
Sistema de Administração Escolar SAE

Matriz Curricular de Curso de Graduação 11/07/2016

400321-1 Letras Língua Portuguesa e Respectivas Lite raturas (Lic.) Matriz: 20151

Faculdade de Letras e Artes

  2.760     180       0
Obrigatórias (+) Optativas (+) Eletivas

3.140

Detalhamento da Distribuição de Carga Horária

      0     200       0
APCC (+) ATC (+) Estágio (+)

      0
TCC (+) Total da Carga Horária (=)

  0
Internato (+)

Componentes Obrigatórios

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

1º semestre
0401001-4 Fonética e Fonologia   45 TE

Conceitos de fonética e fonologia; aparelho fonador; conceitos operacionais para a compreensão do sistema fonológico do português;

classificação e transcrição do sistema vocálico e consonantal; alfabeto fonético internacional; transcrição fonética; realização fonética e sua

relação com o sistema ortográfico.

0401002-4 Produção Textual I   75 TE

Definição de texto. Funções da linguagem. Organização textual: funções. Relações entre os constituintes do texto. Níveis de construção textual.

Os implícitos. Paráfrase textual. Produção e análise de resumos. Elementos do texto narrativo e descritivo.

0401003-4 Introdução à Linguística   45 TE

A linguística como ciência. A gramática comparada.  Princípios do estruturalismo linguístico. A linguística saussureana. Saussure e o circulo de

Praga e Copenhague.

0401004-4 Teoria da Literatura I   75 TE

Conceito de literatura; periodização literária e gênero literário; estudo do poema: espécies e elementos estruturais; a linguagem poética; métodos

e técnicas de análise e interpretação de poemas.

0401005-4 História da Língua Portuguesa   45 TE

Teorias de mudança linguística; as transformações do latim, a história externa e a formação da Língua Portuguesa; morfologia, sintaxe e

semântica históricas; estudo da origem, da expansão e dos processos de mudança da Língua Portuguesa sob o ponto de vista diacrônico; o

português no Brasil; estudo diacrônico de fenômenos linguísticos do português: mudanças fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e

pragmático/discursivas; reflexões sobre a prática pedagógica no ensino fundamental e médio.

0401006-4 Introdução à EAD   60 TE

Introdução de questões metodológicas, pedagógicas e políticas da educação a distância. A história da educação a distância. O tema da

autonomia do estudante na educação a distância. Políticas de educação a distância no Brasil.

2º semestre
0401007-4 Morfossintaxe I   60 TE

Análise mórfica. Estrutura e formação de vocábulos. Flexão nominal e verbal. Classificação dos vocábulos em uma perspectiva morfossintática.

0401008-4 Produção Textual II   75 TE

Características do texto dissertativo-argumentativo. Tipos de parágrafos. Planejamento do texto: o esquema do texto. Análise e produção de

textos dissertativo-argumentativos. Análise e produção de gêneros argumentativos: editorial, artigo de opinião.

0401009-4 Tópicos de Gramática   60 TE

Estudo descritivo de fatos linguísticos a partir da gramática normativa: ortografia da Língua Portuguesa (Novo Acordo Ortográfico); formação e

emprego dos tempos verbais; funções e emprego do "se" e do "que"; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; emprego

e colocação pronominal; questões notacionais da língua (emprego das palavras "porque", "onde" e "aonde", "mas" e "mais", "há" e "a", "a cerca

de" e "acerca de" ou "há cerca de", "afim" ou "a fim", entre outros).

0401010-4 Teoria da Literatura II   75 TE

A narrativa de ficção: espécies e elementos estruturais; a teoria do conto e do romance; a questão da verossimilhança; métodos e técnicas de

análise e interpretação de obras de ficção em prosa.

0401004-4 Teoria da Literatura I, 75 hPR

0401011-4 Leitura   75 TE

Concepções de leitura; leitura e sistemas de conhecimento linguístico, enciclopédico e interacional; teorias linguísticas de leitura: leitura como

processo cognitivo, leitura como construção de sentido do texto, leitura como prática sociodiscursiva; compreensão, processos e estratégias de

Leitura; leitura, tipos e gêneros textuais; materiais didáticos e práticas de leitura em contexto de ensino.

0401012-4 Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico   60 TE

Evolução da Educação nas Constituições brasileiras; a legislação do ensino brasileiro e o papel do Congresso Nacional na elaboração das leis; a

Nova LDB (Lei 9.394/96); o ensino e o Plano Decenal de educação.
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3º semestre
0401013-4 Morfossintaxe II   60 TE

Princípios gerais da sintaxe da língua portuguesa. Sintaxe da centralidade do verbo. Relações entre verbo e nome. Sintaxe funcional.

0401007-4 Morfossintaxe I, 60 hPR

0401014-4 Libguística Textual   60 TE

A trajetória e os princípios básicos da Linguística Textual; o texto como objeto de pesquisa: conceitos de texto, princípios de textualização,

condições de produção, processamento e organização textual; os principais temas de interesse: fatores de textualidade, tipos e gêneros textuais,

processos de retextualização, referenciação, progressão referencial, tópico discursivo e intertextualidade.

0401015-4 Didática Geral   60 TE

O papel social e educacional da didática; fundamentos teóricos do processo ensino-aprendizagem e a prática pedagógica; planejamento de

ensino, organização, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem.

0401016-4 Literatura Portuguesa I   45 TE

Estudo da Literatura Portuguesa que compreende os seguintes períodos literários: o Trovadorismo, o Humanismo, o Classicismo, o Barroco e o

Arcadismo.

0401017-4 Literatura Brasileira I   60 TE

Estudo da Literatura Brasileira compreendendo a literatura informativa e jesuítica, o Barroco, o Arcadismo e o Romantismo em seus aspectos

históricos, formais e socioculturais.

0401018-4 Psicologia da Educação   60 TE

A contribuição da psicologia educacional para o processo de ensino-aprendizagem; análise das principais teorias da aprendizagem e suas

implicações no ato educativo: comportamentalista, humanista, psicogenética e sociocultural; a relação professor/aluno nas perspectivas inatista,

empirista e interacionista; a avaliação como terminalidade e como mediação da aprendizagem.

4º semestre
0401019-4 Gêneros Textuais   60 TE

Definição, classificação e funcionalidade dos gêneros textuais; tipologia textual; tratamento de questões teórico-metodológicas relativas ao

ensino de gêneros textuais na escola.

0401020-4 Sociolinguística   60 TE

Língua como sistema heterogêneo; questões teóricas e metodológicas vinculadas à relação língua e sociedade; Sociolinguística variacional:

objeto de estudo e pressupostos; variedades geográficas e socioculturais; Sociolinguística interacional; prática pedagógica: aplicação de

pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa sociolinguística em atividades de ensino de Língua Portuguesa.

0401021-4 Literatura Portuguesa II   45 TE

Estudo da Literatura Portuguesa, compreendendo as principais obras dos autores que fizeram parte do Romantismo, o Realismo, o

Parnasianismo e o Simbolismo em Portugal.

0401022-4 Literatura Brasileira II   60 TE

Estudo da Literatura Brasileira, compreendendo os autores do Realismo-Naturalismo, do Parnasianismo e do Simbolismo.

0401023-4 Linguagem e Ensino I   75 TE

O ensino da língua materna sob o enfoque dos estudos linguísticos contemporâneos. A relação pesquisa, formação docente e ensino de língua

materna.  Discussão e pesquisa sobre: estratégias didáticas para o trabalho com a leitura, a escrita e a análise linguística nas modalidades oral e

escrita; materiais e recursos didáticos; formas de avaliação.

0401024-4 Tópicos de Gramática II   60 TE

Estudo dos fatos linguísticos nos níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico, tendo em vista a sua aplicabilidade no ensino fundamental

e médio, a partir do enfoque da gramática tradicional.

0401025-4 Estágio Supervisionado I   75 TE

Vivência de atividades docentes no ensino fundamental, compreendendo as fases de diagnóstico, observação de práticas político-pedagógicas e

avaliação do processo ensino-aprendizagem.

0401012-4 Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico, 60 hPR

0401015-4 Didática Geral, 60 hPR
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5º semestre
0401026-4 Semântica e Pragmática   45 TE

Os signos como elementos da produção de sentido; objeto de estudo da Semântica: concepções de sentido e significado; semântica lexical;

ambiguidade: definição e tipologia; semântica argumentativa; abordagens dos processos de produção e recepção do enunciado em contextos

situacionais: a teoria dos atos de fala, o princípio cooperativo e as máximas conversacionais e a teoria da polidez linguística.

0401027-4 Análise do Discurso   60 TE

Revisão dos princípios da linguística estrutural. Concepções de linguagem e a concepção de linguagem da Análise do discurso (AD) de linha

francesa. Contexto epistemológico da AD. A noção de discurso. Dispositivos teórico-analíticos da AD. Discurso, sujeito e poder.  Estudo do

discurso político e midiático.

0401028-4 Linguagem e Ensino II   75 TE

A relação entre pesquisa, formação docente e ensino da literatura. Reflexão sobre a literatura como elemento formador do sujeito. Discussão e

pesquisa sobre: estratégias metodológicas de ensino da literatura na educação básica; materiais didáticos em circulação para o trabalho com a

literatura. A literatura e os documentos oficiais: reflexão sobre o papel da literatura no currículo escolar do ensino médio. A literatura enquanto

discurso e a sua relação com as diversas mídias.

0401029-4 Literatura Portuguesa III   45 TE

Estudo da Literatura Portuguesa, compreendendo as obras e os autores mais significativos do Saudosismo, do Modernismo (Futurismo, Orfismo,

Presencismo, Regionalismo e Romance Social), do Neo-Realismo, do Surrealismo e daqueles que protagonizam a literatura nos dias em curso.

0401030-4 Literatura Brasileira III   60 TE

Estudo da Literatura Brasileira, compreendendo o Pré-modernismo (as tendências da literatura pré-modernista na prosa e na poesia) e o

Modernismo: a fase heroica (1922-1930) e a fase ideológica (1930-1940).

0401031-4 Estágio Supervisionado II  135 TE

Vivência de atividades docentes no ensino fundamental, compreendendo as fases de diagnóstico, execução e avaliação do processo

ensino-aprendizagem.

0401025-4 Estágio Supervisionado I, 75 hPR

0401032-4 Prática de Análise Linguística   45 TE

Seleção de conhecimentos, competências e habilidades adquiridos em disciplinas relacionadas com a Análise Linguística para a elaboração de

projeto de intervenção (propostas de atividades de pesquisa, ensino ou extensão. Aplicação de um produto final (aulas, seminários, oficinas,

minicursos, ciclos de palestras, exposições, relatos de experiência, documentários, filmes, e-books, blogs, home pages, aplicativos, software,

jogos analógicos e digitais etc.) que podem ser desenvolvidos no ambiente escolar, acadêmico, profissional ou em qualquer outra instituição

onde seja evidente o desenvolvimento da prática docente.

6º semestre
0401033-4 Estilística   45 TE

Conceito de estilo e estilística; grandes correntes da estilística moderna: estilística da língua, estilística literária, estilística como sociolinguística,

estilística funciona e estrutural, estilística e retórica; estilística do som; estilística da palavra; estilística da frase; estilística da Enunciação; análise

de textos à luz da estilística.

0401034-4 Argumentação   45 TE

Panorama dos estudos retóricos: de Aristóteles à retórica contemporânea.  A dinâmica argumentativa e as condições da argumentação. As

técnicas argumentativas. Processos pragmáticos da argumentação. A análise argumentativa.

0401035-4 Libras   75 TE

Estudo das modalidades visual e gestual da comunidade das pessoas surdas: 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.

0401036-4 Literaturas Africanas de Língua Portuguesa   45 TE

Estudo das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) através da

leitura e análise das obras dos seus mais representativos autores.

0401037-4 Literatura Brasileira IV   60 TE

O estudo da literatura brasileira, compreendendo a Literatura de Vanguarda, o Pós-Modernismo, a Geração de 45, João Cabral de Melo Neto, o

Movimento da Poesia Concreta e a Poesia e a prosa marginais.

0401038-4 Estágio Supervisionado III   75 TE

Vivência de atividades docentes no ensino médio, compreendendo as fases de diagnóstico, observação de práticas político-pedagógicas e

avaliação do processo ensino-aprendizagem.

0401031-4 Estágio Supervisionado II, 135 hPR
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7º semestre
0401039-4 Literatura Potiguar   45 TE

Panorama histórico da literatura potiguar; o modernismo no Rio Grande do Norte; estudo e análise da produção literária no Estado,

considerando-se principalmente as escritoras mais representativas do feminismo nas letras potiguares.

0401040-4 Estágio Supervisionado IV  135 TE

Vivência de atividades docentes no ensino médio, compreendendo as fases de diagnóstico, execução e avaliação do processo

ensino-aprendizagem.

0401038-4 Estágio Supervisionado III, 75 hPR

0401041-4 Prática de Produção Escrita   60 TE

Seleção de conhecimentos, competências e habilidades adquiridos em disciplinas relacionadas com a Produção Escrita para elaboração de

projeto de intervenção (propostas de atividades de pesquisa, ensino ou extensão. Aplicação de um produto final (oficinas, minicursos, ciclos de

palestras, exposições, relatos de experiência,  documentários, filmes, e-books, blogs, home pages, aplicativos, software, jogos analógicos e

digitais etc.) que podem ser desenvolvidos no ambiente escolar, acadêmico, profissional ou em qualquer outra instituição onde seja evidente o

desenvolvimento da prática docente.

8º semestre
0401042-4 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)   90 TE

Produção de um texto acadêmico, que contemple reflexões que articulem teoria e prática. O trabalho de conclusão de curso deve contemplar

eixos curriculares do curso e deverá ser escrito no gênero artigo científico ou projeto de intervenção.

0401001-4 Fonética e Fonologia, 45 hPR

0401002-4 Produção Textual I, 75 hPR

0401003-4 Introdução à Linguística, 45 hPR

0401004-4 Teoria da Literatura I, 75 hPR

0401005-4 História da Língua Portuguesa, 45 hPR

0401006-4 Introdução à EAD, 60 hPR

0401007-4 Morfossintaxe I, 60 hPR

0401008-4 Produção Textual II, 75 hPR

0401009-4 Tópicos de Gramática, 60 hPR

0401010-4 Teoria da Literatura II, 75 hPR

0401011-4 Leitura, 75 hPR

0401012-4 Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico, 60 hPR

0401013-4 Morfossintaxe II, 60 hPR

0401014-4 Libguística Textual, 60 hPR

0401015-4 Didática Geral, 60 hPR

0401016-4 Literatura Portuguesa I, 45 hPR

0401017-4 Literatura Brasileira I, 60 hPR

0401018-4 Psicologia da Educação, 60 hPR

0401019-4 Gêneros Textuais, 60 hPR

0401020-4 Sociolinguística, 60 hPR

0401021-4 Literatura Portuguesa II, 45 hPR

0401022-4 Literatura Brasileira II, 60 hPR

0401023-4 Linguagem e Ensino I, 75 hPR

0401024-4 Tópicos de Gramática II, 60 hPR

0401025-4 Estágio Supervisionado I, 75 hPR

0401026-4 Semântica e Pragmática, 45 hPR

0401027-4 Análise do Discurso, 60 hPR

0401028-4 Linguagem e Ensino II, 75 hPR

0401029-4 Literatura Portuguesa III, 45 hPR

0401030-4 Literatura Brasileira III, 60 hPR

0401031-4 Estágio Supervisionado II, 135 hPR

0401032-4 Prática de Análise Linguística, 45 hPR

0401033-4 Estilística, 45 hPR

0401034-4 Argumentação, 45 hPR

0401035-4 Libras, 75 hPR

0401036-4 Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, 45 hPR

0401037-4 Literatura Brasileira IV, 60 hPR

0401038-4 Estágio Supervisionado III, 75 hPR

0401039-4 Literatura Potiguar, 45 hPR

0401040-4 Estágio Supervisionado IV, 135 hPR
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8º semestre
0401041-4 Prática de Produção Escrita, 60 hPR

0401043-4 Linguagem e Cultura Indígena   45 TE

Estudos dos elementos da linguagem indígena na constituição do português brasileiro, observando os níveis fonológicos, morfossintáticos e

semânticos. Representações da identidade indígena na literatura brasileira.

0401044-4 Pratíca de Leitura Literária   45 TE

Seleção de conhecimentos, competências e habilidades adquiridos em disciplinas relacionadas com a Leitura Literária para elaboração de

projeto de intervenção (propostas de atividades de pesquisa, ensino ou extensão). Aplicação de um produto final em forma de  oficinas,  ciclos de

palestras, exposições, relatos de experiência, documentários, filmes,  e-books, blogs, home pages, aplicativos, software, jogos analógicos e/ou

digitais etc. que podem ser desenvolvidos no ambiente escolar, acadêmico, profissional ou em qualquer outra instituição onde seja evidente o

desenvolvimento da prática docente.

Componentes Optativos

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

0401045-4 Análise do Conto   60 PR

Teoria do Conto. Tipologia. Discurso narrativo. Modos de narração. Foco narrativo. Análise de contos.

0401046-4 Descrição do Português Falado   60 PR

Descrição da língua falada e suas características gerais. Descrição dos aspectos fonológico, morfológico e sintático (relações gramaticais e

categorias funcionais) e da organização textual - interativa.

0401047-4 Estudos de Letramento   60 PR

Concepções de letramento. Letramento e alfabetização. Letramento e gêneros discursivos. Letramento e multimodalidade discursiva. Noções

sobre os múltiplos letramentos. Letramento e ensino. Ensino e letramento digital.

0401048-4 Linguística Aplicada   60 PR

Visão contemporânea da linguística aplicada. Conceituação, domínio e terminologias específicas da área. A linguística aplicada e o

ensino-aprendizagem de língua portuguesa.

0401049-4 Literatura de Cordel   60 PR

Origem. Tipologia. O aspecto formal. A temática. Temas tradicionais. Fatos circunstâncias ou acontecidos. Cantorias e pelejas. O papel do

cantador na cultura popular.

0401050-4 Literatura Infanto-Juvenil   60 PR

A criança e a literatura infanto-juvenil. O conto de fadas. A ficção policial. A ficção científica. A poesia infantil. Literatura: a correspondência entre

textos, seriação e faixas etárias. A literatura infanto-juvenil na escola.

0401051-4 Psicolinguística   60 PR

Introdução à psicolinguística. Teorias de aquisição da linguagem. Natureza da leitura e da escrita. Estratégias do processamento.

2015.1 Ativa
Válida para ingressantes a partir de Situação atual

0000262011 01/06/2011       8      11
Resolução CONSEPE Data Integralização média Integralização máxima

semestres semestres
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