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I – IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

1.1 – Nome do Curso 
  

     Curso de Especialização Lato Sensu em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras 
 

1.2 –Regional 

   

     Regional Goiânia 

 

1.3 – Unidade acadêmica 

 

   Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG 

   Goiânia, Goiás 

   Campus II – CP 131 

   CEP 74.001-970 

    

  1.3.1 – Departamentos: 

  Departamento de Língua Estrangeira Espanhol; 

  Departamento de Língua Estrangeira Francês; 

  Departamento de Língua Estrangeira Inglês. 

 

1.4  – Coordenador (a) 

 

  Profa. Iris Oliveira de Carvalho (2017-2019) 

  e-mail: irisoc@uol.com.br 

  Fone: (62) 99968-3281 

            (62) 3521-1289 

 

1.5 – Sub-coordenador (a) 

 

Profa. Rosana Beatriz Garrasini Sellanes (2017-2019) 

e-mail: garrasini@gmail.com 

fone: (62)99996~5798 

         (62) 3521-1289 

 

1.6 – Secretário responsável pelo Curso 

 

    Irineu Augusto Mendes Nunes 

    e-mail: irinunes@gmail.com 

    fone: (62) 3521-1083  

 

II – OBJETIVOS DO CURSO 
 

     Este projeto tem como objetivo primordial oferecer a graduados em Letras e graduados em 

qualquer área com conhecimento comprovado e/ou atuantes na Língua Estrangeira a que se destina o 

Curso de Especialização em Linguística Aplicada, com 360 horas-aula, nível de Pós-Graduação Lato 

Sensu, centrado no Ensino-Aprendizagem de Línguas Estrangeiras. 

 

mailto:irisoc@uol.com.br
mailto:garrasini@gmail.com
mailto:irinunes@gmail.com
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  2.1 – Justificativa 

 

     Manter um contato mais estreito com o universo acadêmico e científico, no momento atual de 

globalização, é de suma importância para a atuação de qualquer profissional em seu campo de 

trabalho. O Curso de Especialização aqui proposto tem como pressuposto principal a formação 

continuada de profissionais da área de ensino das línguas estrangeiras levando-os a conscientizar-se 

da necessidade constante de aprimoramento.  

 

III – METODOLOGIA 

 

O Curso de Especialização em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras será destinado a graduados em cursos reconhecidos pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) em Letras e/ou Linguística, licenciados ou bacharéis, ou graduados em qualquer 

área com conhecimento comprovado e/ou atuantes na Língua Estrangeira a que se destina. Neste caso, 

as inscrições de candidatos de outras áreas serão submetidas ao juízo da coordenação do Curso. 
 

Serão considerados membros do corpo discente da UFG, com todos os direitos e deveres 

definidos pela legislação vigente, os alunos regularmente matriculados e com frequência normal no 

Curso de Especialização em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras. 

 

 3.1 – Área de concentração básica 
 

a) disciplinas obrigatórias .................................................... 10 
 

b) carga horária total ............................................................... 360h 
 

Para a avaliação do rendimento escolar, o professor responsável pela disciplina atribuirá a 

cada aluno (mediante prova escrita, trabalho escolar, apresentação oral de trabalhos, participação em 

seminários ou ainda outras formas de avaliação, de acordo com as exigências prático-metodológicas 

de cada disciplina) nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos sendo que, para ser aprovado, o aluno deverá 

obter um mínimo de 7.0 (sete) pontos e frequência igual ou superior a 75% (oitenta e cinco por cento) 

das aulas ministradas durante o período de integralização das matérias, cujo controle será feito através 

de Lista de Presença padronizada para todas as disciplinas. A carga horária total do Curso é de 360 

horas distribuídas em 12 (doze) meses, não excedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses 

consecutivos para sua conclusão, salvo situações extraordinárias, especiais, devidamente justificadas 

e aceitas pelo Conselho Diretor do CEPAE e pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do 

CEPEC/UFG. 
 

Não será computado o tempo de estudo individual ou em grupo sem assistência docente e o 

destinado à elaboração do Trabalho Final de Curso (TFC). Serão computadas as horas dedicadas ao 

ministro do conteúdo específico do Curso, incluindo a carga horária de orientação para Iniciação à 

Pesquisa e desenvolvimento do TFC. 

 

De cada aluno do Curso serão exigidos, trabalhos e/ou avaliações pertinentes, a cada disciplina 

e um TFC, com defesa, sob a orientação de um professor da área ou área afim, que possua titulação 

mínima de Mestre e atuante em alguma IES. No caso de necessidade de orientação específica em 

determinado assunto, poderá ser convidado um professor, que não pertença a este Curso de 

Especialização, na condição de co-orientador, desde que aprovado pela coordenação do Programa e 

referendado pelo Conselho Diretor do CEPAE. 
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IV – CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

 4.1 – Público-alvo 
 

Os alunos do Curso de Especialização serão professores e/ou graduados em Letras e demais 

áreas, em três modalidades: Espanhol, Francês e Inglês. Preferencialmente que estejam atuando na 

área de Língua Estrangeira em escolas públicas e/ou privadas de ensino Fundamental, Médio e 

Superior. 

 

 4.2 – Carga horária total: 360hs 

 

 4.3 – Tipo de ensino: Presencial  

 

 4.4 – Periodicidade da oferta: Turmas Anuais 

 

 4.5 – Período de realização: De 20 de janeiro de 2017 a 04 de julho de 2018 com término em 

até 24 meses.  

  

 4.6 – Turno: As aulas serão ministradas aos sábados das 8h às 12hs e das 14hs às 18hs. 

 

 4.7 – Número de vagas: 60 vagas para alunos iniciantes, acrescido dos 10% destinados a 

servidores técnico-administrativos e professores da UFG. Assim, perfazendo um total de 66 vagas. 

 

         4.8 – Local: Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG, Goiânia – 

Goiás. 

 

 

V – IMPORTÂNCIA DO CURSO PARA A UFG, REGIÃO E ÁREA DO CONHECIMENTO 

 

     Os departamentos de Línguas Estrangeiras Espanhol, Francês e Inglês do CEPAE pretendem 

oferecer no ano de 2017 a quarta turma do Curso de Especialização em Linguística Aplicada: 

ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras. Dessa forma, pretendemos atingir o objetivo de 

proporcionar aperfeiçoamento, crescimento intelectual e ascensão profissional aos profissionais de 

ensino de línguas estrangeiras.      

     Esta proposta se justifica na medida em que pretendemos dar continuidade à qualificação, em 

nível de Pós-Graduação Lato Sensu, aos professores de Ensino Fundamental, Médio e/ou Superior, 

público ou privado, que queiram investir em sua formação profissional. 

 

VI – ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

 6.1 – Processo de seleção  
 

O processo de seleção ao Curso de Especialização em Linguística Aplicada: ensino-

aprendizagem de Línguas Estrangeiras será desenvolvido por uma Comissão de Seleção, designada 

pela coordenação do Curso e aprovada pelo Conselho Diretor do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação, de acordo com o regulamento do Curso e com os procedimentos definidos no 

Edital. O processo de seleção será desenvolvido no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, 

em local a ser definido e divulgado pela Comissão de Seleção no sítio da Unidade e respectivos 

quadros de avisos.  
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A seleção constará de duas etapas: 

 

a) avaliações do Curriculum vitae e avaliação da Proposta de Estudo; 

 

b) entrevista pré-agendada com o candidato sobre a Proposta de Estudo. 

 

As avaliações de que tratam as alíneas a, item 6.1 serão eliminatórias bem como, a referente 

a alínea b. Todas os candidatos receberão a classificação de aprovado, reprovado ou desistente 

segundo as normas do Edital. 

 

O candidato que não obedecer aos critérios pré-estabelecidos para o envio da documentação 

respectiva para as avaliações ou não se adequar à proposta do Curso será eliminado. Cada critério 

estabelecido para deferimento das inscrições da primeira e segunda etapas terá o mesmo valor, ou 

seja, cumprimento das normas para envio de documentação e entrevista. Deverão ser anexadas as 

respectivas comprovações dos cursos e atividades mencionadas, como também das publicações. 

 

6.1.1 – Avaliação do Curriculum Vitae e da Proposta de Estudo 

 

Na avaliação do Curriculum Vitae, será observada primeiramente a formação acadêmica, 

considerando que: 

 

     a) o(a)s candidato(a)s graduados em Letras e/ou Linguística, atuando em regência de sala 

de aula no ensino/aprendizagem de Línguas Estrangeiras, têm prioridade sobre todos os demais 

candidatos; 

 

     b) o(a)s candidato(a)s de outras áreas, desde que atuando em regência de sala de aula no 

ensino/aprendizagem de Línguas Estrangeiras, têm prioridade sobre candidatos que não estejam 

exercendo as funções de regência de ensino/aprendizagem específica de Línguas Estrangeiras; 

 

     c) no exercício de outras funções que não a regência de sala de aula, o(a)s candidato(a)s 

graduados em Letras e/ou Linguística têm preferência sobre candidato(a)s das demais áreas que não 

estejam atuando em regência de sala de aula no ensino/aprendizagem de Línguas Estrangeiras. 

 

     d) o(a)s candidato(a)s de outras áreas que não estejam atuando em regência de sala de aula 

no ensino/aprendizagem de Línguas Estrangeiras, desde que apresentem desempenho satisfatório nos 

exames do Processo Seletivo. 

 

     Ainda na avaliação do Curriculum Vitae, serão observadas as atividades profissionais e 

acadêmicas, como tempo de atuação na área de Língua Estrangeira, a produção científica, a iniciação 

científica, monitoria e orientação, nesta ordem.  

 

     Na análise da Proposta de Estudo serão observadas: 

     a) inicialmente se a Proposta se insere nas linhas de pesquisa oferecidas; em seguida se 

existem clareza e coerência dos objetivos de pesquisa com a Proposta de Estudo; também a correlação 

entre tema e embasamento teórico ou escolha do referencial teórico e por fim, se o método e a 

metodologia de coleta, seleção e análise de dados estão condizentes com os demais itens 

mencionados. 
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6.1.2 – Entrevista pré-agendada 

 

Para a análise das entrevistas serão feitas ao candidato(a) perguntas referentes a sua Proposta 

de Estudo a fim de esclarecer possíveis dúvidas ou mal entendidos em sua Proposta. O(a) candidato(a) 

responderá ainda sobre suas possibilidades de dedicação ao Curso.  

 

     6.1.3 – Observações importantes 

 

a) não haverá repetição de nenhuma das avaliações. 

 

b) o não comparecimento do(a) candidato(a) ao dia agendado para a entrevista caracterizará 

desistência e resultará na sua eliminação do Processo Seletivo. 

 

c) a classificação do(a) candidato(a) dependerá de sua aprovação nas duas etapas de seleção: 

1ª etapa avaliação do Curriculum Vitae e análise da Proposta de Estudo e 2ª etapa 

entrevista sobre a Proposta de Estudo.              

 

d) os casos de reprovação serão decorrentes do não cumprimento das normas estabelecidas 

para o envio e análise do Curriculum Vitae e da Proposta de Estudo, não adequação à 

proposta do Curso e/ou do não comparecimento no dia estabelecido para a realização da 

segunda etapa, entrevista, conforme consta no Edital. 

 

e) o resultado final do Processo Seletivo será homologado pelo Conselho Diretor do CEPAE 

e fixado no quadro de aviso da secretaria do Curso, e disponível na página do CEPAE. 

  

f) na divulgação final do resultado do Processo Seletivo constará o nome de todos os 

candidatos aprovados, com exceção daqueles considerados reprovados ou desistentes. 

 

 

6.1.4 Inscrições 

 

O Processo Seletivo ocorrerá no período compreendido entre 20/01/2017 a 22/02/2017, 

obedecendo ao seguinte cronograma: 

 

a) 20/01/2017 a 14/02/2017 divulgação e inscrições para o quarto Processo Seletivo;  

b) 20/01/2017 a 14/02/2017, avaliação do Curriculum Vitae e da Proposta de Estudo;  

c) 15/02/2017 divulgação da homologação das inscrições e resultado da primeira etapa; 

d) 16/02/2017 a 22/02/2017, entrevistas pré-agendadas com os candidatos; 

e) 22/02/2017 resultado da segunda etapa e resultado final. 

 

 

 

         6.1.5 - Matrícula e requisitos 

 

Somente será matriculado no Curso o(a) candidato(a) selecionado que efetivamente comprove 

ter concluído curso superior devidamente reconhecido pelo órgão oficial. 
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O calendário de atividades do Curso, inclusive o período de matrículas, será divulgado na 

Unidade Acadêmica a qual o curso está vinculado (CEPAE) e por meio da respectiva página na 

internet, no dia 22 de fevereiro de 2017.  

 

Será permitida a matrícula por procuração, destinada especificamente a este fim, mediante a 

entrega do respectivo documento, em uma das seguintes modalidades: 

 

a) procuração registrada em cartório competente ou; 

 

    b) procuração particular, com firma reconhecida. 

 

No ato da matrícula será necessária a apresentação do documento original de Identidade do 

procurador. 

 

No ato da matrícula (do 1º semestre do Curso) o(a) aluno(a) assinará o Termo de Compromisso 

Acadêmico e Financeiro, preencherá a Ficha de Matrícula. Deverá receber o comprovante de 

matrícula e uma via do Termo de Compromisso. Para efetivação da matrícula serão exigidos os 

seguintes documentos do(a) candidato(a) selecionado: 

 

a) carteira de Identidade e CPF (fotocópias autenticadas); 

b)  visto RNE para estrangeiros residentes no país (fotocópia autenticada); 

b) 1 foto 3x4, recentes; 

c) diploma(s) e histórico(s) escolar(es) do(s) curso(s) de graduação (ou curso superior, se for 

o caso), devidamente reconhecidos pelo MEC (fotocópia autenticada), ou documento que 

comprove que o candidato concluirá o curso de graduação antes do início do Curso de 

Especialização pretendido; 

d) cópia do comprovante (GRU) de pagamento de taxa de matrícula, no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta) reais;  

e) ficha de Matrícula Padronizada, preenchida e assinada.  

 

No ato da matrícula do 2º semestre o aluno deverá atualizar a documentação, se necessário, 

seus dados pessoais e apresentar cópia do comprovante (GRU) de pagamento de taxa de matrícula, 

no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais. 

 

Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea. 

 

O(a) candidato(a) classificado(a) que não concretizar a sua matrícula por falta da 

documentação exigida ou deixar de comparecer ao local no período fixado para tal perderá o direito 

à vaga do respectivo curso. 

 
Não será permitido o trancamento de matrícula. 

 

 6.2 – Cronograma de realização de disciplinas 

 

     6.2.1 – Oferta: o Curso de Especialização em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem 

de Línguas Estrangeiras será oferecido no sistema anual, em 02 (semestres) consecutivos, conforme 

quadros demonstrativos a seguir:  

 

            6.2.2 – Quadro demonstrativo  
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1º SEMESTRE  

Disciplinas Docente CH 

  T      P    Total     CH 

Período  Local 

Ensino e aprendizagem de 

língua mediada por 

computador 

Kelly Cristina da Silva 

Ruas 

Eliane Carolina de 

Oliveira 

  

 

 

40 20 

 

20 

03/06/17 

a 

01/07/17 

Cepae 

Introdução às abordagens 

crítico-reflexivas no 

ensino e aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras 

Nilvânia Damas Silva 

Lima 
  30 --- 29/04/17 

a 

27/05/17 

 

Introdução as Teorias 

Linguísticas 
Silvana Matias Freire 

Sirlene Terezinha de 

Oliveira 

  30 20 

10 
11/03/17 

a 

08/04/17 

 

Cepae 

Metodologia de Pesquisa 

em sala de aula (I)   

Eliane Carolina de 

Oliveira 
  30 --- 29/04/17 

a 

03/06/17 

 

Cepae 

Teorias de aquisição de 

Língua(gem)  

Sara Guiliana Gonzales 

Belaonia 

Fabiana Perpétua 

Ferreira Fernandes 

  40 20 

 

20 

04/03/17 

a 

22/04/17 

Cepae 

 

2º SEMESTRE 

Disciplinas Docente CH 

T       P     Total      CH 

Período  Local 

Organização do trabalho 

pedagógico e avaliação da 

aprendizagem 

Alcir Horácio da Silva   30 --- 05/08/17 

a 

02/09/17 

 

Cepae 

Introdução aos Estudos 

Culturais 

Layssa Gabriela 

Almeida e Silva 
 

 

 

 

30 

 

--- 

 

16/09/17 

a 

21/10/17 

 

Cepae 

Produção de materiais e 

atividades para o ensino 

de Línguas 

Rosana Beatriz 

Garrasini Sellanes 
  40 --- 

 
16/09/17 

a 

28/10/17 

 

Cepae 

 

Metodologia do ensino de 

Língua Estrangeira 

Letícia de Souza 

Gonçalves 

 

 

Barbra do Rosário 

Sabota Silva 

  60 30 

 

 

 

30 

05/08/17 

a 

02/09/17 

 

18/11/17 

a 

09/12/17 

 

Cepae 

 

 

Metodologia de Pesquisa 

em sala de aula (II) 

Iris Oliveira de 

Carvalho 
  30 --- 28/10/17 

a 

02/12/17 

Cepae 



10 
 
 

 6.3 – Previsão de período de realização do Trabalho Final de Curso (TFC): de 04 de março 

de 2017 a 04 de julho de 2018. 

 

O TFC versará necessariamente sobre tema da Área de Concentração Básica, constituindo a 

sua aprovação (juntamente com a integralização dos créditos relativos às disciplinas cursadas) o 

requisito para a obtenção do diploma de Especialista em ensino-aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras, a ser expedido pela Universidade Federal de Goiás, respeitadas a legislação em vigor 

e as normas específicas da Instituição. 

 

Definido o tema, durante o período de integralização das disciplinas do primeiro semestre, o 

aluno deverá apresentar ao seu Orientador uma proposta do TFC, que incluirá: 

 

a) caracterização, justificativa e importância do estudo; 

     b) hipóteses e/ou problema de pesquisa a verificar; 

     c) descrição sucinta da metodologia a ser aplicada; 

     d) cronograma de realização das etapas da pesquisa; e 

     e) síntese das fontes de pesquisa (referências). 

 

O TFC consistirá em uma Monografia sobre tópico de escolha do aluno. Caberá ao professor 

Orientador a avaliação da Proposta de TFC, justificando sua aprovação ou reformulação, quando 

necessária. 

O número de orientandos por orientador dependerá do número de alunos ingressos no Curso 

sendo divididos entre os professores ministrantes das diversas disciplinas de acordo com a 

disponibilidade de cada um. Se necessário, outros professores da área de Línguas Estrangeiras, 

mesmo não ministrando aulas no Curso, podem orientar a confecção do TFC. 

 

O TFC deverá ser entregue pelo aluno após a integralização das disciplinas curriculares, em 

data previamente estipulada pela coordenação do Curso, em 03 (três) vias, destinadas a secretaria do 

Curso de Especialização, e no prazo máximo de 20 dias deverá ser constituída a banca e realizada a 

sessão de defesa: 

 

Após realização da defesa do TFC o aluno terá 30 dias para a entrega da versão final do TFC. 

A versão definitiva deverá ser redigida em Língua Portuguesa ou na Língua Estrangeira de sua escolha 

e obedecer às orientações normativas da escrita acadêmica.  

Em situações excepcionais, quando da não apresentação do TFC no prazo estipulado e por 

motivo de força maior plenamente justificado, mediante aprovação de uma Comissão Julgadora 

estabelecida para os devidos fins e presidida por seu respectivo Orientador, o aluno poderá requerer 

adiamento de prazo por um novo período máximo de 90 (noventa dias) a fim de concluir o TFC ou 

proceder à reformulação do mesmo, quando for o caso. 

   

O Curso poderá ser ministrado em uma (ou mais) etapa(s), respeitado o prazo mínimo de 06 

(seis) meses e não excedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos para sua conclusão, 

independente da carga horária total, salvo situações extraordinárias, especiais, devidamente 

justificadas e aceitas pelo Conselho Diretor do CEPAE e pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 

do CEPEC/UFG. 
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VII – ESTRUTURA CURRICULAR  

 

Coordenadora: Profa. Iris Oliveira de Carvalho (2017-2018) 

Vice-coordenadora: Profa. Rosana Beatriz Garrasini Sellanes (2017-2018) 

 

 7.1 - Quadro demonstrativo de disciplinas com carga horária, seus respectivos professores 

e remuneração: 
 

Disciplinas CH 

 T        P      Total   CH 

Docente/  

 Participantes 

Titula 

ção 

CPF 

docente 

externo 

IES 

Ensino e 

aprendizagem de 

língua mediada por 

computador 

 

  40 20 

 

20 

Kelly Cristina da 

Silva Ruas 

Eliane Carolina de 

Oliveira 

Mestre 

 

Doutora 

 UFG 

 

UFG 

Introdução as Teorias 

Linguísticas 

 

 

 30 

 

20 

 

10 

Silvana Matias Freire 

Sirlene Terezinha de 

Oliveira 

Doutora 

Mestre 

 UFG 

UFG 

Metodologia de 

Pesquisa em sala de 

aula (I)   

 

  30  Eliane Carolina de 

Oliveira 

Doutora  UFG 

Teorias de aquisição 

de Língua(gem)      

  

 

 

40 20 

 

20 

Sara Guiliana 

Gonzales Belaonia 

Fabiana Perpétua 

Ferreira Fernandes 

Doutora 

 

Mestre 

 UFG 

 

UFG 

Organização do 

trabalho pedagógico e 

avaliação da 

aprendizagem 

 

  30  Alcir Horácio da 

Silva 

Doutor  UFG 

Introdução às 

abordagens crítico-

reflexivas no ensino e 

aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras 

 

  30  Nilvânia Damas Silva 

Lima 

Mestre 40225119153 FAN

AP 

Introdução aos 

Estudos Culturais 

 

  30  Layssa Gabriela 

Almeida e Silva 

Mestre  UFG 

Produção de materiais 

e atividades para o 

ensino de Línguas 

 

  40  Rosana Beatriz 

Garrasini Sellanes 

Mestre  

 

 

 

 

UFG 

Metodologia do ensino 

de Língua Estrangeira 

 

  60 

 

 

 

30 

 

 

30 

Letícia de Souza 

Gonçalves 

 

Barbra do Rosário 

Sabota Silva 

 

Doutora 

 

 

Doutora 

 

 

 

76072096115 

 

 

UFG 

 

 

 

UEG 

Metodologia de 

Pesquisa em sala de 

aula (II) 

  30  Iris Oliveira de 

Carvalho 

Mestre  UFG 
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Resumo 

 

Número total de professores: 13  

Número total de doutores: 06  

Número total de mestres: 07 

Número de professores especialistas: 00  

Número de professores de outras instituições: 02  

Porcentagem de carga horária de professor da UFG: 84,62% 

Porcentagem de carga horária de professor externo: 15,38% 

 

 7.2 – Relação dos docentes e respectivos links dos Currículos Lattes na base de dados do 

CNPq (www.cnpq.br): 

 

Nome do Curso: Especialização em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras 

Regional: Goiânia 

Unidade: Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) 

Coordenadora: Profa. Iris Oliveira de Carvalho 

Vice-coordenadora: Profa. Rosana Beatriz Garrasini Sellanes 

 
 Docentes Titulação Links Curriculum Lattes 

1 Alcir Horácio da Silva Doutor http://lattes.cnpq.br/2857038940673415 

2 Barbra do Rosário Sabota Silva Doutora http://lattes.cnpq.br/3971621982615145 

3 Delaine Denise Xavier dos Santos Mestre http://lattes.cnpq.br/4747589964873797 

4 Eliane Carolina de Oliveira Doutora http://lattes.cnpq.br/3320840816242384 

5 Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes Mestre http://lattes.cnpq.br/0614685852891753 

6 Iris Oliveira de Carvalho          Mestre http://lattes.cnpq.br/7342009053049150 

7 Layssa Gabriela Almeida e Silva Mestre http://lattes.cnpq.br/9513527922397770 

8 Kelly Cristina da Silva Ruas Mestre http://lattes.cnpq.br/4257037160161214 

9 Letícia de Souza Gonçalves Doutora http://lattes.cnpq.br/0857546056795502 

10 Magali Saddi Duarte                    Doutora http://lattes.cnpq.br/9258166036088622 

11 Nilvânia Damas Silva Lima Mestre http://lattes.cnpq.br/6710897423174683 

12 Rosana Beatriz Garrasini Sellanes Mestre http://lattes.cnpq.br/9640718459904620 

13 Sara Guiliana Gonzales Belaonia Doutora http://lattes.cnpq.br/6661510907723096 

14 Silvana Matias Freire Doutora http://lattes.cnpq.br/7161275903576726 

15 Sirlene Terezinha de Oliveira Mestre http://lattes.cnpq.br/1340984824171103 

 

      

 

 

 

_________________________________________________________ 

Profa. Iris Oliveira de Carvalho 

Coordenadora do Curso 
 

Observação: As ementas abaixo sofrerão alterações até o início do curso 

http://lattes.cnpq.br/3971621982615145
http://lattes.cnpq.br/3320840816242384
http://lattes.cnpq.br/0614685852891753
http://lattes.cnpq.br/6710897423174683
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VIII - DISCIPLINAS 

 
 

                                                                                   
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 

NOME DA DISCIPLINA: Introdução às teorias linguísticas  

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Silvana Matias Freire 

                                                           Sirlene Terezinha de Oliveira 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 HORAS 

SEMESTRE/ANO: 1°/2017 

EMENTA: Concepções de língua e linguagem. Teorias de aquisição de primeira língua e segunda língua. 

 

I - OBJETIVO GERAL: proporcionar a oportunidade para discutir e compreender questões relativas às 

teorias linguísticas aos processos de aquisição de Língua Materna e Língua Estrangeira. 

 

II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1) Panorama dos Estudos Linguísticos;  

2) Historicismo: precursores da linguística; 

3) Estruturalismo; 

4) Funcionalismo  

5) Gerativismo; 

6) Pragmática; 

7) Aquisição da linguagem; 

8) Análise do discurso. 

III - AVALIAÇÃO: 

- Frequência e participação nas aulas; 

- Trabalhos escritos e atividades de leitura e análise de textos. 

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LYONS, J. Linguagem e Linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: LTC, 1987. 

 

V - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

AUSTIN, J. L. Performativo-constativo. In: OTTONI, P. Visão performativa da 

linguagem. Campinas: Editora da UNICAMP, 1998. p. 107-144. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

BENTES, A. C. (Org.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras, v.2. São Paulo: Cortez, 2001. 

pp.203-232.  

CELANI, M. A. A. Afinal, o que é Linguística Aplicada? In: PASCHOAL, M. S. Z.; CELANI, M. A. A. 

(Org.). Linguística Aplicada: da aplicação da Linguística à Linguística transdisciplinar. São Paulo, 

EDUC, 1992.  
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DEL RÉ, A. A aquisição da linguagem: uma abordagem psicoLinguística. São Paulo: Contexto, 2006.  

NEVES, M. H. de M. Gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

ORLANDI, E. P. O que é linguística. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1999. 

PINTO, J P. Pragmática. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. C. (Org.). Introdução à 

Lingüística. v. 2. São Paulo: Cortez, 2001. p. 47-68. 

PÊCHEUX, M. Semântica e Discurso – uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas, 

SP: Editora da UNICAMP, 1997. 

RAJAGOPALAN, K. Os caminhos da pragmática no Brasil. D.E.L.T.A. v.15. n. 

especial, p. 323-338. 

SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. SP: Cultrix, 1995. 

WEEDWOOD, B. História concisa da lingüística. São Paulo: Parábola, 2002. 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Ensino e aprendizagem de língua mediado por computador 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Kelly Cristina da Silva Ruas  

                                                            Eliane Carolina de Oliveira 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 HORAS 

SEMESTRE/ANO: 1°/2017 

EMENTA: Visão do ensino de línguas mediado pelas novas tecnologias de informação e comunicação. 

 

I - OBJETIVO GERAL:  

- Familiarizar os docentes com conceitos essenciais, ferramentas e termos técnicos utilizados nas novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs); 

- Incentivar o debate sobre o papel da Internet e suas aplicações na educação bem como os desafios que as 

novas TICs, em geral, colocam à escola, aos alunos e aos professores; 

- Promover oportunidades de navegação no ciberespaço e de visitas a páginas da internet, blogs de alunos, 

professores e de escolas e outros trabalhos docentes e discentes desenvolvidos na área. 

 

II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

- As TICs e a educação; 

- Recursos e ferramentas midiáticas e o ensino-aprendizagem de LE; 

- Atividades práticas no computador; 

III - AVALIAÇÃO: 

- Frequência e participação nas aulas; 

- Apresentação de comentários, reflexões e debates individuais e em grupos; 

- Realização de seminários, provas e trabalhos escritos e atividades de leitura e análise de textos; 

- Elaboração de relatórios, artigos e resenhas.     

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CABERO ALMENARA, J. Nuevas Tecnologias, Comunicacion y Educacion. Disponível em 

http://www.uib.es/depart/dceweb/revelec1.html 

KENSKI, V. Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância. Campinas, Papirus, 2003.  

MELO ROSA, L. (2002) “O multimídia e o papel do professor de língua estrangeira: desafios e práticas”, 

Revista Palavras, nº 21, Primavera 2002. Disponível em <http://www.univ-

ab.pt/~porto/textos/Leonel/Pessoal/mm_papel_prof_le.htm >  

PAIVA, V.L.M.O. A www e o ensino de Inglês. Revista Brasileira de Linguística Aplicada. v. 1, n1, 

2001.p.93-116.  Disponível em <http://www.veramenezes.com/www.htm > 

SALES, J. T. L. Alunos, professor e computador, o que une esse trio? Revista Virtual de Estudos da 

Linguagem – ReVEL. V. 2, n. 2, março de 2004. Disponível em <www.revelhp.cjb.net> 

http://www.uib.es/depart/dceweb/revelec1.html
http://www.univ-ab.pt/~porto/textos/Leonel/Pessoal/mm_papel_prof_le.htm
http://www.univ-ab.pt/~porto/textos/Leonel/Pessoal/mm_papel_prof_le.htm
http://www.veramenezes.com/www.htm
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SANDHOLTZ, J. H. et all. Ensinando com tecnologias: criando salas de aula centradas nos alunos. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1997.  

SOUZA, S.A.F. A internet e o ensino de línguas estrangeiras. Linguagem e Ensino. vol.2, n.1. Janeiro, 

1999. p.139-172.  
  

V - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

História do Ensino de Línguas Mediado pelo Computador. Blog disponível em 

<http://historiaelmc.blogspot.com/ >  

Comunicação e Interação na sala de aula de línguas. Blog disponível em <http://comunicacao-

computador.blogspot.com/>   

MOURA, A. M. C.; CARVALHO, A. A. A. Podcast: uma ferramenta para usar dentro e fora da sala de 

aula disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting  

SAMPAIO, M.N.; LEITE, L.S. Alfabetização tecnológica do professor. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999 

Web 2.0 for Language Teaching and Learning Blog disponível em http://chungkaii.blogspot.com/  

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Metodologia de pesquisa em sala de aula (I) 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Eliane Carolina de Oliveira 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 HORAS 

SEMESTRE/ANO: 1°/2017  

EMENTA: Paradigmas de pesquisa na área educacional; Princípios da pesquisa etnográfica e da pesquisa-

ação; Reflexão sobre a pesquisa na sala de aula de LE enquanto ferramenta pedagógica; Processo de 

elaboração de projetos de pesquisa. 

 

I - OBJETIVO GERAL: Auxiliar o pós-graduando a desenvolver um olhar crítico sobre os principais tipos 

de pesquisa educacional, segundo seus fundamentos epistemológicos e formais, buscando adaptá-los à 

realidade do seu contexto e ao seu objeto de pesquisa;  

 

II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. O que é pesquisa; 

2. A pesquisa acadêmica e sua relação com a prática do professor de LE; 

3. Implementação da pesquisa na sala de aula; 

4. Como elaborar projetos de pesquisa. 

III - AVALIAÇÃO: 

- Frequência e participação nas aulas; 

- Apresentação de comentários, reflexões e debates individuais e em grupos; 

- Realização de seminários, provas e trabalhos escritos e atividades de leitura e análise de textos; 

- Elaboração de relatórios, artigos e resenhas.     

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografia da prática escolar. Campinas, SP: Papirus, 11ª ed. 2004 

CANÇADO, M. Um estudo sobre a pesquisa etnográfica em sala de aula. Trabalhos em Linguística 

Aplicada, n. 23, p. 55-70, 1994. 

CAVALCANTI, M.C.; MOITA LOPES, L. P. Implementação da pesquisa na sala de aula de línguas no 

contexto brasileiro. Trabalhos em Linguística Aplicada, n. 17, p. 133-144, 1991. 

CELANI, M. A. A. Questões de ética na pesquisa em Linguística Aplicada. Linguagem e Ensino, 

Pelotas/RS, v. 8, n. 1, p. 101-122, 2004 

http://historiaelmc.blogspot.com/
http://comunicacao-computador.blogspot.com/
http://comunicacao-computador.blogspot.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting
http://chungkaii.blogspot.com/
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GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1994. 

LÜDKE, M.; ANDRE, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. SP: EPU, 1986. 

MELLO, H. R.; DUTRA, D. P. A pesquisa-ação colaborativa como instrumento metodológico na formação 

continuada de professores de línguas estrangeiras. In: I Congresso Latino-Americano sobre Formação de 

Professores de Língua, 2007, Florianópolis. Anais do I Congresso Latino-Americano sobre Formação de 

Professores de Línguas. Florianópolis: UFSC, 2006. v. 1. p. 714-721. 

TELLES, J. “É pesquisa, é? Ah, não quero, não bem!” Sobre a pesquisa acadêmica e sua relação com a 

prática do professor de línguas. Linguagem e Ensino, v. 5, n. 2, 2002. 

ZEICHNER, KENNETH M. Para além da divisão entre professor-pesquisador e pesquisador acadêmico. 

In: GERALDI, C.; FIORENTINI, D.; PEREIRA, E. (Orgs.) Cartografias do trabalho 

docente: professor(a)-pesquisador(a). Campinas: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 

1998. 

 

V - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 1997. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São 

Paulo: Ed. Atlas, 1987. 

 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Introdução às abordagens crítico-reflexivas no ensino e aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Nilvânia Damas Silva Lima 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 HORAS 

SEMESTRE/ANO: 1°/2017 

EMENTA: Estudo introdutório dos conceitos de reflexão técnica, prática e crítica, com ênfase no papel do 

professor como profissional reflexivo. Discussão da influência da prática reflexiva no ensino e 

aprendizagem de Línguas Estrangeiras. 
 

I - OBJETIVO GERAL:  

1. Apresentar os conceitos básicos de reflexão; 

2. Discutir o termo “professor reflexivo”; 

3. Discutir a influência da prática reflexiva no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. 

 
II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1. Os tipos de reflexão; 

2. O conceito “professor reflexivo”;  

3. Práticas reflexivas no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. 

 

III - AVALIAÇÃO:  

1. Seminários dialogados; 

2. Escrita de uma resenha crítica (trabalho final); 

3. Participação do aluno nas atividades. 

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CONTRERAS, J. Contradições e contrariedades: do profissional reflexivo ao intelectual crítico. In: 

CONTRERAS, J. Autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. p. 133-188. cap. 6. 
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LIBERALI, F. C. As linguagens das reflexões. In: MAGALHÃES, M. C. C. A formação do professor como 

um profissional crítico. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2004, p. 87-117. 

MOITA LOPES, L. P. da. A nova ordem mundial, os parâmetros curriculares nacionais e o ensino de inglês 

no Brasil: a base intelectual para uma ação política. In: BARBARA, L; RAMOS, R.C. G. (Orgs.). Reflexões 

e ações no ensino-aprendizagem de línguas. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2003, p. 29-57. 

MENDONÇA, M. L. The king, the mice and the cheese: uma reflexão crítica. In: BARBARA, L; RAMOS, 

R.C. G. (Orgs.). Reflexões e ações no ensino-aprendizagem de línguas. Campinas-SP: Mercado de Letras, 

2003, p. 207-220. 

PÉREZ-GÓMEZ, A. O pensamento prático do professor: a formação do professor como profissional 

reflexivo. In: NÓVOA, A. Os professores e a sua formação. Portugal: Publicações Dom Quixote, 1992, p. 

93-114. 

PIMENTA, S. G. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (Orgs.). 

Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002, p. 17-52. 

SOUSA, M. B. N. A tormenta de buscar: refletir para transformar. In: BARBARA, L; RAMOS, R.C. G. 

(Orgs.). Reflexões e ações no ensino-aprendizagem de línguas. Campinas-SP: Mercado de Letras, 2003, p. 

195-205. 

  

V - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BARCELOS, A. M. F.; VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. (Orgs). Crenças e ensino de línguas: foco no 

professor, no aluno e na formação de professores. Campinas-SP: Pontes, 2006 

BOUFLEUER, J. P. Pedagogia da ação comunicativa: uma leitura de Habermas. Ijuí-RS: UNIJUÍ, 2001. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

GARCIA, C. M. Formação de professores: para uma mudança educativa. Portugal: Porto Editora, 1999. 

GERALDI, C. M. G.; FIORENTINI, D.; PEREIRA, E. M. de A. (Orgs.). Cartografias do trabalho docente 

– professor(a)-pesquisador(a). Campinas-SP: Mercado de Letras, 1998. 

GIMENEZ, T. (Org.). Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina-PR: UEL, 2002. 

LIMA, N.D.S. A reflexão colaborativa como instrumento para desvelar teorias pessoais e desenvolver a 

prática pedagógica. In: Revista Solta a Voz, n. 1, v. 18, 2007, p. 91-107. 

NÓVOA, A. Os professores e a sua formação. Portugal: Publicações Dom Quixote, 1992. 

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

SCHÖN, D. A. The reflective practitioner. USA: Basic Books, 1983. 

SCHÖN, D.A. Educando o profissional reflexivo. São Paulo: Artmed, 2007. 

ZEICHNER, K. M.; LISTON, D. P. Reflective teaching – an introduction. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 

1996. 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Teorias de Aquisição de língua(gem)  

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Sara Guiliana Gonzales Belaonia 

                                                      Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes           

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 HORAS 

SEMESTRE/ANO: 1°/2017 

EMENTA: estudo e discussão sobre teorias de aquisição de primeira língua, segunda língua e 

língua estrangeira. Reflexões sobre o ensino e aprendizagem de línguas em diversos contextos.   
 

 

I – OBJETIVO GERAL: compreender e discutir sobre os processos de aquisição de línguas e refletir sobre 

o ensino e a aprendizagem de línguas em seus diversos contextos.  
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II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

- Diferentes perspectivas para a aquisição de línguas. 

- O papel da primeira língua na aquisição da segunda língua e da língua estrangeira. 

- Ensino e aprendizagem de línguas em diversos contextos. 

 

III - AVALIAÇÃO:  

 

- Frequência e participação nas aulas; 

- Realização de seminários e rodas de debate;  

- Elaboração de resumos, resenhas e artigos.      

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BENTES, A. C. (Org.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras, v.2. São Paulo: Cortez, 2001. 

pp.203-232.  

CELANI, M. A. A. Afinal, o que é Linguística Aplicada? In: PASCHOAL, M. S. Z.; CELANI, M. A. A. 

(Org.). Linguística Aplicada: da aplicação da Linguística à Linguística transdisciplinar. São Paulo, 

EDUC, 1992.  

DEL RÉ, A. A aquisição da linguagem: uma abordagem psicoLinguística. São Paulo: Contexto, 2006 

MELLO, H. A. B. O falar bilíngüe. Goiânia: Ed. da UFG, 1999. 

OLIVEIRA, M. K. de.; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São 

Paulo: Summus, 1992. p. 11-21. 

 

 

V - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ASBAHR, F. S. F. A pesquisa sobre a atividade pedagógica: contribuições da teoria da atividade. Revista 

Brasileira de Educação, n. 29, p. 108-119, 2005.  

FIGUEIREDO, F. J. Q. Aprendendo com os erros: uma perspectiva comunicativa de ensino de línguas. 2ª 

ed. revista e ampliada. Goiânia: Ed. da UFG, 2002. 

 

 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Organização do trabalho pedagógico e avaliação da aprendizagem 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Alcir Horácio da Silva 

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 HORAS 

SEMESTRE/ANO: 2°/2017 

EMENTA: Estudo sobre a organização do trabalho pedagógico da Educação que comporta dois 

significados: O primeiro, bastante amplo, se refere ao trabalho realizado pela instituição de ensino como 

um todo ou por um departamento, ou seja, ele compõe um conjunto de diretrizes que se reflete nas 

atividades desenvolvidas por professores e alunos, geralmente expressos no Projeto Político Pedagógico.  

O segundo, mais restrito, resulta da interação do professor com seus alunos, em sala de aula convencional 

ou em outros espaços. A partir destes significados, o estudo das teorias pedagógicas da Educação, as 

concepções de ensino e aprendizagem, fundamentadas em uma visão de mundo, de sociedade, de educação, 

de escola, de aluno, de homem, de realidade e de cultura serão evidenciados. No trato da OTP, em seu 

sentido restrito, será evidenciado o trato com o conhecimento, sua sistematização e a unidade metodológica, 

bem como os elementos constitutivos do exercício da atividade docente: projeto histórico, 

interdisciplinaridade, planejamento pedagógico, objetivo/avaliação, conteúdo/metodologia, tratados em 
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pares dialéticos. Nesse último, ênfase para os sistemas de avaliação e para a avaliação da aprendizagem na 

Educação. 

I - OBJETIVO GERAL: Refletir sobre a organização do trabalho pedagógico e dos sistemas de avaliação 

da aprendizagem. 

 

II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

- Apresentação da disciplina, do professor, dos alunos, “acordos pedagógicos”, expectativas gerais do 

desenvolvimento do trabalho pedagógico; 

- Explicitação dos elementos constitutivos do plano de ensino e da matriz teórico-metodológica pela qual 

será desenvolvido o trabalho; 

- A organização do trabalho pedagógico em seus sentidos amplo e restrito. Conceitos; 

- O projeto Político Pedagógico. Conceito; 

- Exibição e debate do filme: “Entre Le Murs” (Entre os muros da escola), dirigido por Laurent Cantet; 

- Ênfase para a OTP nos seus dois sentidos e do documentário Pro Dia Nascer Feliz de João Jardim; 

- Especificidades da avaliação das 4 habilidades linguísticas em Língua Estrangeira. 

 

III - AVALIAÇÃO:  

O processo de avaliação será processual e contínuo e levará em consideração alguns critérios: 

- Frequência, pontualidade e participação nas discussões; 

- Realização de seminários, provas e trabalhos escritos e atividades de leitura, análise e produção de textos; 

- Elaboração de relatórios, artigos e resenhas.  

    

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Organização do trabalho Pedagógico: elementos iniciais. In Freitas, L. C. de. Crítica da Organização do 

Trabalho Pedagógico e da Didática. Campinas: Papirus, 1995, p. 92-114. 

A categoria avaliação/objetivos. In Freitas, L. C. de. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e 

da Didática. Campinas: Papirus, 1995, p. 143 – 224. 

______. Ciclos, seriação e avaliação: confronto de lógicas. São Paulo: Moderna, 2003. 

______. A internalização da exclusão. Revista Educação e Sociedade, volume 23, nº 80, Campinas, 2002, 

p. 1 -26. 

FERNANDES, C. O. & FREITAS, L. C. de. Currículo e avaliação. In Indagações sobre o currículo. 

Brasília, 2008, mimeo, p. 1 – 28. 

VEIGA, I. P. de A. (org,) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas, São 

Paulo: Papirus, 3ª Ed,1997, p. 11 – 35. 
 

V - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

ENGUITA, Mariano F. A face oculta da escola. Educação e trabalho no capitalismo. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1989. 

______. Trabalho, escola e ideologia: Marx e a crítica da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

MÉSZÁROS. I.  A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo Editora, 2005. 

SARUP, M. Marxismo e Educação. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986. 

SARUP, M. Marxismo e Educação. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986. 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Metodologia de pesquisa em sala de aula (2)  

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Iris Oliveira de Carvalho  

 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 HORAS 

SEMESTRE/ANO: 2º/2017 
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EMENTA: Paradigmas de pesquisa na área educacional; Princípios da pesquisa etnográfica e da pesquisa-

ação; Reflexão sobre a pesquisa na sala de aula de LE enquanto ferramenta pedagógica; Processo de 

elaboração de projetos de pesquisa. 

 

I - OBJETIVO GERAL: Auxiliar o pós-graduando a desenvolver um olhar crítico sobre os principais tipos 

de pesquisa educacional, segundo seus fundamentos epistemológicos e formais, buscando adaptá-los à 

realidade do seu contexto e ao seu objeto de pesquisa. 

 

II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

- O professor como pesquisador da sua própria prática; 

- A pesquisa-ação colaborativa. 

 

III - AVALIAÇÃO: 

- Frequência e participação nas aulas; 

- Apresentação de comentários, reflexões e debates individuais e em grupos; 

- Realização de seminários, provas e trabalhos escritos e atividades de leitura e análise de textos; 

- Elaboração de relatórios, artigos e resenhas.     

 

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografia da prática escolar. Campinas, SP: Papirus, 11ª ed. 2004 

CANÇADO, M. Um estudo sobre a pesquisa etnográfica em sala de aula. Trabalhos em Linguística 

Aplicada, n. 23, p. 55-70, 1994. 

CAVALCANTI, M.C.; MOITA LOPES, L. P. Implementação da pesquisa na sala de aula de línguas no 

contexto brasileiro. Trabalhos em Linguística Aplicada, n. 17, p. 133-144, 1991. 

CELANI, M. A. A. Questões de ética na pesquisa em Linguística Aplicada. Linguagem e Ensino, 

Pelotas/RS, v. 8, n. 1, p. 101-122, 2004 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1994. 

LÜDKE, M.; ANDRE, M. E. D. A., Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. SP: EPU, 1986. 

MELLO, H. R.; DUTRA, D. P. A pesquisa-ação colaborativa como instrumento metodológico na formação 

continuada de professores de línguas estrangeiras. In: I Congresso Latino-Americano sobre Formação de 

Professores de Língua, 2007, Florianópolis. Anais do I Congresso Latino-Americano sobre Formação de 

Professores de Línguas. Florianópolis: UFSC, 2006. v. 1. p. 714-721. 

TELLES, J. “É pesquisa, é? Ah, não quero, não bem!” Sobre a pesquisa acadêmica e sua relação com a 

prática do professor de línguas. Linguagem e Ensino, v. 5, n. 2, 2002 

ZEICHNER, KENNETH M. Para além da divisão entre professor-pesquisador e pesquisador acadêmico. 

In: C. GERALDI, D. FIORENTINI & E. PEREIRA (Orgs) Cartografias do trabalho docente: professor(a)-

pesquisador(a). Campinas: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1998. 

V - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados, 1997. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São 

Paulo: Ed. Atlas, 1987. 

 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Metodologia do Ensino de Língua Estrangeira  

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Barbra do Rosário Sabota Silva 

                                                         Leticia de Souza Gonçalves 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 HORAS 

SEMESTRE/ANO: 2º/2017 
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EMENTA: Debate sobre a construção do perfil do professor de língua inglesa como cidadão ético, crítico, 

político e reflexivo. Metodologias, abordagens, métodos e técnicas de ensino de Língua Estrangeira (LE).  

 

I – OBJETIVOS:  

- Propor a reflexão sobre o papel do professor de língua estrangeira no contexto educacional brasileiro, 

enquanto cidadão ético, crítico, político e reflexivo. 

- Estudar as abordagens, métodos, técnicas e recursos usados no processo de ensino-aprendizagem de LE. 

- Estudar o processo ensino-aprendizagem, observando os papéis do professor e do aluno. 

- Problematizar a utilização dessas abordagens e técnicas em prática de sala de aula de língua estrangeira, 

tanto no que concerne ao ensino das quatro habilidades quanto para fins específicos. 

 

II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Concepções teóricas e suas implicações para o ensino de línguas (I) 

- Conceito de língua, método, abordagem e técnica; 

- Papéis do professor e do aluno no ensino/ aprendizagem de LE. 

- Fatores internos e individuais nos processos de aquisição e aprendizagem: motivação, e entorno: fatores 

sociais, educativos, afetivos e culturais. 

 

Abordagens, métodos e técnicas de ensino de línguas (II) 

- Revisão ampla dos métodos básicos de ensino de línguas estrangeiras, passando pelas abordagens 

tradicional, comunicativa, humanista e crítica. Discussão sobre princípios que orientam uma ação reflexiva 

e crítica dentro da era pós-método. 

 

III - AVALIAÇÃO: 

- Participação em sala, contribuições pessoais do aluno à aula (2,0); 

- Apresentação de seminários, resenhas e planos no decorrer da disciplina (5,0); 

- Avaliação final do módulo (3,0) 

 

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA FILHO, J. C. P. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. 2a ed. Campinas: Pontes, 

2002. 

LEFFA, V. J. Transdisciplinaridade no ensino de línguas: a perspectiva das teorias da complexidade. 

Revista Brasileira de Lingüística Aplicada, v. 6, n.1, p. 27-49, 2006.  

MELLO, H.A.B. de. O que está por trás da ação do professor na sala de aula. In: MELLO, H. A. B. de; 

DALACORTE, M.C.F. (Org.) A sala de aula de língua estrangeira. Goiânia: Ed. da UFG, 2000. 

OLIVEIRA, L.A. Métodos de ensino de inglês. São Paulo: Parábola, 2014. 

PAIVA, V. L. M. O. Aquisição de segunda língua. São Paulo: Parábola, 2014. 

V - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BROWN, H. D. Teaching by principles. 2nd ed. NY: Longman, 2001. 

RICHARDS, J. C; RENANDYA, W. A. (ed.) Methodology in Language Teaching – An Anthology of 

Current Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

LARSEN-FREEMAN, D. Techniques and principles in language teaching. 2nd edition. New York: OUP, 

2001. 

Livros e artigos científicos serão acrescentados conforme a necessidade do grupo de alunos e seus 

interesses de pesquisa. 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Introdução aos estudos culturais 

 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Layssa Gabriela Almeida e Silva 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 
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SEMESTRE/ANO: 2º/2017 

EMENTA: Estudo dos elementos culturais e das perspectivas interculturais no ensino/aprendizagem e no 

processo de formação de professores de inglês como língua estrangeira (LE). 

 

I - OBJETIVO GERAL:  

 

- Apresentar os conceitos básicos referentes aos estudos culturais; 

- Discutir o modelo de desenvolvimento da sensibilidade intercultural aplicado ao contexto da sala de aula 

e as posturas adotadas em encontros interculturais; 

- Analisar as perspectivas interculturais no ensino/aprendizagem e no processo de formação de professores 

de inglês e espanhol como língua estrangeira (LE); 

- Sugerir atividades para a aplicação dos elementos culturais no processo de ensino e aprendizagem da 

língua inglesa e espanhola como língua estrangeira (LE). 

 

II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

- Apresentação e discussão de conceitos básicos: cultura(s), preconceito, intolerância linguística, 

etnocentrismo, relativismo cultural, competências sociocultural e intercultural, pluralidade, 

multiculturalidade, variedades dialetais, identidades linguísticas e culturais, 

- Discussão sobre o modelo de desenvolvimento da sensibilidade intercultural aplicado ao contexto de sala 

de aula; 

- Análise das perspectivas interculturais no ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras e no processo de 

formação de professores; 

- Apresentação das posturas adotadas em encontros interculturais; 

- Discussão sobre a diferença entre as competências sociocultural e intercultural; 

- Sugestão de atividades, aplicação dos elementos culturais no processo de ensino e aprendizagem da língua 

inglesa e espanhola como língua estrangeira (LE). 

 

III - AVALIAÇÃO: 

 

-Frequência e participação nas aulas; 

-Apresentação de comentários, reflexões e debates individuais e em grupos; 

-Realização de seminários, provas e trabalhos escritos e atividades de leitura e análise de textos; 

- Elaboração de relatórios, artigos e resenhas. 

 

IV- BIBLIOGRÁFIA BÁSICA 

 

BROWN, H. D. Learning a second culture. In: VALDES, J. M. Culture bound: bridging the cultural gap 

in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. p. 33-48. 

BYRAM, M.; FLEMING, M. Perspectivas interculturales en el aprendizaje de idiomas. Madrid: 

Cambridge University Press, 2001. 

CALDAS, W. Cultura. São Paulo: Global, 1986. 

CASAL, I. I. Construyendo la competencia intercultural: sobre creencias, conocimientos e destrezas. In: 

Carabela n.54 – La interculturalidade em la enseñanza de español como segunda lengua/lengua extranjera. 

Madrid: SGEL, 2003, p.05-28. 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guaracira 

Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

KRAMSCH, C. Language and culture. Oxford: Oxford University Press, 1998. 

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

LOCHTMAN, K.; KAPPEL, J. Language, culture and intercultural competence. In: ______. The world a 

global village: intercultural competence in English foreign language teaching. Brussels: Vrije Universiteit 

Brussel Press, 2008. p. 11-32. 
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SARMENTO, S. Ensino de cultura na aula de língua estrangeira. Revista Virtual de Estudos da Linguagem 

– ReVEL, v. 2, n. 2, mar. 2004. 

SILVA, L.G.A. Literatura nas aulas de língua inglesa: o ensino de aspectos culturais por meio do conto 

The gift of the Magi, de O. Henry. E-scrita, Revista do curso de Letras da UNIABEU, v.4, n.4, set-dez, 

2013. 

 

V- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CANDAU, V. M. Educação Intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio 

de Janeiro: 7Letras, 2009. 

KRAMSCH, C. Context and culture in language teaching. Oxford: Oxford University Press,1993. 

RISAGER, K. Language and culture. Clevedon: Multilingual Matters, 2006. 

SILVA, T. T. Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 

 

 

NOME DA DISCIPLINA: Produção de materiais e atividades para o ensino de Línguas Estrangeiras 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Rosana Beatriz Garrasini Sellanes 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 HORAS 

SEMESTRE/ANO: 2°/2017 

EMENTA: Concepções subjacentes ao uso de materiais na aula de Língua Estrangeira. Recursos didáticos 

e prática de elaboração de materiais: produção, seleção e adaptação de textos, jogos, músicas, filmes e 

desenvolvimento de atividades.   

 

I - OBJETIVO GERAL: O curso pretende ser um espaço para reflexões, discussões, debates, avaliações e 

produções de diferentes modalidades de materiais didáticos no que se refere ao campo de ensino-

aprendizagem da Língua Estrangeira (LE), visando contribuir para esse processo, a partir dos diversos 

momentos que compõem uma aula de LE. 

 

II. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Discussão sobre estratégias e procedimentos do professor na elaboração de materiais didáticos 

pedagógicos; 

- Análise de materiais didáticos; 

- Produção, seleção e adaptação de textos para a aula; 

- Sugestão de jogos, músicas e filmes para o ensino/aprendizagem de LE; 

- Desenvolvimento de atividades e sequências didáticas para o ensino de LE. 

 

III - AVALIAÇÃO: 

- Frequência e participação nas aulas; 

- Apresentação de comentários, reflexões e debates individuais e em grupos; 

- Realização de seminários, provas, trabalhos escritos e atividades de leitura e análise de textos; 

- Elaboração de relatórios, artigos e resenhas.     

IV – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA FILHO,J.C.P.de. Escolha e produção de material didático para um ensino comunicativo de 

língua. Contexto, 2. São Paulo: APLIESP. p. 43-52, 1994. 

CORACINI, M. J. R. F. (Org.). Interpretação autoria e legitimação do livro didático: língua materna e 

língua estrangeira. Campinas, São Paulo: Pontes, 1999. 
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LEFFA, V.J. Como produzir materiais para o ensino de línguas. In LEFFA, V.J. (Org.). Produção de 

materiais de ensino: teoria e prática. Pelotas: Educat, 2003, p. 7-12. 

NOBRE-OLIVEIRA, D. Produção de Materiais para o ensino de pronúncia através de músicas. In: LEFFA, 

V.J. (Org.). Produção de materiais de ensino: teoria e prática. Pelotas: Educat, 2003, p. 93-104. 

MARCUSCHI, L.A. Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de ensino de língua? Em 

Aberto. Brasília-DF. Ano 16 n.69. Jan/mar, 1996. 

SILVA at al.. A leitura do texto didático e didatizado. In: BEANDÃO, H.; MICHELETTI, G. (Org.) 

Apreender e ensinar com textos didáticos e paradidáticos. São Paulo: Cortez, p. 31-93, 1997. 

SCHEYERL, D.; SIQUEIRA, S. Materiais Didáticos para o ensino de línguas na contemporaneidade: 

contestações e proposições. In: SCHEYERL, D.; SIQUEIRA, S. (Org.). Salvador: EDUFBA, 2012. 

SUANNO, M. V. R. (Org.). Veredas Escolares: partilhando experiências criativas de ensino e 

aprendizagem do CEPAE/UFG. Goiás: Gráfica e Editora América, 2014. 
 

 

V - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

CORACINI, M. J. R. F. (Org.). O jogo discursivo na aula de leitura: língua materna e língua estrangeira. 

Campinas: pontes, p. 27-33, 1985. 

GARRASINI, R. B. S.; CARVALHO, I. O. Cómo integrar el arte y la literatura a las clases de español. In: 

Revista Solta a Voz. Goiânia: Cepae/UFG, v. 20, n. 02, jul./dez. 2009.  

MARCUSCHI, L.A. O papel da linguística no ensino de línguas. Universidade Federal de Pernambuco. 

Disponível em <www. lumarc@elogica.com.br> 

 

 

IX – ESPAÇO FÍSICO 

As aulas do Curso de Especialização em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras aqui proposto serão ministradas em salas a serem definidas, no prédio do CEPAE. 

 

X – BIBLIOTECA: 

Os alunos do Curso de Especialização em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras terão acesso normal às bibliotecas da UFG, sobretudo à Biblioteca Central, à 

Biblioteca do CEPAE, como quaisquer outros alunos regularmente matriculados na Instituição, 

utilizando os serviços de consulta local, reserva e empréstimo de livros e periódicos. Para tanto, 

deverão cadastrar-se como usuários e respeitar as normas específicas que regem o funcionamento das 

mesmas. 

 

Goiânia, 30 de setembro de 2016. 
 

 

 

 

 

Prof. Alcir Horácio da Silva 

Diretor do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

 

 

 

Profa. Iris Oliveira de Carvalho 

Coordenadora do Curso de Especialização em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras 


