
CURRÍCULO DO CURSO
711 - EaD_UAB - LETRAS - LICENCIATURA EM LÍNGUA ESPANHOLA
20072

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Licenciatura  em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola

Curso reconhecido pelo Decreto Federal 46266 de 26/06/1959, publicado no Diário Oficial da União de 10/07/1959Documentação:
Resolução 004/CEG/2007, de 06 de junho de 2007

Diplomado em:

37219288
MARIA JOSE ROSLINDO DAMIANI COSTA

CNE:   1 H/A

null

Máximo:   29

Carga Horária Obrigatória:

Mínimo:   10

UFSC:   3104 H/A

Máximo:   14 semestres

Letras - Língua Espanhola e Literaturas de Língua  Espanhola

Coordenador do Curso:

Período de Conclusão do Curso:

Número de aulas semanais:

Titulação:

Mínimo:   8 semestres

Objetivo:

Licenciado em Letras

Telefone:

Conjunto

1º período

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

60

A modalidade de Educação a distância: histórico, características, definições, regulamentações. A Educação a Distância no Brasil. A mediação pedagógica na
modalidade Educação a Distância. Organização de situações de aprendizagem. Ambientes virtuais de Ensino-aprendizagem.

ObLLE9000 4Introdução á Educação a Distância

60

Teorias da narrativa. Estudo de textos teóricos fundamentais para a compreensão e análise de autores e das especificidades próprias dos textos narrativos.

ObLLE9020 4Introdução aos Estudos da Narrativa

60

Conceitos, tipologias e conscientização dos problemas teóricos e práticos da tradução. Mapeamento dos Estudos da Tradução. Prática de tradução.

ObLLE9030 4Introdução aos Estudos da Tradução

60

Introdução aos conceitos de língua e Linguagem; características da Linguagem humana; a complexidade da linguagem como objeto de estudo; prescrição e
descrição: da gramática normativa à lingüística como ciência; língua e sociedade: a norma padrão; variação lingüística; preconceito lingüístico; os níveis da
análise lingüística.

ObLLE9040 4Introdução aos Estudos da Linguagem

108

Introdução aos estudos da língua espanhola. Compreensão e produção oral e escrita: apresentação e análise dos mais diversos gêneros discursivos orais e
escritos que permitam o aluno compreender e produzir textos que contemplem situações sociais da vida cotidiana e acadêmica. Informações pertinentes
sobre características fonéticas, gramaticais e sociolingüísticas da língua espanhola.

ObLLE9211 6Língua Espanhola I

SeTIC - Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação10/09/2010 08:57 de 7Página: 1



CURRÍCULO DO CURSO
711 - EaD_UAB - LETRAS - LICENCIATURA EM LÍNGUA ESPANHOLA
20072

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Licenciatura  em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola

Conjunto

2º período

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

60

Das origens ao século XIX. Estudo de obras representativas, através da leitura de textos traduzidos relevantes do ponto de vista estético e histórico-cultural.
Bibliografia.

ObLLE9021 4Literatura Ocidental I (PCC 8 horas-aula)

60

Estudo de textos de teoria e crítica do texto poético, fundamentais para a compreensão e análise de poemas. Teorias do texto dramático e cinematográfico.
Estudo de textos teóricos fundamentais para a compreensão e análise de autores e textos pertencentes a estes gêneros.

ObLLE9023 4Introdução ao Estudo do Texto Poético e
Dramático

60

Os níveis de análise lingüística: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica.
Módulo 1: A dupla articulação da linguagem humana. Fonética e fonologia. Análise fonológica.
Módulo 2: Processamento em leitura. Processos cognitivos. Produção textual. Texto e textualidade.

ObLLE9041 4Estudos Lingüísticos I (PCC 8 horas-aula)

30

Estudo crítico introdutório sobre os fundamentos teóricos da Lingüística Aplicada no que tange ao processo de ensino/aprendizagem de Línguas Estrangeiras.

ObLLE9050 2Introdução à Lingüística Aplicada (PCC 2
horas-aula)

108

Compreensão e produção oral e escrita: apresentação e análise dos mais diversos gêneros discursivos orais e escritos que permitam o aluno compreender,
produzir e traduzir textos que contemplem situações sociais da vida cotidiana e acadêmica. Informações pertinentes sobre características fonéticas,
gramaticais e sociolingüísticas da língua espanhola.

ObLLE9212 6Língua Espanhola II (PCC 12 horas-aula)
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Conjunto

3º período

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

60

Literatura ocidental do século XX à contemporaneidade. Estudo de obras representativas, através da leitura de textos traduzidos relevantes do ponto de vista
estético e histórico-cultural.

ObLLE9022 4Literatura Ocidental II (PCC 8 horas-aula)

60

Elementos constitutivos das teorias da tradução. Diferentes concepções e teorizações. Aplicação de modelos teóricos e de estratégias de tradução a partir de
diferentes tipos de textos.

ObLLE9031 4Estudo da Tradução I

108

Produção oral e escrita: apresentação e análise dos mais diversos gêneros discursivos orais e escritos que colaborem na elaboração de textos orais, escritos
e traduções em distintos gêneros textuais, adequando-os ao propósito comunicativo. Informações pertinentes sobre características gramaticais e
sociolingüísticas da língua espanhola.

ObLLE9213 6Língua Espanhola III (PCC 12 horas-aula)

60

Disciplinas de Estudos Lingüísticos: Psicolingüística, sociolingüística, lingüística textual,
Pragmática e Análise do Discurso.

ObLLE9705 4Estudos Lingüísticos II

Conjunto

4º Período

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

60

Estudo diacrônico e sincrônico da atividade tradutória. Concepção da tradução, papel e prática do tradutor. Situação dos textos traduzidos em diferentes
países e momentos históricos.

ObLLE9032 4Estudo da Tradução II (PCC 8 horas-aula)

60

Estudo crítico introdutório sobre os fundamentos teóricos da pesquisa científica no que tange à area de língua e literatura estrangeiras

ObLLE9060 4Pesquisa em Letras Estrangeiras I (PCC 8
horas-aula)

108

Estudo sistemático da morfologia do Espanhol.

ObLLE9214 6Língua Espanhola IV (PCC 12 horas-aula)

60

Introdução ao estudo do texto literário hispânico. Procedimentos específicos de poesia, prosa, teatro e ensaio. Figuras do discurso literário.

ObLLE9221 4Literatura Hispânica I (PCC 8 horas-aula)
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Conjunto

5º Período

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

45

A escola: cultura escolar e cultura da escola. Níveis em modalidades de ensino da Educação Básica. Os tempos e espaços da organização escolar. Os
sujeitos da escola. O currículo: conceitos e teorias. Projeto Político Pedagógico. Avaliação escolar.

ObEED9504 3Organização Escolar

60

Estudo de princípios de Lingüística Aplicada e sua relação com o ensino aprendizagem de línguas estrangeiras no Brasil. A pesquisa em Lingüística Aplicada
em diferentes contextos institucionais e não institucionais.

ObLLE9051 4Lingüística Aplicada I (PCC 20 horas-aula)

108

Estudo da fonética e da fonologia do Espanhol em contraste com a fonética e a fonologia do Português do Brasil.

ObLLE9215 6Língua Espanhola V (PCC 12 horas-aula)

60

Panorama histórico da literatura hispano-americana, com leitura e análise de obras representativas

ObLLE9222 4Literatura Hispânica II (PCC 8 horas-aula)

72

Configuração histórica da área da Didática. Atividades de ensino como prática político-social e formativa do professor. Ensino-aprendizagem e questões
político-pedagógicas e sociais da educação escolar. Concepções de conhecimento, de aprendizagem e o projeto pedagógico na escola. Modalidades de
planejamento para a mediação pedagógica e sua relação com especificidade no campo de conhecimento do ensino de Letras.

ObMEN9112 4Didática - PCC 36 horas/aula
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Conjunto

6º Período

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

108

Estudo da sintaxe do Espanhol.

ObLLE9216 6Língua Espanhola VI (PCC 36 horas-aula)

60

Panorama histórico das literaturas espanholas, com leitura e análise de obras representativas.

ObLLE9223 4Literatura Hispânica III (PCC 15 horas-aula)

108

Método, metodologia e abordagem. Diretrizes curriculares de línguas estrangeiras. Estratégias para o ensino das habilidades lingüísticas e da gramática. O
ensino da cultura. Análise, produção e implementação de atividades de ensino e aprendizagem on- e off-line. Planejamento de aulas e avaliação.

ObMEN9106 6Metodologia do Ensino - PCC 36 horas/aula

90

Fundamentos teóricos e metodológicos do Ensino de Línguas Estrangeiras. Observação participante e registro reflexivo sobre o ensino e a aprendizagem da
LE no contexto escolar

ObMEN9107 5Estágio Supervisionado I

60

Introdução à Psicologia como ciência: histórico, objetos e métodos. Interações sociais no contexto educacional e o lugar do professor. Introdução ao estudo
de desenvolvimento e de aprendizagem :  infância, adolescência, idade adulta.  Contribuições da Psicologia na prática escolar cotidiana e na compreensão do
fracasso escolar. Atividade de prática de ensino: uso de questionário, entrevista ou observação direta para investigação dos fenômenos psicológicos
estudados e elaboração de relatório.

ObPSI9404 4Psicologia Educacional - Desenvolvimento
e Aprendizagem (PCC 10 horas)
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Conjunto

7º Período

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

108

Estudo e avaliação dos suportes teóricos relacionados à formação de professores de línguas estrangeiras com vistas ao desenvolvimento de consciência
crítica relativamente às práticas pedagógicas em diferentes contextos de aprendizagem.
Estudo das diferentes teorias e abordagens do ensino aprendizagem de língua estrangeira.

ObLLE9052 6Lingüística Aplicada II (PCC 72 horas-aula)

108

Continuação do estudo da sintaxe do Espanhol e estudo da lexicografia hispânica

ObLLE9217 6Língua Espanhola VII (PCC 36 horas-aula)

60

Curso monográfico sobre Dom Quixote, com leitura e análise da obra e de estudos críticos representativos

ObLLE9224 4Literatura Hispânica IV (PCC 15 horas-aula)

180

Aprofundamento teórico e metodológico do Ensino de línguas estrangeiras. Fundamentação e elaboração do projeto de docência. Estágio de docência.
Elaboração e apresentação de relatório final.

ObMEN9108 10Estágio Supervisionado II

Conjunto

8º Período

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

60

: Comunidade surda: cultura, identidade, diferença, história, língua e escrita de sinais. Noções básicas da língua de sinais brasileira: o espaço de sinalização,
os elementos que constituem os sinais, noções sobre a estrutura da língua, a língua em uso em contextos triviais de comunicação.

ObLLE9129 4Libras para Licenciatura em Letras -
Espanhol

108

Ampliação e aprofundamento de todas as habilidades lingüísticas. Revisão da gramática do espanhol. Estudos de pontos de conflito entre o português e o
espanhol.

ObLLE9218 6Língua Espanhola VIII (PCC 108 horas-aula)

216ObMEN9109 12Estágio Supervisionado III
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Curso:
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Conjunto

O aluno de Letras - Licenciatura em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola - modalidade a distância - , deverá cumprir o mínimo de 200

ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

50OpLLE9010 3Ensino em Letras I

50OpLLE9011 3Ensino em Letras II

50OpLLE9012 3Pesquisa em Letras I

50OpLLE9013 3Pesquisa em Letras II

50OpLLE9014 3Extensão em Letras I

50OpLLE9015 3Extensão em Letras II

Observações

null

Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso; H/A=Hora Aula Equivalente:
Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto

Legenda:
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