SC: COGEN, 1998. 

Nome do Professor: Richarles Souza de Carvalho 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Seminário de Práticas de Linguagem III 

Período: 6 

Carga horária: 18 h/a 

Descrição: (ementa). Socialização de atividades realizadas no Estágio Supervisionado de 

Ensino Médio. Reflexões sobre a prática docente. 

Bibliografia Básica:  

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2003.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa: terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2. ed., v. 2., 2000. 

Bibliografia Complementar:  
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Dados por Disciplina 

BACK, Eurico. Como ensinar português? UNESC, Criciúma, 2000. 

CRICIÚMA. Proposta Curricular da Rede Municipal de Criciúma: currículo para a 

diversidade: sentidos e práticas. (orgs.): Jádina Mara Dandolini Tasca, Maria Albertina 

Donato, Maristela dos Santos Machado.). Criciúma, SC: Secretaria Municipal de Educação, 

2008.  

GANDIN, Danilo; CRUZ, Carlos H. Carrilho. Planejamento na sala de aula. 4.ed Porto 

Alegre: 2000.  

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. 6. ed. Campinas, SP: 

Mercado de Letras, 2000.  

SANTA CATARINA. Secretaria de estado da Educação e Desporto. Proposta Curricular 

de Santa Catarina: Ensino Fundamental e Médio. Florianópolis, SC: COGEN, 1998. 

Nome do Professor: Richarles Souza de Carvalho 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa I 

Período: 4 

Carga horária: 144 h/a 

Descrição: (ementa). Estudo das concepções de linguagem, teorias linguísticas e dos 

objetivos do ensino de língua portuguesa. Elaboração didática. Estudo do planejamento 

pedagógico e administrativo escolar (projeto político-pedagógico) das instituições 

escolares. Avaliação da aprendizagem. 

Bibliografia Básica:  

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola, 2003. 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa: terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2. ed., v. 2., 2000. 

KARWOSKI, Acir Mário; GAYDECZKA, Beatriz; BRITO, Karim Siebeneicher. 

(Org.). Gêneros textuais: reflexões e ensino. São Paulo, 2012. 

Bibliografia Complementar:  

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática. São Paulo, Parábola, 2007. 

BAGNO, Marcos. A norma oculta. São Paulo: Parábola, 2003.  

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, 

Ângela Paiva, MACHADO, Anna Rachel & BEZERRA, Maria Auxiliadora (orgs.). Gêneros 

textuais & ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2010. 

OLIVEIRA, Kuciano Amaral. Coisas que todo professor de português deve saber. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2010;  

SOARES, Magda. Português na escola: História de uma disciplina curricular. In: BAGNO, 

Marcos (Org.) Lingüística da norma. São Paulo: Loyola, 2002. 

Nome do Professor: Eloisa da Rosa Oliveira 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa II 

Período: 5  
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Dados por Disciplina 

Carga horária: 126 h/a 

Descrição: (ementa) Conceitos científicos relacionados às diretrizes e propostas 

curriculares, focalizando e ensino fundamental. Observação, registro e reflexão da prática 

docente, com vistas à escritura de projeto de intervenção. Escritura e execução da proposta 

de ação para o ensino fundamental.  

Bibliografia Básica:  

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2003.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

_________. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa: terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2. ed., v. 2., 2000. 

Bibliografia Complementar:  

BACK, Eurico. Como ensinar português? UNESC, Criciúma, 2000. 

CRICIÚMA. Proposta Curricular da Rede Municipal de Criciúma: currículo para a 

diversidade: sentidos e práticas. (Organizadoras: Jádina Mara Dandolini Tasca, Maria 

Albertina Donato, Maristela dos Santos Machado.). Criciúma, SC: Secretaria Municipal de 

Educação, 2008.  

GANDIN, Danilo; CRUZ, Carlos H. Carrilho. Planejamento na sala de aula. 4.ed Porto 

Alegre: 2000.  

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. 6. ed. Campinas, SP: 

Mercado de Letras, 2000. 

SANTA CATARINA. Secretaria de estado da Educação e Desporto. Proposta Curricular 

de Santa Catarina: Ensino Fundamental e Médio. Florianópolis, SC: COGEN, 1998.  

Nome do Professor: Richarles Souza de Carvalho 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa III 

Período: 6 

Carga horária: 144 h/a 

Descrição: (ementa) Conceitos científicos relacionados às diretrizes e propostas 

curriculares, focalizando e ensino médio. Observação, registro e reflexão da prática 

docente. Escritura e execução da proposta de ação para o ensino médio.  

Bibliografia Básica: 
ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2003.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 

_______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa: terceiro e quarto ciclos do ensino 



 
 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

95 

Dados por Disciplina 

fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2. ed., v. 2., 2000. 

Bibliografia Complementar:  
BACK, Eurico. Como ensinar português? UNESC, Criciúma, 2000. 

CRICIÚMA. Proposta Curricular da Rede Municipal de Criciúma: currículo para a 

diversidade: sentidos e práticas. (Organizadoras: Jádina Mara Dandolini Tasca, Maria 

Albertina Donato, Maristela dos Santos Machado.). Criciúma, SC: Secretaria Municipal de 

Educação, 2008.  

GANDIN, Danilo; CRUZ, Carlos H. Carrilho. Planejamento na sala de aula. 4.ed Porto 

Alegre: 2000.  

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. 6. ed. Campinas, SP: 

Mercado de Letras, 2000.  

SANTA CATARINA. Secretaria de estado da Educação e Desporto. Proposta Curricular 

de Santa Catarina: Ensino Fundamental e Médio. Florianópolis, SC: COGEN, 1998. 

Nome do Professor: Carlos Arcângelo Schlickmann 
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Anexo 4 - Programas das disciplinas optativas 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Teoria Literária III 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) O conceito de pós-modernidade e seus desdobramentos no campo da 

literatura. O pós-estruturalismo e a teoria literária contemporânea: os estudos culturais, as 

teorias pós-coloniais e a crítica feminista. 

Bibliografia Básica:  

HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. 14. ed. São Paulo: Loyola, 2005.  

HUTCHEON, Linda. Poética dos pós-modernismo: história, teoria, ficção. Rio de Janeiro: 

Imago, 1991. 

JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. 2. ed. São 

Paulo: Ática, 2004. 

Bibliografia Complementar:  

ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de janeiro: J. Zahar, 1999. 

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. 3 ed. São Paulo: Ed. Martins 

Fontes, 1997. 

ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto. Microfísica do poder. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Graal, 2000. 

Nome do Professor: André Cechinel 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Sociolinguística Variacionista 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Correlação entre Língua e Sociedade. Teoria da Variação e Mudança. 

Regra Variável. Análise quantitativa. Pesquisas sociolinguísticas. 

Bibliografia Básica:  

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna: a sociolingüística na 

sala de aula. 2. ed São Paulo: Parábola, 2004. 

BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia e exclusão 

social. São Paulo: Loyola, 2001.  

TARALLO, Fernando. A pesquisa sócio-linguística. 7 ed. São Paulo: Ed. Ática, 2001. 

Bibliografia Complementar:  

BAGNO, Marcos. Lingüística da norma. São Paulo: Loyola, 2002. 

ILARI, Rodolfo; GERALDI, João Wanderley. Semântica. 10 ed. São Paulo: Ática, 1999. 

MOLLICA, Maria Cecilia; BRAGA, Maria Luiza. Introdução à sociolingüística: o 

tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003. 
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Dados por Disciplina 

MOURA, Heronides M. M. Significação e Contexto: uma introdução a questões de 

Semântica e Pragmática. 3.ed. Florianópolis: Insular, 2006. 

SCHERRE, Maria Marta Pereira. Doa-se lindos filhotes de poodle: variação linguística, 

mídia e preconceito. 2. ed São Paulo: Parábola, 2008. 

Nome do Professor: Angela Cristina Di Palma Back 

 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Comunicação Pragmática na Esfera Jornalística 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Estrutura textual, leitura e produção de gêneros da esfera jornalística.    

Bibliografia Básica:  

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (BRASIL). Ética na TV: participação na 

campanha "Quem financia a baixaria é contra a cidadania" : "pela democratização da 

comunicação" : relatório final do projeto. Brasília, DF: Conselho Federal de Psicologia, 

2005. 

SADOSKY, C.; SMITH, Alfred G.; TEREZINHA ALVIN CANABRAVA. Comunicación 

y cultura. Buenos Aires: Nueva Visión, c1976. v. 1  

WATZLAWICK, Paul; BREAVIN, Janet Helmick; JACKSON, Don D. . Pragmática da 

comunicação humana: um estudo dos padrões, patologias e paradoxos da interação. São 

Paulo: Ed. Cultrix, 1981.  

Bibliografia Complementar:  

ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2003.  

CALDAS, Graça. Mídia, escola e leitura crítica do mundo. Educação & 

Sociedade, Campinas, SP, v. 27, nº. 94, p.117-130, abr. 2006. Disponível em : 

<http://www.scielo.br/p 

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma 

pragmática do discurso jurídico. 2. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1997.  

NATAL, Chris Benjamim. Credibilidade dos gêneros de informação pan-jornalística no 

ciberespaço: Credibility of pan-journalistic information genders in 

cyberspace. Comunicação & Sociedade, São Paulo , v. 27, nº. 45 , p. 135-154, jan./jun. 

2006. 

PORTO, Maria Stela Grossi. . Mídia, segurança pública e representações sociais/ Maria 

Stela Grossi Porto. Tempo Social, São Paulo , v.21, nº.2 , p.211-233, nov. 2009. 

Nome do Professor: Almerinda Tereza Bianca Bez Batti Dias 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Gestão Escolar  

Período: 5 (Optativa)  

Carga horária: 72 h/a 

Descrição: (ementa). Concepções de gestão escolar e suas relações com atuais reformas de 
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Dados por Disciplina 

ensino e o P.P.P. (Projeto Político Pedagógico). O professor no processo de ensino e de 

gestão escolar. 

Bibliografia Básica:  

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes, 1994. 

PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2000 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto 

político pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad editora, 2006. 

Bibliografia Complementar:  

CAMPOS, Casemiro de Medeiros. Gestão escolar e docência. São Paulo: Paulinas: 2010. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 28.ed 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

HENGEMÜHLE, Adelar. Gestão de ensino e práticas pedagógicas. Petrópolis. RJ: Vozes, 

2004. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

______. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: Alternativa, 2004. 

Nome do Professor: Maria Aparecida da Silva Méllo 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Escrita Criativa 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) A criatividade artística: seu conceito. As especificidades da criação 

literária. O literário e o não-literário. O processo da escrita.  Exercícios de criação de ideias 

e planejamento de texto. Experimentação com diversos gêneros literários de ficção e não-

ficção. Lendo e escrevendo contos. O diário, a autobiografia, as memórias. Introdução ao 

romance. Escrevendo para crianças e para adolescentes. O poema. 

Bibliografia Básica:  

COELHO, Nelly Novaes. Literatura e linguagem (a obra literária e a expressão linguística). 

3 ed. São Paulo: Quíron, 1980. 

CONDEMARIN, Mabel; CHADWICK, Mariana. A escrita criativa e formal. Porto Alegre: 

Artmed, 1987. 

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 16 ed. São Paulo: 

Ática, 2001. 

Bibliografia Complementar:  

BENJAMIN, Walter. O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. 

In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 6. ed. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1980. 

KOCH, I. G. V. O texto e a construção dos sentidos. 7 ed. São Paulo: Contexto, 2003. 

PAIXÃO, Fernando. Em defesa do espaço lírico. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, 

nº.80, p. 205-217, mar. 2008. 

SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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Dados por Disciplina 

Nome do Professor: Eloisa da Rosa Oliveira 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Pesquisa em Letras 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Compreensão da linguagem como objeto de estudo: concepções e 

princípios de pesquisa acadêmica. Análise de diferentes paradigmas metodológicos de 

pesquisa em Letras, Linguística e Literatura: potencialidades de pesquisa oferecidas na 

área. Ética e Pesquisa. Seleção e análise de corpus: conhecimentos e habilidades para 

observação, coleta e sistematização de dados. Caracterização da produção textual científica 

na área de letras. Elaboração de projeto. Aplicação de projeto de pesquisa. 

Bibliografia Básica:  

BARATA, Carlos Eduardo de Almeida; BUENO, Antonio Henrique da Cunha. Dicionário 

das famílias brasileiras. São Paulo: Ibero América, 2001. 2 v. 

CERUTTI-RIZZATTI, Mary Elizabeth. Apropriação sociocognitiva da escrita: uma 

discussão sobre a dimensão intrassubjetiva da linguagem. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 

44, nº. 3 , p.36-43, set. 2009.  

JOANILHO, André Luiz. História e prática: pesquisa em sala de aula. Campinas, SP: 

Mercado de Letras, 1996. 

Bibliografia Complementar:  

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração 

de trabalhos acadêmicos. 4. ed. Piracicaba, SP: UNIMEP, 1996. 

BOGDAN, Robert C; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em Educação. 

Tradução de Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. 

Portugal: Porto Editora, 1994. 

CLOTET, Joaquim; FRANCISCONI, Carlos Fernando; GOLDIM, José 

Roberto. Consentimento informado: e a sua prática na assistência e pesquisa no 

Brasil. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 130 p.  

FREITAS, Maria Teresa de; SOUZA, Solange Jobim e; KRAMER, Sonia. Ciências 

humanas e pesquisa: leituras de Mikhail Bakhtin. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

PARLATO-OLIVEIRA, Erika. Diversidade, variabilidade e freqüência em fonologia: o 

caso da epêntese vocálica. Letras de Hoje, Porto Alegre , v.42, nº.3 , p.151-168, set. 2007. 

Nome do Professor: Angela Cristina Di Palma Back 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Linguagem Teatral e Educação 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) O Teatro como linguagem da arte; Aspectos teórico-práticos do 

Teatro; Pressupostos artísticos, históricos e estéticos do Teatro e sua relação com o contexto 

escolar. 

Bibliografia Básica:  
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Dados por Disciplina 

KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos teatrais. 5. ed São Paulo: Perspectiva, 2004.  
NOVELLY, Maria C. Jogos teatrais: exercícios para grupos e sala de aula. 10. ed 

Campinas, SP: Papirus, 2007. 

REVERBEL, Olga Garcia. Um caminho do teatro na escola. São Paulo: Scipione, 1989.  

Bibliografia Complementar:  

COURTNEY, Richard. Jogo, teatro & pensamento: as bases intelectuais do teatro na 

educação. São Paulo: Perspectiva, 1980. 

JAPIASSU, Ricardo. A linguagem teatral na escola: pesquisa, docência e prática 

pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2007. 

LOPES, Aladyr Santos. Jogos dramáticos. 2 ed. Rio de Janeiro: Plurarte, 1983. 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE. . BRASIL Ministério da 

Cultura. Festival Noite de Luz : toda a magia do Natal em um espetáculo 

inesquecível. Criciúma, SC: UNESC, 2011. 1 DVD: son.  

WUSNIESKI, Sinara de Morais. . Linguagem teatral na escola: um estudo de caso no 

município de Içara. 2009. 

Nome do Professor: Marcelo Feldhaus 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Expressão Teatral 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) O corpo humano como instrumento de movimento, sensação e 

imagem. Relação com o espaço, tempo e força. O eu e o outro. Ser ou objeto. A respiração, 

o princípio rítmico. Linguagem corporal e oral. A expressão a partir de diferentes estímulos. 

Happening, performance. 

Bibliografia Básica:  
PRADO, Décio de Almeida. História concisa do teatro brasileiro: 1570-1908. São Paulo: 

EDUSP, 1999. 

JAPIASSU, Ricardo. A linguagem teatral na escola: pesquisa, docência e prática 

pedagógica. Campinas, SP: Papirus, 2007. 

REVERBEL, Olga Garcia. Um caminho do teatro na escola. São Paulo: Scipione, 1989. 

Bibliografia Complementar:  

DUTRA, Dilza Délia. Teatro e educação o teatro na escola. Porto Alegre: Edições a nação, 

1972. 

GROTOWSKI, Jerzy. Em busca de um teatro pobre. 4 ed. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 

Brasileira, 1992. 

JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino de teatro. 7. ed Campinas, SP: Papirus, 2008. 

MAGALDI, Sábato. Iniciação ao teatro. 7 ed. São Paulo: Ed. Ática, 1998. 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1976. 

Nome do Professor: Marcelo Feldhaus 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Literatura e Ensino 
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Dados por Disciplina 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) A formação do leitor literário. Práticas curriculares. A literatura e o 

cânone. Literatura e outras linguagens. Perspectivas atuais no ensino de literatura.  

Bibliografia Básica:  

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares para o ensino médio. 

Brasília, DF: Ministério da Educação, 2008. 

ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

SOUZA, Roberto Acízelo. Teoria da literatura. 8. ed. São Paulo: Ed. Ática, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 38. ed. São Paulo: Ed. Cultrix, 

2001.  

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 6. ed. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1980. 

_________. Na sala de aula caderno de análise literária. 2. ed. São Paulo: Ed. Ática, 1986. 

CARPEAUX, Otto Maria. História da literatura ocidental. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Alhambra, 1978. 

D'ONÓFRIO, Salvatore. Literatura ocidental: autores e obras fundamentais. 2. Ed. São 

Paulo: Ática, 2002. 

Nome do Professor: Gladir da Silva Cabral 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Extensão em Letras 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Concepções, princípios e objetivos da extensão universitária. 

Possibilidades e tipos de atividades de extensão. A extensão em Letras: Áreas temáticas e 

linhas de extensão. Elaboração de projetos de extensão. Desenvolvimento do projeto de 

extensão junto à comunidade. 

Bibliografia Básica:  
DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. 11 ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2001. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 11 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 20 ed. São Paulo: Ed. Cortez, 1988. 

Bibliografia Complementar:  

CALDERÓN, Adolfo Ignacio; SAMPAIO, Helena. Experiências universitárias: 

experiências solidárias. São Paulo: Olho d Água, 2001. 

DEMO, Pedro. Charme da exclusão social. Campinas, SP: Autores Associados, 1998. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1980. 

SANTOS, Renato Quintino dos. Educação e extensão Domesticar ou libertar? Petrópolis, 

RJ: Ed. Vozes, 1986. 

TIFFIN, John; RAJASINGHAM, Lalita. A universidade virtual e global. Porto Alegre: 

Artmed, 2007. 
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Dados por Disciplina  

Nome do Professor: Carlos Arcângelo Schlickmann 

 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Comunicação na Esfera Empresarial 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Análise da linguagem na esfera empresarial. Redação Oficial. 

Produção textual. 

Bibliografia Básica:  
BONINI, Adair. Gêneros textuais e cognição: estudo sobre a organização cognitiva da 

identidade dos textos. Florianópolis: Insular, 2002.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial. 7. ed São Paulo: Atlas, 2010. 

PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. 5. ed., rev Campinas, SP: Alínea, 

2006. 

Bibliografia Complementar:  

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma 

pragmática do discurso jurídico. 2. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1997. 

FERREIRA, Reinaldo Mathias. Correspondência comercial e oficial com técnicas de 

redação.14 ed. São Paulo: Ed. Ática, 1999. 

LUFT, Celso Pedro. Novo manual de português: gramática, ortografia oficial, redação, 

literatura, textos e testes. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1989. 

MEDEIROS, João Bosco. Correspondência técnicas de comunicação criativa. 10 ed. São 

Paulo: Ed. Atlas, 1996. 

SCHULER, Maria. Comunicação estratégica. São Paulo: Atlas, 2004. 

Nome do Professor: João Francisco Marques Monteiro 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Translation Studies and Practice 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Práticas de tradução escrita (da língua estrangeira para a língua 

portuguesa) e versão (da língua portuguesa para a língua estrangeira) de textos gerais 

(literários, técnicos, científicos, etc.). Uso de dicionários técnicos, bilíngües e monolíngües; 

uso da Internet para auxiliar a busca da tradução correta de um termo. Noções de fidelidade 

na tradução (ou versão). 

Bibliografia Básica:  

KOCH, I. G. V. & TRAVAGLIA, L. C. Texto e Coerência. 12. ed. São Paulo: Cortez, 

2008. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento. 2 ed. Campinas, SP: Pontes, 

1987. 

RÓNAI, Paulo. Escola de tradutores. Brasília: Nova Fronteira, 1987. 

Bibliografia Complementar:  
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ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na prática. São Paulo: Ed. Ática, 1986. 

BASSNETT, Susan. Estudos de tradução: fundamentos de uma disciplina. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 

CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável e outros ensaios. 4 ed. São Paulo: 

Pespectiva, 1977. 

KOCH, Ingedore G. V. Argumentação e linguagem. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

POSSENTI, Sírio. Mal comportadas línguas. Curitiba, PR: Criar Edições, 2000. 

Nome do Professor: Maria Cristina Keller Frutuoso 

 

Dados por Disciplina  

Nome da disciplina: Análise de Discurso 

Período: 5 (Optativa) 

Carga horária: 72h 

Descrição: (ementa) Discurso: condições de produção, história, ideologia. Enunciação, 

discurso, gêneros discursivos. A questão da subjetividade. Intertextualidade e 

interdiscursividade. 

Bibliografia Básica:  
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 17.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2002. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 5. ed 

Campinas, SP: Pontes, 2003. 

PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. 3. ed Campinas, SP: Pontes, 

2002. 

Bibliografia Complementar:  

GADET, Françoise; HAK, Tony. Por uma análise automática do discurso: uma introdução 

à obra de Michel Pêcheux. 3. ed Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1997. 

MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. 3. ed Campinas, 

SP: Pontes, 1997. 

MALDIDIER, Denise. A inquietação do discurso: (re)ler Michel Pêcheux hoje. Campinas, 

SP: Pontes, 2003. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. 3. ed 

Campinas, SP: Pontes, 2008. 

POSSENTI, Sírio. Questões para analistas do discurso. São Paulo: Parábola, 2009. 

Nome do Professor: Richarles Souza de Carvalho 
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Anexo 5 - Regulamento de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso  

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso, doravante TCC, no curso de Letras, caracterizar-

se-á pela prática de iniciação à investigação científica, em consonância com as linhas de 

pesquisa da UNESC e da Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação. 

 

Parágrafo Único - A disciplina de TCC do curso de Letras possui 12 créditos. Esta poderá 

ser ministrada por um ou dois professores, caso a coordenação do curso entenda como 

necessário. 

 

Art. 2º - O TCC será desenvolvido e apresentado em forma de monografia ou artigo 

científico, desde que observadas as disposições da presente resolução no que couber e 

contempladas as recomendações do rigor metodológico e científico que cercam o gênero. 

 

Art. 3º - Constatada a existência de plágio na elaboração de TCC, ou em seu projeto, além de 

desclassificação sumária e consequente reprovação do acadêmico, este ficará sujeito às 

sanções regimentais da universidade e da lei. 

 

Art. 4º - O projeto que envolva pesquisas com seres humanos ou com animais, antes de ser 

efetivamente desenvolvido, deverá ser submetido, requerida a necessidade, à aprovação dos 

respectivos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade. 

 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS DO TCC 

Art. 5º - Os objetivos do TCC são: 

I - Avaliar as habilidades e competências referentes: 

a) Ao domínio da norma padrão da Língua Portuguesa. 

b) À compreensão e interpretação de textos. 

c) À argumentação e fundamentação de ideias. 

d) À coerência lógica do pensamento de forma escrita e oral. 

e) Ao conhecimento interdisciplinar. 

f) Aos conhecimentos científicos e/ou didáticos da área de línguas. 
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g) À utilização da metodologia científica adequada aos gêneros Monografia ou Artigo 

Científico. 

 

II - Aprofundar questões referentes: 

a) Ao estudo de problemas regionais, buscando apontar possíveis propostas de soluções com o 

escopo de integrar universidade e sociedade. 

b) À prática da investigação científica. 

c) À produção acadêmica e à capacidade de expressão oral e escrita. 

d) À pesquisa acerca de inovações do mundo profissional. 

 

CAPÍTULO III 

DAS LINHAS DE PESQUISA 

Art. 6º - Os TCCs do curso de Letras deverão ser desenvolvidos dentro de uma das linhas de 

pesquisa apresentadas abaixo, definidas pela resolução XX de XX da UNA HCE, respeitando 

os eixos de cada uma das linhas: 

 

1 – Literatura e suas múltiplas interfaces 

2 – Linguagem e suas múltiplas interfaces 

3 – Ensino de Língua e Literatura 

 

CAPÍTULO IV 

DO CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO TCC 

Art. 7º - Os TCCs deverão ser elaborados no decorrer do último semestre, organizados da 

seguinte forma: 

 

a) Escrita de projeto de pesquisa ou revisão de projeto elaborado em fases anteriores. 

b) Escolha do orientador. 

c) Apresentação do projeto ao orientador e coordenador do TCC. 

d) Revisão de literatura/referencial teórico. 

e) Coleta de dados. 

f) Tabulação dos dados. 

g) Produção textual com acompanhamento do orientador. 

h) Entrega do trabalho para a banca examinadora. 
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i) Entrega da ficha de orientação ao professor da disciplina. 

j) Defesa do trabalho. 

k) Possível publicação em caso de artigo. 

l) Refazimento do trabalho caso necessário. 

m) Entrega do trabalho na secretaria do curso. 

n) A quantidade de páginas de texto (excluindo-se as seções pré-textuais e as pós-

textuais) para o TCC no curso de Letras será de: mínimo 30 e máximo 60 páginas para 

o gênero monografia; mínimo 15 e máximo 20 páginas para o gênero artigo científico, 

salvaguardando um maior rigor científico e de complexidade para esse último. 

 

Parágrafo único - O modelo de projeto de pesquisa será disponibilizado na disciplina de TCC 

e o tutorial está disponível no website do curso (www.unesc.net/letras ) 

 

CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO 

Art. 8º - O TCC deverá ser elaborado individualmente pelo acadêmico, orientado por docente 

do curso de Letras da Unesc, com a supervisão dos procedimentos pelo professor de TCC. 

 

§ 1º - A titulação mínima dos docentes para realizar orientação de TCC é prioritariamente de 

mestre. 

 

§ 2º - Os orientadores serão escolhidos de acordo com suas áreas de competência e conforme 

linha de pesquisa do curso de Letras. 

 

§ 3º - A aceitação de orientar o TCC será formalizada por meio de instrumento próprio de 

termo de compromisso determinado pelo curso de Letras. 

 

§ 4º - O acadêmico deverá confirmar seu orientador, por meio da entrega da Ficha de 

Confirmação de Orientação, até a data estipulada no cronograma de atividades da disciplina 

de TCC. A não entrega até a data estipulada implicará na automática reprovação do 

acadêmico na disciplina, não cabendo recurso dessa decisão. 

 

§ 5º - É admitida a co-orientação do TCC, apenas sob a forma voluntária, cuja função é a de 

auxiliar o orientador designado. 

 

Art. 9º - Caso não haja no corpo docente do curso de Letras professor de área específica para 

exercer a orientação, poderão ser orientadores professores de outros cursos da UNESC, desde 

http://www.unesc.net/letras
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que seja autorizado pela coordenação de TCC, com as mesmas exigências de titularidade que 

se requer para os professores do quadro permanente do curso de Letras. 

 

Art. 10º - Cada professor poderá orientar, no máximo, 5 acadêmicos no curso de Letras. 

§ Os professores que têm atividades na pós-graduação (Stricto Sensu) poderão orientar até 3 

acadêmicos. 

Parágrafo único - A coordenação do curso poderá delegar mais orientandos por professor, 

caso haja necessidade específica.  

 

Art. 11º - São atribuições do professor orientador: 

 

I -  Acompanhar, examinar e orientar o desenvolvimento do TCC. 

II - Auxiliar o orientando no preenchimento dos documentos referentes ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Instituição, quando necessário. 

III - Acompanhar e avaliar o TCC, observando as normas metodológicas estabelecidas pela 

Universidade, coerência linguística e o desenvolvimento dos objetivos propostos. 

IV - Vetar a defesa do TCC sempre que verifique falta de condições, por parte do acadêmico, 

com referência à fundamentação teórica, estruturação metodológica, de domínio do tema 

escolhido ou a existência de plágio em sua elaboração. 

V - Realizar o controle de frequência de cada orientação de TCC em formulários específicos, 

assinando-os juntamente com o orientando. 

VI - Presidir os trabalhos da banca examinadora. 

VII - Informar por escrito ao coordenador de curso qualquer irregularidade decorrente do não 

cumprimento, pelo orientando, das condições estabelecidas neste regulamento. 

VIII - Garantir o cumprimento das horas-aula estabelecidas para cada aluno - orientando. 

 

Art. 12º - O professor orientador poderá desobrigar-se da incumbência de orientação, 

mediante apresentação de justificativa escrita. 

 

§ 1º - Quando for aceita a desobrigação da função de orientador, deverá este, juntamente com 

o coordenador do curso e o professor da disciplina de TCC, indicar novo orientador no prazo 

máximo de até 10 (dez) dias, contados da data de aceite da desistência. 

 

§ 2º - A data limite para desobrigação do orientador será de 30 dias após a confirmação do 

aceite. 

 

Art. 13º - O orientando também poderá solicitar substituição de professor orientador, 

mediante apresentação de justificativa. 

 

§  1º - Nesse caso, caberá ao acadêmico providenciar novo orientador no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data do aceite de substituição do orientador. 

 

§ 2º - Se até o prazo limite estabelecido no § 1º o acadêmico não tiver apresentado novo 

orientador, o acadêmico será considerado reprovado e deverá matricular-se novamente na 

disciplina de TCC, decisão da qual não cabe recurso. 
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CAPÍTULO VI 

ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO ORIENTANDO 

Art. 14º - São atribuições do orientando: 

* Apresentar seu projeto de TCC, submetendo-o à aprovação do professor da disciplina de 

TCC, ao professor-orientador e ao Comitê de Ética se identificada à necessidade. 

* Desenvolver seu TCC, observando critérios éticos, técnicos e científicos. 

* Comparecer às aulas regulares e aos períodos de orientação definidas pelo professor da 

disciplina de TCC e pelo professor orientador, além de assinar a lista de frequência. 

* Elaborar o TCC ou refazê-lo, sempre que solicitado, de acordo com as normas 

metodológicas e diretrizes gerais estabelecidas pela resolução 66/2009 da Câmara de Ensino 

de Graduação. 

* Informar por escrito à coordenação de TCC qualquer irregularidade decorrente do não 

cumprimento de condições estabelecidas neste regulamento. 

* Realizar a defesa de seu TCC. 

* Cumprir todas as determinações estabelecidas pela banca examinadora na ata de defesa de 

TCC, sob pena de reprovação. 

* Entregar a versão final do TCC na forma e no prazo. 

* Entregar a ficha de orientação, no prazo estabelecido. 

* Entregar ficha com relação das atividades de orientação do TCC no prazo estabelecido, 

assinada pelo orientando e orientador, respeitando a carga horária mínima de dezoito 

horas/aula no semestre. 

 

CAPÍTULO VII 

DA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 15º - A coordenação da disciplina de TCC será exercida pelo coordenador do curso em 

conjunto com o(s) professor(es) da disciplina de TCC. 

 

§ 1º - Cabe a esta coordenação viabilizar condições para a realização adequada dos TCCs. 

 

§ 2º - Cabe à coordenação divulgar relação de professores com a respectiva titulação e área do 

conhecimento, para possibilitar a escolha do orientador pelos orientandos. 

 

§ 3º - Compete também à coordenação organizar as defesas dos trabalhos. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA BANCA EXAMINADORA 
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Art. 16º - A Banca Examinadora será composta pelo orientador e mais dois professores 

examinadores. A titulação dos examinadores deverá ser, no mínimo, de mestre, e quando não 

houver a disponibilidade, poderá ser especialista. O acadêmico é responsável pelo convite a 

um dos examinadores. O outro convidado será definido pela coordenação dos TCCs. Os dois 

deverão ter graduação na área de interesse da pesquisa. 

 

§ 1º - Os membros das bancas, exceto o orientador, poderão ser professores de outras 

instituições e/ou profissionais de reconhecido saber na área de que trata o TCC, desde que 

obtida anuência por escrito da coordenação, cabendo a estes membros da banca a atribuição 

de notas. 

 

§ 2º - O presidente da banca examinadora apenas poderá se manifestar para prestar 

esclarecimentos adicionais quando solicitado pelos demais examinadores. 

 

Art. 17º - O TCC deverá ser entregue, pelo acadêmico, a todos os membros da banca 

examinadora, em formato digital e/ou impresso a depender das exigências da banca, no 

mínimo 15 (quinze) dias antes da data de defesa. 

 

Parágrafo Único - A não entrega, em tempo hábil, do TCC aos membros da banca 

examinadora implicará na automática reprovação do acadêmico na disciplina. 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA DEFESA DO TCC 

Art. 18º - A data da defesa do trabalho será marcada pela coordenação até o último mês do 

semestre letivo, considerada a disponibilidade de tempo dos componentes da banca 

examinadora, demais necessidades do curso, como também os prazos máximos permitidos 

para assentamento e divulgação de notas finais do semestre letivo da Universidade. 

 

§ 1º - O cronograma das defesas de todos os TCCs do curso indicará os horários, locais, 

composição das bancas e outras informações inerentes e será divulgado pelo curso no mínimo 

10 (dez) dias antes do início da primeira defesa. 

 

§ 2º - Durante a defesa, que será pública, será vedada a manifestação dos expectadores. 

 

Art. 19º - A sessão de defesa de TCC, também admitida na modalidade a distância, terá início 

com exposição oral do acadêmico, com duração de 20 (vinte) minutos e, caso necessário, 

prorrogável em até o máximo de 10 (dez) minutos, devendo haver estrita observância dos 

horários de início e término da defesa, tanto pelo acadêmico quanto pelos componentes da 

banca. 
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§ 1º - Na defesa do TCC, o acadêmico poderá utilizar-se de recursos multimídia disponíveis e 

outros especiais desde que solicitado à secretaria do curso com antecedência mínima de 10 

dias. 

 

§ 2º - Os examinadores terão, individualmente, o tempo máximo de 20 (vinte) minutos para 

arguição do acadêmico. 

 

§ 3º - Após a apresentação, arguição dos examinadores e sustentação perante a banca, os 

examinadores se reunirão em particular para deliberar a nota do acadêmico. 

 

§ 4º - Compete ao presidente da banca examinadora organizar os trabalhos, realizar o controle 

do tempo, definir qual examinador arguirá primeiro, conceder prorrogação de tempo ao 

acadêmico, elaborar ata da defesa e colher as assinaturas dos membros da banca, informar ao 

acadêmico a nota obtida e as determinações dos examinadores, bem como adotar outras 

providências necessárias à realização do ato de defesa do TCC. 

 

§ 5º - Encerrada a defesa, o acadêmico terá prazo de até 10 (dez) dias para realizar as 

correções recomendadas pela banca, garantindo que o prazo estabelecido não ultrapasse a data 

limite de registro e divulgação das notas do semestre letivo. Deverá então o acadêmico, dentro 

desse prazo, fazer a postagem da versão final do TCC em formato PDF no AVA da disciplina. 

 

 

CAPÍTULO X 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 20º - O processo de avaliação do TCC consistirá em três notas, assim divididas: 

 

 Nota 1 e 2 – examinadores: 

- Trabalho escrito (com valor de 6 (seis) pontos). 

- Apresentação oral (com valor de 2 (dois) pontos). 

- Sustentação perante arguição realizada pelos examinadores (com valor de 2 (dois) pontos). 

 

 Nota 3 – orientador e professor da disciplina: 

- Essa nota se refere ao processo de pesquisa e elaboração do trabalho, conforme critérios 

estabelecidos no plano de ensino da disciplina de TCC. 

 

§ 1º - Os acadêmicos cujos trabalhos escritos não alcançarem nota igual a 4,0 (quatro) na 

média dos avaliadores terão o prazo de 10 (dez) dias para corrigirem seu TCC, conforme 

considerações dos professores avaliadores. O acadêmico deverá entregar a nova versão 

juntamente com a(s) via(s) na(s) qual(s) estão as sugestões de correção ao seu orientador,que 

terá 07 (sete) dias de prazo para fazer a segunda correção e avaliação do trabalho escrito. 
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§ 2º - A não obtenção de média igual ou superior à estabelecida no estatuto da UNESC na 

soma e posterior divisão das notas significará reprovação do acadêmico e implicará na 

necessidade de nova matrícula na disciplina. 

 

§ 3º - A defesa oral não é passível de ser novamente realizada, independente da nota atribuída 

pelos avaliadores. 

 

Art. 21º - A não entrega do TCC, com os devidos reajustes quando for o caso, e no prazo 

estabelecido, implicará na reprovação do acadêmico na disciplina, devendo este matricular-se 

novamente no próximo semestre em que a disciplina for oferecida, não cabendo recurso desta 

decisão. 

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22º - No ato da defesa, o acadêmico deverá assinar documento que permita a posterior 

socialização de seu texto em meio virtual. 

 

Art. 23º - O trabalho deverá ser elaborado de acordo com as normas da ABNT, da resolução 

66/2009/Câmara Ensino de Graduação e deste regulamento. 

 

Art. 24º - Os casos omissos neste regulamento serão dirimidos pela coordenação de TCC. 

 

Art. 25º - Caberá à coordenação do TCC estabelecer as fichas e as alterações que porventura 

vierem a acontecer durante o processo. 
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Anexo 6 - Regulamento de estágio do curso de Letras 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC – preconiza a formação de 

um profissional com competência técnica e habilidades profissionais capaz de preservar o 

conhecimento historicamente acumulado e de construir novos conhecimentos por meio da 

pesquisa e da prática reflexiva, opondo-se à prática reiterativa de mera repetição.  

Nesse sentido, o estágio deve ser um processo que busca aprofundar 

conhecimentos e saberes, em consonância com os já adquiridos em todas as disciplinas do 

curso, visando a uma melhor aproximação do estudante com a realidade profissional em que 

atuará, por meio de processos práticos, reflexivos e investigativos.   

O estágio concretiza-se em experiências que subsidiam o processo de ensino e 

aprendizagem, constituindo-se em meios de integração, em termos de vivências práticas, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico, de relacionamento humano e de desenvolvimento 

de valores, como ética e cidadania; por isso, deve ser planejado, acompanhado e avaliado, 

para corrigir e aprimorar questões teóricas e procedimentos, suprir carências e estimular a 

criatividade e a autonomia do acadêmico, podendo ser estágio obrigatório e/ou não-

obrigatório. 

Também essa etapa da formação profissional, referente ao estágio, pressupõe a 

indissociabilidade teórico-prática entre ensino, pesquisa e extensão, sustentada por um projeto 

coletivo que venha fortalecer e melhorar a formação do profissional da educação da UNESC, 

possibilitando a inserção do acadêmico no ambiente de trabalho, de acordo com o que 

determina o Projeto Pedagógico do Curso (doravante PPC). 

Com esse propósito é que se organizou o presente regulamento de procedimentos 

do estágio obrigatório e não-obrigatório do curso de Letras da UNESC, colocando-o à 

disposição dos acadêmicos e professores responsáveis pela coordenação dessa disciplina. 
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Considera-se estágio obrigatório aquele definido como tal no PPC, com previsão 

na matriz curricular, cuja carga horária é requisito para aprovação e conclusão no curso. 

A exemplo do obrigatório, há o estágio não-obrigatório, também previsto no PPC, 

cuja atividade se caracteriza como opcional, devendo ser acrescida à carga horária regular e 

obrigatória, não sendo requisito para concluir a graduação, mas devendo estar vinculado ao 

currículo e atender às especificidades da área do curso. 

Conforme o PPC e a respectiva matriz curricular, os estágios obrigatórios estão 

distribuídos em três disciplinas (Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa I, II e III), que 

serão apresentados posteriormente. Também está descrito no documento o estágio não-

obrigatório. 

As instruções presentes neste regulamento têm como objetivo orientar a realização 

do estágio curricular obrigatório e não-obrigatório, desde a base legal e objetivos até a 

sistemática dos estágios, os procedimentos que envolvem a atividade como um todo e a 

função dos atores envolvidos no processo. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Vivenciar situações práticas do exercício profissional, possibilitando ao 

acadêmico a compreensão de sua função social junto à comunidade e interagindo com ela por 

meio da experimentação que se dá por meio da práxis, consolidada sempre com base em 

sólido referencial teórico, construído durante o curso, por meio do ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

2.2 Específicos 
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Como atividade voltada à interação entre teoria e prática, tanto no estágio 

obrigatório como não-obrigatório, há a disciplina de Estágio Supervisionado voltada a 

subsidiá-los, oportunizando ao aluno condições de: 

1. compreender melhor a sua função junto à comunidade, sobretudo a escolar, 

interagindo com ela por meio de vivências que exijam reflexão do referencial teórico-

metodológico adquirido no curso superior; 

2. vivenciar situações concretas da prática docente no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio; 

3. participar das atividades realizadas na escola como: conselho de classe, reunião 

pedagógica, formação continuada, reunião com pais, atividades extraclasse, entre 

outras; 

4. ampliar o desenvolvimento de suas habilidades pedagógicas e técnicas, agindo com 

ética, responsabilidade e competência durante a execução do estágio; 

5. promover o desenvolvimento dos valores humanos como solidariedade, cooperação, 

respeito, amizade, entre outros, com os atores envolvidos no processo de estágio; 

6. refletir sobre seu compromisso como educador, posicionando-se coerentemente entre 

fundamentação teórica e prática pedagógica, articulando saberes e necessidades dos 

alunos com objetivos e finalidades da série ou disciplina – objeto do estágio; 

7. comprometer-se com a produção de conhecimentos, oportunizando o desenvolvimento 

de habilidades investigativas e resolução de problemas, próprias de um educador 

comprometido com a escola cidadã; 

8. propor ações e trabalhos pedagógicos inovadores que introduzam mudanças na prática 

educativa, visando à transformação da sociedade; 

9. continuar a sua própria formação, por meio da construção de saberes técnicos e 

pedagógicos, relacionados ao profissional da educação, os quais deverão processar-se 

de forma contínua. 

 

3 BASE LEGAL 

 

As disposições legais sobre estágios nos cursos de licenciatura tratam do caráter 

didático-pedagógico e do viés instrumental que permite reforçar a relação da teoria com a 

prática profissional. O presente regulamento fundamenta-se nas legislações seguintes: 

 

A) Lei federal nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio 

dos estudantes. (Presidência da República/Casa Civil/Subchefia para Assuntos 

Jurídicos) 

 

B)  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB, nº.  9394/96, com 

base na qual citamos os artigos que merecem destaque: 
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Art. 61, em seus incisos I e II, deixa claro a necessidade de associar teorias e 

práticas, podendo também ser aproveitadas experiências realizadas em 

instituições de ensino.  

Art. 65 determina um mínimo de trezentas horas (300) [grifo nosso] para a 

realização de estágio, nos curso de Licenciatura.  

Art. 82, no qual está atestado que os sistemas devem estabelecer as normas para 

a realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados. 

C) Resolução CNE/CS nº. 2, de 19/02/2002, que institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, determinando um total de quatrocentas 

horas (400) [grifo nosso] de estágio curricular supervisionado a partir da 

segunda metade do curso. 

  

D) Resolução 01/2007 CSA Regimento Geral da UNESC – Seção IV, Subseção 

II, cujos artigos em destaque são: 

Art. 106, segundo o qual os estágios curriculares obrigatórios e não-obrigatórios 

obedecerão à legislação vigente e às Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Art. 107, no qual as atividades do estágio curricular obrigatório serão 

desenvolvidas em consonância com as normas gerais da Instituição e com as 

normas específicas de cada curso de graduação, aprovadas pela respectiva 

Câmara e pelo Colegiado de UNA. 

Art. 108, cujas atividades do estágio curricular não-obrigatório serão 

regulamentadas pelo CONSU. 

 

E) Regulamento Geral dos Estágios dos Cursos de Graduação da UNESC, 
aprovado pela Câmara Ensino de Graduação em 07/05/2009. Resolução. 

02/2009/Câmara de Ensino de Graduação.  

 

F) Resolução CNE/CES 18, de 13 de março de 2002, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Letras. 

 

 

4 DA EXECUÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NAS LICENCIATURAS 

 

4.1 A execução dos Estágios Obrigatórios nos cursos de licenciatura competirá aos seguinte 

profissionais: Coordenador do Curso; Coordenador de Estágio dos Cursos de Licenciatura; 

Professores Responsáveis; Supervisores de Campo de Estágio e Profissional do Departamento 

de Desenvolvimento Humano – DDH. 

4.2 Caberá ao Coordenador do Curso: Convocar e coordenar, sempre que 

necessário, as reuniões com os Professores Responsáveis, Supervisores de Campo e 

Coordenador de Estágio e acompanhar as etapas do estágio obrigatório, observando o que 
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dispõe este Regulamento, o Regulamento específico de Estágio do Curso, a legislação vigente 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

4.3 Caberá ao Coordenador de Estágio dos Cursos de Licenciatura: i) propor a celebração de 

convênios entre as entidades concedentes e a UNESC, juntamente com o Setor de Estágios; ii) 

organizar a documentação necessária à realização do estágio obrigatório, incluindo relação de 

acadêmicos, calendário de realização de estágio, programas, planos de ensino, projetos de 

trabalho, relatórios finais de estágio e termos de compromisso entre outros; iii) promover a 

articulação entre a Universidade, os órgãos regionais de educação e as unidades de ensino 

(campos de estágio); iv) promover a integração e a formação continuada, na medida do 

possível, aos professores das unidades de ensino por meio de cursos, seminários, mostras, 

eventos e outras atividades e v) coordenar a ação dos Professores Responsáveis do estágio. 

 

4.4 Caberá ao Professor Responsável: i) definir o roteiro de trabalho junto ao Coordenador de 

Estágio das licenciaturas, participando das atividades programadas; ii) orientar o estagiário na 

definição das instituições concedentes; iii) participar da elaboração do Plano de Atividades do 

Estagiário; iv) orientar os estagiários fornecendo-lhes subsídios téorico-práticos necessários à 

elaboração e aprovação do projeto de estágio; v) prestar informações ao Coordenador do 

Curso e Coordenador de Estágios, sobre o desempenho dos estagiários; vi) acompanhar as 

etapas do estágio curricular obrigatório, observando o que dispõe este Regulamento, o 

Regulamento Específico de Estágio do seu curso, a legislação vigente e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais; vii) orientar o estagiário na elaboração do relatório, de acordo com o 

que dispõe o Regulamento Específico de Estágio; viii) avaliar, juntamente com o Supervisor 

de Campo, as atividades de estágio; ix) manter controle regular das atividades de estágio e x) 

acompanhar os estagiários nas instituições concedentes. 
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4.5 Cada professor responsável orientará até 15 (quinze) alunos, devendo haver o 

desmembramento da turma quando houver número maior de acadêmicos matriculados, 

obedecidos os critérios da planilha de custos do curso.  

 

4.6 Caberá ao Supervisor de Campo: i) fornecer ao estagiário os subsídios necessários à 

elaboração do projeto de estágio; ii) participar da elaboração do Plano de Atividades do 

Estagiário; iii) orientar e acompanhar a execução das atividades dos estagiários; iv) prestar 

informações ao Professor Responsável sobre o desempenho dos estagiários; v) emitir parecer 

avaliativo sobre o desempenho do estagiário quanto à frequência, execução e qualidade das 

atividades desenvolvidas; vi) participar, se possível, do seminário de estágio promovido pelo 

curso e vii) entregar ao estagiário, por ocasião do desligamento, termo de realização de 

estágio, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos de realização e 

do desempenho. 

 

4.7 Quanto aos Supervisores de Campo: são os profissionais das instituições concedentes que 

acompanham as atividades dos estagiários no campo de estágio; sendo por elas (as 

concedentes) indicados, dentre os professores ou técnicos do seu quadro de pessoal, com 

formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estagiário, que poderá orientar e supervisionar a quantidade de alunos prevista na legislação 

vigente. 

 

5 SISTEMÁTICA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

5.1 Sistemática, procedimentos e instrumentos de avaliação 

 

No estágio obrigatório do curso de Letras deverão ser abordados temas de língua materna e 

literatura. As 414 horas previstas dividem-se em três fases. Em conformidade com a 

Resolução 02/2009 da Câmara de Graduação, nos Estágios Supervisionados II e III, cada 
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professor poderá orientar até, no máximo, 15 acadêmicos matriculados. O quadro a seguir 

sistematiza os conteúdos e as estratégias de avaliação por fase: 

 

 Língua portuguesa 

Estágio Supervisionado de 

Língua Portuguesa I 

Carga horária: 8 créditos 

Fase: 4ª. 

Estudo das concepções de 

linguagem, teorias 

linguísticas e dos objetivos 

do ensino de língua 

portuguesa. Elaboração 

didática. Estudo do 

planejamento pedagógico e 

administrativo escolar 

(projeto político-

pedagógico) das instituições 

escolares. Avaliação da 

aprendizagem. 

Procedimentos e 

instrumentos de avaliação: 

são avaliados os 

conhecimentos teóricos por 

meios de provas escritas, 

análise de material didático, 

elaboração de planejamento 

de ensino e aula simulada. 
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Estágio Supervisionado de 

Língua Portuguesa II 

Carga horária: 8 créditos 

Fase: 5ª. 

Conceitos científicos 

relacionados às diretrizes e 

propostas curriculares, 

focalizando e ensino 

fundamental. Observação, 

registro e reflexão da prática 

docente, com vistas à 

escritura de projeto de 

intervenção. Escritura e 

execução da proposta de 

ação para o ensino 

fundamental.  

Procedimentos e 

instrumentos de avaliação: 

são avaliados os seguintes 

quesitos: a) elaboração de 

plano de ensino; b) a prática 

em sala de aula; c) 

organização de relatório; d) 

seminário de socialização de 

estágio; e) a avaliação do 

supervisor de campo. 

Obs.: O acadêmico, que não 

atingir média 6,0 na prática 

(ministração de aulas), fará 

recuperação de nota em um 

número limitado e menor de 

aulas, ou seja, 30% da carga 

horária de regência, a ser 

apresentado para seu 

professor de estágio e mais 2 

professores da área 

designados pela coordenação, 

constituindo-se uma banca.  

Estágio Supervisionado de 

Língua Portuguesa III 

Carga horária: 8 créditos 

Fase: 6ª. 

Conceitos científicos 

relacionados às diretrizes e 

propostas curriculares, 

focalizando e ensino médio. 

Observação, registro e 

reflexão da prática docente. 

Escritura e execução da 

proposta de ação para o 

ensino médio.  

Procedimentos e 
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instrumentos de avaliação: 

são avaliados os seguintes 

quesitos: a) elaboração de 

plano de ensino; b) a prática 

em sala de aula; c) 

organização de relatório; d) 

seminário de socialização de 

estágio; e) a avaliação do 

supervisor de campo. 

Obs.: O acadêmico, que não 

atingir média 6,0 na prática 

(ministração de aulas), fará 

recuperação de nota em um 

número limitado e menor de 

aulas, ou seja, 30% da carga 

horária de regência, a ser 

apresentado para seu 

professor de estágio e mais 2 

professores da área 

designados pela coordenação, 

constituindo-se uma banca. 

 

5.1.1 Divisão das atividades de estágio 

 

O acadêmico estagiário deverá cumprir os quesitos do estágio do seguinte modo: 

 

a) 30% (trinta por cento) das horas para aulas teóricas sobre conteúdos, 

procedimentos e métodos docentes, a partir de leitura, pesquisa bibliográfica, 

seminários, aulas expositivas, visando à aquisição de informações indispensáveis à 

definição de uma concepção de mundo e de educação. As aulas teóricas são 

distribuídas nas três fases de Estágio Supervisionado. 

 

b) 15% (quinze por cento) das horas para observação da prática docente do 

professor da classe em que ocorrerá o estágio, a fim de coletar e analisar dados 

relacionados ao processo educativo que subsidiará os projetos e/ou planos de ensino. 

Essa etapa corresponde à observação do Ensino Fundamental e Médio, que serão 

realizadas nos Estágio II e III, respectivamente. 

 

c) 5% (cinco por cento) das horas para participação de outras atividades 

pedagógicas e administrativas realizadas pela instituição escolar, bem como para 

leitura do Projeto Político Pedagógico (doravante PPP) da referida instituição. 
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d) 20% (vinte por cento) das horas para o planejamento, sob supervisão do professor 

orientador, do projeto e/ou planos de aula (a ser executado na instituição escolar 

concedente) de acordo com o PPP da escola e com os critérios da coerência, 

cientificidade, criatividade e interdisciplinaridade. 

 

e) 15% (quinze por cento) das horas para ministrar as aulas previstas no projeto, 

buscando a relação entre teoria e prática. A exemplo das observações, nessa etapa 

também há a distribuição da regência entre os Estágios II e III. A regência poderá ser 

efetivada por meio das seguintes modalidades: ministração de aulas no horário 

regular no campo de estágio (escola), ou sob forma de projeto a ser executado, em 

horário previamente combinado com a direção do campo de estágio. 

 

f) 10% (dez por cento) das horas para a produção de conhecimento registrado em 

relatório, contemplando os quesitos referentes ao domínio do conhecimento 

científico e dos procedimentos metodológicos de pesquisa, a articulação entre teoria 

e prática e domínio da norma padrão. 

 

g) 5% (cinco por cento) para a comunicação das experiências junto às fases 

anteriores.  

 

 

5.1.2 Aditivos 

 

Esta seção pretende esclarecer os encaminhamentos tomados para as disciplinas 

de Estágio Supervisionado I, II e III já consolidados, a saber: 

a) Os alunos regularmente matriculados, que exercem atividades docentes, poderão 

realizar um percentual dos estágios em sua própria sala de aula, desde que sigam os 

seguintes critérios: 

 

i) realizar apenas 50% (cinquenta por cento) do total de aulas destinadas à 

regência; os outros 50% (cinquenta por cento) deverão ser cumpridos em outra 

série; 

ii) atuar em áreas/disciplinas correspondentes à habilitação do curso, com a 

devida orientação e supervisão do professor responsável; 

iii) ser avaliado pelo professor do estágio e por outro professor habilitado na área 

que lecione no campo de estágio. 

 

b) Controle e registro de frequência é realizado pelo professor de Estágio 

Supervisionado, quando das aulas teóricas. Nas atividades de observação e regência, 

o controle é realizado no campo de estágio por meio do preenchimento de fichas de 

frequência assinadas pela concedente. 
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c) A presença nas aulas teóricas de estágio é obrigatória. Em caso de falta, o 

acadêmico deverá realizar trabalho escrito cujo tema será referente ao ministrado em 

sala de aula. Isso se faz para a justificar a ausência, caso contrário há a reprovação na 

disciplina.  

 

d) A etapa de regência deve ser individual, cabendo ao estagiário escolher a escola de 

atuação, desde que esta tenha convênio com a UNESC. 

 

e) Para a regência, o estagiário deverá trabalhar com, no mínimo, duas turmas de anos 

diferentes. 

 

 

6 SISTEMÁTICA DO ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO 

O estágio curricular não-obrigatório, de acordo com a legislação vigente, também 

faz parte do currículo. Considera-se estágio curricular não-obrigatório aquele definido como 

tal no Projeto Pedagógico, em que o acadêmico faz por opção, não sendo requisito para 

concluir a graduação; contudo, devendo estar vinculado ao currículo e atender às 

especificidades da área do curso. 

 

6.1 Organização e estrutura de Funcionamento do Estágio não-obrigatório do Curso de 

Letras 

 

A organização do Estágio não-obrigatório do curso de Letras contempla as seis 

fases que compreendem o currículo. Para cada uma das fases, são previstas atividades 

passíveis de serem efetuadas, considerando o perfil pressuposto em cada um desses níveis. 

Tais atividades correspondem às possibilidades de estágio externo bem como as de estágio 

interno junto aos setores da instituição, cuja carga horária dependerá de cada projeto no qual o 

estagiário estiver inserido. O quadro a seguir ilustra o exposto: 

 

Fase para liberação de 

estágio 

Atividades possíveis – 

estágio externo 

Atividades possíveis nos 

setores da UNESC 

1ª e 2ª fases Participação em projetos de 

leitura e/ou de contação de 

história. Monitorias na 

orientação de leitura em 

bibliotecas. Aula reforço 

para alunos de séries 

Participação em projetos de 

leitura e/ou de contação de 

história. Monitorias na 

orientação de leitura em 

bibliotecas. Aula reforço 

para alunos de séries 
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iniciais. Organização de 

eventos: projetos, varal 

literário, recital, concurso 

literário etc. 

iniciais. Organização de 

eventos: projetos, varal 

literário, recital, concurso 

literário etc. 

Estagiar em setores diversos 

da UNESC com vistas à 

produção textual e em 

atividades que demandem 

leitura proficiente, como, 

por exemplo, atuar na 

secretaria de cursos, na 

biblioteca e no Colégio 

UNESC. 

3ª e 4ª fases Além das atividades já 

listadas para as duas 

primeiras fases, propõem-se: 

monitoria em turmas de 

Ensino Fundamental. 

Elaboração de textos de 

cunho publicitário. 

Participação em atividades 

ligadas ao tema 

"Linguagem", a exemplo de 

programas de rádio e TV. 

Além das atividades já 

listadas para as duas 

primeiras fases, propõem-se: 

monitoria em turmas de 

Ensino Fundamental. 

Elaboração de textos de 

cunho publicitário. 

Participação em atividades 

ligadas ao tema 

"Linguagem", a exemplo de 

programas de rádio e TV. 

5ª e 6ª fases Somado às atividades 

listadas anteriormente, 

sugere-se: aulas de reforço 

para o Ensino Fundamental 

e Médio, correção 

gramatical e ortográfica de 

textos científicos e de outra 

natureza. 

Somado às atividades 

listadas anteriormente, 

sugere-se: aulas de reforço 

para o Ensino Fundamental 

e Médio no Colégio 

UNESC, correção 

gramatical e ortográfica de 

textos científicos e de outra 

natureza, sobretudo no 

SECOM. 

 

Para a execução das atividades propostas, as instituições possíveis são empresas  

externas (escritórios), campo de estágio (escolas) e setores da UNESC como cursos de 

graduação, Coordenadoria de Assuntos Internacionais, SECOM etc. 

 

7 DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIÁRIO  

 

7.1 São direitos dos estagiários: 
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a) ter acesso a este regulamento de estágio e  todo o material de 

acompanhamento/avaliação a serem utilizados; 

b) conhecer antecipadamente os critérios de avaliação a serem utilizados; 

c) ser atendido pelo professor responsável de estágio em suas necessidades; 

d) receber orientações e apoio para a definição tanto do campo de estágio como a 

execução do mesmo; 

e) ser informado, com antecedência necessária, das atividades, encontros, reuniões e 

outras ações que exijam a sua participação; 

f) sugerir normas e procedimentos que possam vir a acrescentar e melhorar o 

andamento do estágio. 

g) ser atendido pelo professor responsável nos horários previstos para o atendimento 

individual; 

h) recorrer de decisões que julgar injustas ou incorretas, apresentando por escrito 

sua argumentação junto à coordenação do curso. 

 

7.2 São deveres dos estagiários: 

 

a) assinar termo de compromisso com a instituição escolar onde pretende realizar o 

estágio, conforme formulário já existente no curso, o qual deve ser assinado 

também pela coordenação do mesmo e pelo diretor da escola/campo de estágio. 

Esse documento deverá estar assinado antes do início do estágio; 

b) apresentar seu projeto de estágio para aprovação, dentro dos prazos e normas 

estabelecidas pelo professor responsável; 

c) cumprir, com responsabilidade e qualidade, todas as ações previstas no projeto 

informando ao professor responsável quaisquer modificações ocorridas; 

d) participar de todas as atividades propostas pela instituição/empresa e pelo 

supervisor do estágio; 

e) comparecer ao estágio pontualmente, nos dias, horas e locais estipulados; 

f) cumprir as normas da instituição/empresa na qual estará realizando o estágio, 

demonstrando atitude ética e responsabilidade na execução das atividades; 

g) manter a ética profissional; 

h) cumprir integralmente a carga horária pré-estabelecida, com frequência de 100% 

(cem por cento); 

i) desenvolver suas habilidades técnicas, humanas e pedagógicas com ética, 

exercitando também suas potencialidades de liderança e comunicação; 

j) demonstrar espírito de responsabilidade, pontualidade, colaboração, serviço e 

ajuda mútua; 

k) elaborar a apresentação de todos os relatórios exigidos no estágio, de acordo com 

os prazos e normas estabelecidas; 

l) buscar aprofundamento das ações a serem desenvolvidas no estágio, realizando 

os estudos e pesquisas que se fizerem necessários; 

m) cumprir todos os dispositivos legais referentes ao estágio. 
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Anexo 7 - Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) do curso de Letras 

 
Tipo de 

Atividade 

Atividade Carga Horária Máximo Permitido 

  

A
ti

v
id

ad
es

 d
e 

P
es

q
u
is

a 

Aprovação de artigo em periódicos 

científicos (revistas, anais) ou capítulo de 

livro 

40 horas por publicação   120 horas  

Publicação de resumos em periódicos 

científicos (revistas, anais) 

20 horas por publicação.  120 horas  

Assistência a defesas de TCCs, dissertações 

e teses na área do curso/da educação 

2 horas por evento. 30 horas 

Comunicações Científicas em eventos  20 horas  120 horas  

Apresentação de trabalhos científicos em 

forma de exposição em pôsteres  

10 horas. 100 horas 

Projetos de pesquisa aprovados em edital  30 horas por semestre. 90 horas 

  

A
ti

v
id

ad
es

 d
e 

E
x
te

n
sã

o
 

Projetos de extensão aprovados em edital  30 horas por semestre. 90 horas 

Participação em eventos científicos da área 

como ouvinte 

Equivalente à carga do evento, 

limitando-se a 20 horas por 

curso 

100 horas 

Representação Estudantil (Representantes 

de turma, CA e DCE) 

2 horas por mês 36 horas 

Participação em cursos, oficinas,  palestras 

extracurriculares, e afins, como ouvinte 

Equivalente à carga do evento, 

limitando-se a 20 horas por 

curso. 

80 horas 

Participação em cursos na modalidade a 

distância em IES 

Equivalente à carga do evento, 

limitando-se a 20 horas por 

curso 

40 horas 

 

 

Participação em cursos, oficinas e palestras 

extracurriculares, e afins, como ministrante. 

Equivalente à carga do evento, 

limitando-se a 30 horas  

90 horas 

Participação em atividades de voluntariado 

relacionadas ao curso.  

Equivalente à carga de 

trabalho, limitando-se a 20 

horas por semestre. 

80 horas 

 Participação em atividades culturais 05 horas por semestre  40 horas 

Publicação de textos em revistas e jornais e 

não científicos  

05 horas por publicação 50 horas 

Participação em viagens culturais, de 

estudo e imersão 

30 horas 120 horas 

Participação em organização de eventos, 

feiras, etc. 

Equivalente à carga de 

trabalho, limitando-se a 20 

horas por evento. 

60 horas 

Atividades como tradutor e/ou intérprete de 

línguas estrangeiras 

Equivalente à carga de 

trabalho, limitando-se a 20 

horas 

60 horas 

  

A
t

iv
i

d
a

d
e s d
e 

E
n

si
n o
 Disciplinas complementares ao currículo 

acadêmico do aluno 

Equivalente à carga da 

disciplina. 

72 horas 
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Monitoria em disciplinas do curso  15 horas por semestre. 60 horas 

Estágio não-obrigatório conforme prevê o 

regulamento da UNESC 

10 horas por semestre. 40 horas 

Programas institucionais ligados ao ensino 

(ex. PIBID, OBEDUC) 

 

 

30 horas por semestre. 

 

90 horas 

 

 


