Letras – Língua Espanhola

1º Semestre

Disciplina: Introdução aos Estudos Literários
Ementa: Estudo crítico das noções de literatura. Revisão das categorias tradicionais de
gêneros literários e estudo dos novos gêneros ficcionais. A recepção estética.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Introdução aos Estudos Linguísticos
Ementa: Estudo do desenvolvimento das principais Teorias Linguísticas modernas,
discutindo
seus
principais
conceitos
e
suas
aplicações
práticas.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Leitura e produção textual em língua espanhola I
Ementa: Análise das estruturas utilizadas para uma boa leitura em língua espanhola e
para produção de textos em língua espanhola, enfocando os tipos descritivos e
argumentativos, além dos diferentes tópicos relacionados à produção do texto em
coerência, coesão e unidade. Será utilizado o método processual de desenvolvimento da
escrita.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Língua Espanhola Básico I
Ementa: Desenvolvimento das competências comunicativas, lingüística e estratégicas ª
de nível básico em língua estrangeira, com ênfase na fluência da língua estrangeira, da
cultura, da leitura de textos não literários e da aprendizagem de estratégias das
habilidades usadas. Revisão das funções comunicativas de nível básico, consolidação de
vocabulário, das estruturas lingüísticas, das habilidades receptivas e de produção e oral
e escrita e de produção textual. Unificação das habilidades do egresso ao nível básico.
Carga Horária: 90h
Disciplina: Leitura e produção de texto em LM
Ementa: Estudo dos processos e estratégias de organização e produção de textos em
LM e sua atuação na construção do sentido.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Pesquisa e prática de ensino de LE
Ementa: Articula aspectos da prática docente (teorias de ensino-aprendizagem, o
professor-pesquisador) à teoria e prática de pesquisa (pressupostos epistemológicos,

métodos de pesquisa, problematização e elaboração de objetivos para um anteprojeto).
Carga Horária: 45h
Disciplina: Introdução à Língua Latina
Ementa: Estuda a sócio-histórica e a expansão da Língua Latina, focalizando o latim
literário e sua variação oral (latim vulgar) e seus reflexos em outras línguas, com ênfase
na morfossintaxe nominal.
Carga Horária: 45h

2º Semestre
Disciplina: Estudo da cultura/literatura negras
Ementa: Estudos da cultura e da literatura negra em expressão portuguesa e em língua
estrangeira.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Aspectos Históricos e Culturais em Língua Materna
Ementa: Estudos dos aspectos históricos e culturais contemplados na produção literária,
nos diversos períodos das Literaturas Portuguesa e Brasileira.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Leitura e Produção de Texto em Língua Espanhola II
Ementa: Análise de estratégias utilizadas para uma boa leitura em língua estrangeira e
para a produção de textos enfocando os tipos narrativos, descritivos, e argumentativos e
poéticos, além dos diferentes tópicos relacionados à produção do texto coesão e
coerência, unidade, etc. Deverá ser utilizado o método processual de desenvolvimento
da escrita.
Carga Horária: 30h
Disciplina: Língua Espanhola Básico II
Ementa: Desenvolvimento das competências comunicativas, lingüística e estratégicas a
nível pré-intermediário e consolidação do conhecimento básico revisado na Língua
Espanhola I. Concentração na habilidade oral, de leitura não literária e de produção
textual e ensino de estratégias usadas através do conteúdo programático.
Carga Horária: 90h
Disciplina: Compreensão e Produção Oral em Língua Espanhola I
Ementa: Análise, desenvolvimento e prática de estratégias para uma boa compreensão
oral em língua estrangeira aliado ao desenvolvimento da produção oral e das estratégias
necessárias para uma boa fluência.

Carga Horária: 45h
Disciplina: Pesquisa e Prática de Ensino em Língua Espanhola II
Ementa: Apresenta os principais métodos de ensino de uma língua estrangeira
da gramática-tradução à abordagem intercultural.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Estudos Contrastivos em Fonética e Fonologia da LM / LE
Ementa: Estudo contrastivo das estruturas fonéticas e fonológicas da língua
portuguesa e da língua espanhola.
Carga Horária: 60h

3º Semestre
Disciplina: Literatura de Língua Portuguesa
Ementa: Estudo das expressões contemporâneas das literaturas brasileira e portuguesa.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Morfossintaxe da LM
Ementa: Estudo das estruturas morfossintáticas da língua portuguesa contemporânea.
Carga Horária: 45h
Disciplina: História da Língua Espanhola
Ementa: Estuda a formação sócio-histórica e lingüística da língua Espanhola, sua
evolução e diferenciação na Europa e na América.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Língua Espanhola Intermediário I
Ementa: Desenvolvimento das competências comunicativas, lingüística e estratégicas a
a nível médio intermediário concentrando-se sobretudo na aprendizagem de
estratégias que envolvam as habilidades orais e de audição.
Carga Horária: 90h
Disciplina: Compreensão e Produção Oral em LE II
Ementa: Análise, desenvolvimento e prática de estratégias para uma boa compreensão
em língua estrangeira aliado ao desenvolvimento da produção oral e das estratégias
necessárias para uma boa fluência.
Carga Horária: 30h

Disciplina: Pesquisa e Prática de Ensino em Língua Espanhola III
Ementa: Discute o gerenciamento de aulas e seus principais aspectos: papel do
professor, ensinar a aprender, o discurso do professor, o discurso do aluno, disciplina,
lidar com grupos grandes e heterogêneos.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Estudos contrastivos em sintaxe de LM e LE
Ementa: Estudo contrastivo das estruturas sintáticas básicas do português
contemporâneo (LM) e da língua estrangeira (LE) (inglês / espanhol): abordagem
sincrônica.
Carga Horária: 60h
4º Semestre
Disciplina: O conto em Língua Espanhola
Ementa: Analisa e interpreta contos extraídos da produção literária contemporânea em
LE. Estuda o contexto sócio-cultutal e histórico das obras analisadas.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Estudo da Lingüística Textual
Ementa: As causas do surgimento da lingüística textual, apresentando os precursores,
as conceituações e evidenciando-lhes a relevância. Pontos de convergência e
divergência entre as diferentes abordagens teóricas. Análise de diferentes tipos de
textos.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Introdução à Análise do Discurso em Língua Espanhola
Ementa: Estudo dos pressupostos teóricos e filosóficos da análise do discurso aplicados
ao ensino da língua espanhola.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Língua Espanhola Intermediário II
Ementa: Desenvolvimento das competências comunicativas, lingüística e estratégicas a
nível pós intermediário, concentrando-se sobretudo na aprendizagem de estratégias que
envolvam as habilidades de leitura e escrita e na discussão das culturas envolvidas.
Carga Horária: 90h
Disciplina: Pesquisa e Prática de Ensino em Língua Espanhola IV
Ementa: Planejamento de aula em seus diversos modelos com enfoque no ensino das
quatro habilidades, conteúdos lingüísticos (gramática, vocabulário e pronúncia) e

intercultural
dentro
Carga Horária: 75h

dos

princípios

de

um

ensino

reflexivo.

Disciplina: Tópicos em Tradução
Ementa: Estuda os elementos teóricos das formas diversas de tradução. Discute
políticas de Tradução e a importância das teorias para a prática tradutória.
Carga Horária: 60h
5º Semestre
Disciplina: A Poesia em Língua Espanhola
Ementa: Analisa e interpreta poemas de autores componentes da produção literária
contemporânea em língua espanhola. Desenvolve as habilidades de leitura de poemas na
Língua
Espanhola.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Estudos Culturais Comparados Língua Materna / Língua Espanhola
Ementa: Estudo das vertentes dos Estudos Culturais contemporâneos em Língua
Espanhola, contrapondo-os aos Estudos Culturais brasileiros.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Língua Espanhola Avançado I
Ementa: Desenvolvimento das competências comunicativas, linguística e estratégicas a
nível pré-avançado. A concentração na aprendizagem de estratégias que envolvam as
habilidades de leitura não literária e literária , e de produção textual. Discussões sobre as
culturas envolvidas.
Carga Horária: 90h
Disciplina: Estágio
I
Ementa: Estudos e diagnósticos da prática docente e a realidade do ensino de línguas
estrangeiras no ensino fundamental e médio.
Carga Horária: 100h
Disciplina: Pesquisa e Prática de Ensino da Língua Espanhola V
Ementa: Gerenciamento de aula. Seus principais aspectos e prática através de
exercícios simulados sobre todos os elementos que fazem o professor gerente de sua
própria aula e sala.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Prática de Tradução

Ementa: Desenvolve habilidades práticas de tradução de textos de natureza
diversa. A tradução como habilidade lingüística.

Carga Horária: 45h
6º Semestre
Disciplina: O teatro em Língua espanhola
Ementa: O teatro espanhol de todos os tempos. Analisa e interpreta peças de teatro
extraídos da produção do teatro espanhol do século XX, em língua espanhola. Estuda o
contexto sociocultural e histórico das obras analisadas.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Introdução à Linguística Aplicada
Ementa: Estudo do desenvolvimento da Linguística Aplicada, discutindo seus
conceitos, principais teorias, métodos e abordagens de ensino de línguas, explorando
resultados de pesquisas na área.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Estudos Sócio-Antropológicos do Ensino da Língua Espanhola
Ementa: Estudos dos problemas relacionados com a aquisição da LE como L2
enfatizando os aspectos sociais e antropológicos.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Língua Espanhola Avançado II
Ementa: Linguística aplicada à produção de textos em língua espanhola,
reconhecimento de erros tanto na escrita quanto na oral para aperfeiçoá-los.
Carga Horária: 90h
Disciplina: Estágio II
Ementa: Planejamento e execução de atividades docentes através de minicursos, cursos
de extensão, e outros, visando a prática docente para o ensino fundamental e médio.
Carga Horária: 100h
Disciplina: Projeto de Pesquisa
Ementa: Estuda os aspectos metodológicos para a elaboração de projetos e relatórios de
pesquisa.
Carga Horária: 45h

7º Semestre
Disciplina: O Romance em Língua Espanhola
Ementa: Analisa e interpreta romances extraídos da produção literária contemporânea
em LE. Estuda o contexto sociocultural e histórico das obras analisadas.
Carga Horária: 60h
Disciplina: Política E Organização Dos Sistemas De Ensino
Ementa: Discussão das políticas de ensino e das estratégias de planejamento e da
avaliação. Os parâmetros curriculares, a prática pedagógica e as perspectivas
metodológicas.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Aquisição de LE
Ementa: Estudos relacionados com a aquisição de LE com L2 enfatizando aspectos
cognitivos e psicológicos.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Língua Espanhola Avançado III
Ementa: Desenvolvimento da competência comunicativa, estratégica e sobretudo da
lingüística, a nível pós avançado e consolidação do conhecimento das disciplinas
anteriores, com apresentações de seminários de gramática descritiva, normativa e
funcional da língua estrangeira. Concentração na habilidade de leitura e escrita
acadêmica.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Estágio III
Ementa: Orientação, reflexão da teoria e da prática do fazer pedagógico, avaliando e
diagnosticando as deficiências do processo ensino-aprendizagem, elaborando formas de
intervenção pedagógica através da regência no ensino fundamental.
Carga Horária: 100h
Disciplina: Pesquisa Orientada
Ementa: Acompanhamento do Projeto de Pesquisa.
Carga Horária: 45h
8º Semestre
Disciplina: Tecnologias
Aplicadas
ao
ensino
de
Língua
Espanhola
Ementa: Apresentação dos principais sítios na Internet relacionados a aprendizagem de
uma língua estrangeira, jornais relacionados a aprendizagem e desenvolvimento
profissional do professor de língua espanhola, softwares para uso em aulas

com multimeios e para laboratórios e salas para aprendizagem autônoma de uma língua
estrangeira.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira Instrumental
Ementa: Introdução aos estudos do processo de desenvolvimento das habilidades
necessárias para fins específicos (ESP) visando à instrumentalização em várias áreas do
conhecimento incluindo inglês/ espanhol para turismo, inglês/ espanhol para negócios,
entre outros.
Carga Horária: 45h
Disciplina: Estágio IV
Ementa: Orientação e reflexão sobre a prática pedagógica, avaliando e diagnosticando
o processo ensino-aprendizagem, elaborando formas de intervenção pedagógica através
da regência no ensino médio.
Carga Horária: 100h
Disciplina: TCC – Trabalhos De Conclusão De Curso
Ementa: Elaboração da monografia. Avaliação das produções linguísticas, literárias,
técnicas e científicas realizadas pelos educandos nas áreas de língua, literatura,
metodologia e tecnologias de ensino da LE visando a interdisciplinaridade e a
transdisciplinaridade para fins de conclusão de curso.
Carga Horária: 60h

