
[Digite texto] 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Conteúdos da Educação Básica para o Ensino de Língua Estrangeira Código: HPAC0054 

Natureza:  

(  ) Obrigatória             (X) Optativa 
(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*teóricas 30h 
*práticas 30h (PCC) 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  

 

Reflexão crítica sobre os documentos oficiais relativos aos conteúdos de LE a serem ensinados 

na educação básica e sua relevância para a aprendizagem de LE, a didática que eles pressupõem 

e sua fundamentação teórica. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   _________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 
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Ministério da Educação  
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Setor de Humanas 
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[Digite texto] 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

ALMEIDA FILHO, Jose Carlos P. de. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. 2. ed. 

Campinas, SP: Pontes, 1998.  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução 

aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: Ministério da Educação, 1997. 

_______.  Secretaria da Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto 

ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira. Brasília: Ministério da Educação, 1998.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, 2006. 

DEBSKI, R. (org.). Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia: transmisja i nauczanie 

jezyków mniejszościowych. Krakow: Universitas, 2008. 

JANUS-SITARZ, A. (org.). Polonista w szkole: podstawy ksztalcenia nauczyciela polonisty. 

Krakow: Universitas, 2004. 

PARANÁ. Departamento de Educação Básica. Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira 

Moderna para a Educação Básica. Curitiba: Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 2008 

SERETNY, Anna. ABC metodyki nauczania jezyka polskiego jako obcego. Krakow: 

Universitas, 2005. 

VYGOTSKII, L. S. A construção do pensamento e da linguagem: (texto integral, traduzido do 

russo pensamento e linguagem). 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

SERETNY, A.; LIPINSKA, E. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków: 

Universitas, 2006. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Ensino de Literaturas Estrangeiras Código: HPAC0055 

Natureza:  

(  ) Obrigatória             (X) Optativa 
(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*teóricas 30h 
*práticas 30h (PCC) 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  

 

Questões da didática e da função educacional do ensino de literaturas estrangeiras na educação 

básica e superior. 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   ________________________________________ 

 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 

nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências  Humanas 
Departamento de Polonês, Alemão e Clássicas 



[Digite texto] 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

ABREU, Márcia. Cultura letrada: literatura e leitura. São Paulo: Ed. da UNESP, 2006.  

BALDI, Elizabeth. Leitura nas séries iniciais: uma proposta para formação de leitores de 

literatura. Porto Alegre: Projeto, 2009.  

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 

BELLEI, S. L. Prado. O ensino de literatura estrangeira no Brasil: do significado à significação. 

Perspectiva, UFSC, p. 99-114, 1986. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, 2006. 

CARAZZAI, M. P.; TEIXEIRA, N. C. R. B.; GONÇALVES, R. (Orgs.) Língua, leitura e literatura: 

perspectivas de ensino. Guarapuava: UNICENTRO, 2009. 

CZERKIES, T. Tekst literacki w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego (z elementami 

pedagogiki dyskursywnej). Kraków: Ksiegarnia Akademicka, 2012. 

FREITAS, A. C.; CASTRO, M. F. F. G. de. (Orgs.). Língua e literatura: ensino e pesquisa. São 

Paulo: Ed. Contexto, 2003. 

GUINSKI, Lilian Deise de Andrade. Estudos literários e culturais na sala de aula de língua 

portuguesa e estrangeira. Curitiba: IBPEX, 2008.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Plataformas Virtuais para o Ensino / Aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras 
Código: HPAC0064 

Natureza:  

(  ) Obrigatória             (X) Optativa 
(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*teóricas 30h 
*práticas 30h (PCC) 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  

 

Estudo e Prática com ferramentas para o ensino/aprendizagem de LE. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   _________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 

nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências  Humanas 
Departamento de Polonês, Alemão e Clássicas 



[Digite texto] 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

ARAÚJO, J. C., LIMA S. de C., DIEB, M. Línguas na web: links entre ensino e aprendizagem. Ijui, 

RS: Ed. Unijui, 2010. 

MARQUES, Mario Osorio. A escola no computador: linguagens rearticuladas, educação outra. 

2. ed. rev. Ijui; Brasília, DF: Ed. Unijui: INEP, 2006. 

RAPAPORT, Ruth. Comunicação e tecnologia no estudo de línguas. Curitiba: IBPEX, 2008. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)  

 

ALMEIDA FILHO, Jose Carlos P. de. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. 2. ed. 

Campinas, SP: Pontes, 1998.  

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001.  

DEBSKI, R. (org.). Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia: transmisja i nauczanie 

jezyków mniejszościowych. Krakow: Universitas, 2008. 

LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 2. 

ed. Rio de Janeiro (RJ): Ed. 34, 2010.  

SOUSA, R.P.; MIOTA, F.M.C.S.C.; e CARVALHO, A.B.G. (orgs.). Tecnologias digitais na 

educação [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Políticas Públicas para o Ensino de Línguas Estrangeiras Código: HPAC0065 

Natureza:  

(  ) Obrigatória             (X) Optativa 
(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*teóricas 30h 
*práticas 30h( PCC) 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  

 

Estudo das políticas públicas nacionais e internacionais para o ensino de línguas estrangeiras na 

educação básica e superior. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   _________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências  Humanas 
Departamento de Polonês, Alemão e Clássicas 



[Digite texto] 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

BERENBLUM, Andrea. A invenção da palavra oficial: identidade, língua nacional e escola em 

tempos de globalização. Belo Horizonte, MG: Autentica, 2003.  

MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Oficina de linguística aplicada: a natureza social e educacional 

dos processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2002. 

_______ (org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. 2. ed. São Paulo: Parábola, 2008.  

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)  

 

BRASIL, Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. As diretrizes e bases da educação 

nacional.  

GARCÍA, Ofelia. Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective. Wiley Publishing, 

2009. 

LEFFA, V.J.  (org.). O professor de Línguas Estrangeiras.  Construindo a profissão. Pelotas: 

EDUCAT, 2001. 

MELLO, H., ALTENHOFEN, C.V., RASO, T. (orgs.) Os contatos linguísticos no Brasil. Belo 

Horizonte: Ed. da UFMG, 2011. 

OLIVEIRA, Gilvan Müller de (org.). Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Novas 

Perspectivas em política linguística. Campinas: Mercado de Letras, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Tecnologias de Informação e Comunicação para o Ensino e 

Aprendizagem de Línguas Estrangeiras  
Código: HPAC0075 

Natureza:  

(  ) Obrigatória             (X) Optativa 
(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*teóricas 30h 
*práticas 30h (PCC) 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  

 

Exploração prática e teórica de informação e comunicação disponíveis para o 

ensino/aprendizagem de LE. 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   _________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências  Humanas 
Departamento de Polonês, Alemão e Clássicas 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

ARAÚJO, J. C., LIMA S. de C., DIEB, M. Línguas na web: links entre ensino e aprendizagem. Ijui, 
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Compreensão e Expressão Oral em Polonês 2 Código: HPAC0409 

Natureza: (..) Obrigatória (  x ) Optativa (x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito: Não há 

HPAC0401 

Co-requisito: não há 

 
Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*30h práticas (PCC) 

CH semanal: 2 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Desenvolvimento das habilidades de compreensão e de expressão oral em língua polonesa com 

base em textos e materiais audiovisuais autênticos e reflexão sobre estratégias que permitam 

aprimorar as habilidades trabalhadas. 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Prática escrita em polonês 1 Código: HPAC0411 

Natureza: (..) Obrigatória ( x  ) Optativa ( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0402 

Co-requisito: não há 

 
Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*30h práticas (PCC) 

CH semanal: 2 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Produção escrita em língua polonesa através do emprego de estratégias discursivas, com o 

objetivo de levar o estudante a reconhecer padrões de organização de diferentes gêneros textuais. 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Prática escrita em Polonês 2 Código: HPAC0412 

Natureza: () Obrigatória (x ) Optativa ( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0411 
Co-requisito: não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*30h práticas (PCC) 

CH semanal: 2 
Padrão (PD): 0 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada 
(OR):0 

Prática 
Específica 
(PE):0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP):0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Leitura de gêneros textuais diversos, incluindo acadêmicos, observando suas principais 

características. Aperfeiçoamento da produção escrita em língua polonesa com ênfase em 

estratégias como a paráfrase e a retextualização, visando à produção de resumos, resenhas, 

esquemas, comentários críticos etc. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 [ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Gramática Contrastiva Polonês/Português 2 Código: HPAC0414 

Natureza: (...) Obrigatória (x) Optativa ( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0404 

Co-requisito: - não há 

 
Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*15h teóricas 
*15h práticas (PCC) 
CH semanal: 2 

Padrão (PD):  
15 

Laboratório 
(LB): 15 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Apresentação de estruturas gramaticais do polonês que sejam problemáticas para brasileiros, 

confronto entre essas estruturas e suas correspondentes em português e reflexão sobre 

diferenças morfossintáticas entre as duas línguas. 

 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Interlinguística Código: HPAC0415 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( X  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não há Co-requisito: - Modalidade:  (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 30 

 

Laboratório (LB): 

0  

 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 0 

 

Orientada (OR): 

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 0 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Comunicação entre povos falantes de línguas diferentes ao longo do tempo – o mito de Babel. Línguas 
filosóficas. Planejamento e normalização em línguas étnicas ou nacionais. Pidgins e créoles. Línguas 
planejadas a priori e a posteriori. Volapuque. Esperanto. Abordagem de uma ou mais dentre as seguintes 
línguas planejadas: Ido, Solresol, Latino sine Flexione, Occidental/Interlingue, Interlingua, Novial, Lojban.  

 
 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões 
de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no 
âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do 
trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de 
colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do 
planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o 
contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de 
alunos por turma.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Tópicos Especiais de Língua Polonesa 1 Código: HPAC0416 

Natureza:  

(  ) Obrigatória             (X) Optativa 
(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*teóricas 30h 
*práticas 30h (PCC) 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Apresentação, sistematização e emprego de um tópico específico de língua polonesa. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 [ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Tópicos Especiais de Língua Polonesa 2 Código: HPAC0417 

Natureza:  

(  ) Obrigatória             (X) Optativa 
(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0402 
Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*teóricas 30h 
*práticas 30h (PCC) 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Reflexão sobre um tópico específico de língua polonesa e aperfeiçoamento do emprego desse 

tópico. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 [ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Tópicos Especiais de Língua Polonesa 3  Código: HPAC0418 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa ( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0402 
Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*teóricas 30h 
*práticas 30h (PCC) 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Aprofundamento do estudo sobre um tópico específico de língua polonesa, visando o 

aperfeiçoamento do emprego e a reflexão sobre o tópico trabalhado. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 [ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Estudos temáticos de língua e linguística do polonês: fonética e 

fonologia 
Código: HPAC0419 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa (x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0404 
Co-requisito:  Modalidade: (x) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*teóricas 15h 
*práticas 15h (PCC) 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório 
(LB): 15 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

Fundamentos de fonética e fonologia da língua polonesa: estudo de propriedades dos fones do polonês. 

Aplicação dos conceitos de fonema e alofone à descrição do polonês. Introdução ao estudo da estrutura 

silábica e de restrições fonotáticas na organização da palavra fonológica em polonês. A relação fonema-

grafema na ortografia polonesa padrão. 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será a distância. 
 [ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 
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OSTASZEWSKA, D.; TAMBOR, J. Fonetyka i fonologia wspólczesnego jezyka polskiego. 

Warszawa: PWN, 2012. 

KOLACZEK, E. Testuj swój polski: Fonetyka. Kraków : Prolog, 2017. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
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Sklodowskiej, 2012. 

PAVEAU, M.A.; SARFATI, G.E. Wielkie teorie jezykoznawcze: od jezykoznawstwa historyczno-
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[Digite texto] 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Estudos temáticos de língua e linguística do polonês: 

morfossintaxe 
Código: HPAC0420 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa ( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0404 
Co-requisito: não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*teóricas 15h 
*práticas 15h (PCC) 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório 
(LB): 15 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Fundamentos de morfossintaxe da língua polonesa: noções de morfologia e sintaxe da língua polonesa. 

Interfaces entre unidades morfológicas e aspectos sintáticos do polonês. Introdução aos processos de 

produtividade lexical da língua polonesa. Noções de morfema e palavras. Estrutura e processos de 

formação do vocábulo, sua classe e função, regência, concordância. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será a distância. 
 [ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 
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[Digite texto] 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
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2009. 

KALETA, Z. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków: Editora da UJ, 1995.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 

BANKO, M. Wyklady z polskiej fleksji. Warszawa: PWN, 2009. 

COCKIEWICZ, W., MATLAK, A. Strukturalny Słownik Aspektowy Czasowników Polskich. 

Kraków: Wyd. UJ, 1995.  

GRZEGORCZYKOWA, R. Wyklady z polskiej skladni. Warszawa: PWN, 2008. 
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Universitas, 2011. 
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[Digite texto] 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Estudos temáticos de língua e linguística do polonês: semântica e 

pragmática 
Código: HPAC0421 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa (x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0404 
Co-requisito: não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*teóricas 15h 
*práticas 15h (PCC) 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório 
(LB): 15 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Apresentação introdutória de aspectos semânticos e pragmáticos da língua polonesa: papel do contexto 

na produção e interpretação de enunciados; implicaturas, referencialidade, pressuposição, atos de fala e 

estrutura informacional. Relação entre Semântica e Pragmática. 

 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será a distância. 
 [ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

FIORIN, J. L. (org.) Novos caminhos da Linguística. São Paulo: Contexto 2017. 
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PIRES DE OLIVEIRA, R. Semântica. In: MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna C. (Org.). 

Introdução. São Paulo: Cortez, 2001a. p. 17-46. v. 2. 
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Revista Virtual de Estudos da Linguagem, v. 8, 2007a, p. 1-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Digite texto] 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Estudos temáticos de língua e linguística do polonês: variação 

linguística 
Código: HPAC0422 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa (x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0404 
Co-requisito: não há Modalidade: (x) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*teóricas 15h 
*práticas 15h (PCC) 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório 
(LB): 15 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Introdução aos estudos sobre variação e mudança linguística do polonês. Línguas em contato: fenômenos 

de variação do polonês no Brasil. Variação e ensino de polonês no Brasil. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será a distância. 
 [ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 
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[Digite texto] 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

PAVEAU, M.A.; SARFATI, G.E. Wielkie teorie jezykoznawcze: od jezykoznawstwa historyczno-
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2011.  
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[Digite texto] 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Estudos temáticos de língua e linguística do polonês: análise 

crítica do discurso 
Código: HPAC0423 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa (x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0404 
Co-requisito: não há Modalidade: (x) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*teóricas 15h 
*práticas 15h (PCC) 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório 
(LB): 15 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Introdução à Análise Crítica do Discurso (ACD) e as noções de linguagem, discurso, sujeito e ideologia. A 

produção de sentidos na mídia impressa e digital. 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será a distância. 
 [ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Literatura Polonesa do Barroco e do Iluminismo Código: HPAC0453 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: -  
HPAC0404 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal:  04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo de autores ou temas do Barroco e do Iluminismo. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

**OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a 
participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no 
âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho 
escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração 
entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da 
execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial 
do professor nos diferentes  
campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma. 

 

 
 
 
 



[Digite texto] 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
HERNAS, Czesław. Barok. Warszawa: PWN, 2008. 
KLIMOWICZ, Mieczysław. Oświecenie. Warszawa: PWN, 2017. 
SIEWIERSKI, Henryk.  História da Literatura Polonesa. Brasília: EdUnB, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
LASOCIŃSKA, Estera.  Renesans – Oświecenie – antologia.  Warszawa: 
Stentor, 2005. 
MILOSZ, Czeslaw. Historia literatury polskiej; trad. Maria Tarnowska. Cracóvia: 
Znak, 2010. 
PASEK, Jan Chryzostom. Pamiętniki.Warszawa: Iskry, 2009. 
KRASICKI, Ignacy. Bajki i przypowieści. Wybór.  Disponível em: 
http://literat.ug.edu.pl/ikbajk/index.htm  
KRASICKI, Ignacy. Satyry. Disponível em: http://literat.ug.edu.pl/satyry/index.htm 
 
 
 

http://literat.ug.edu.pl/ikbajk/index.htm


[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Literatura Polonesa da Idade Média e do Renascimento Código: HPAC0454 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: -  
HPAC0404 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal:  04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo de autores ou temas relativos à idade Média e ao Renascimento. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma. 

 
 



[Digite texto] 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
MICHAŁOWSKA, Teresa. Średniowiecze. Warszawa: PWN, 2002. 
SIEWIERSKI, Henryk.  História da Literatura Polonesa. Brasília: EdUnB, 2000. 
ZIOMEK, Jerzy. Renesans. Warszawa: PWN, 2018. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
LASOCIŃSKA, Estera.  Renesans – Oświecenie – antologia.  Warszawa: 
Stentor, 2005. 
KOCHANOWSKI, Jan. Fraszki. Wrocław: Ossolineum, 2008. 
KOCHANOWSKI, Jan. Pieśni. Wrocław: Ossolineum, 2008. 
KOCHANOWSKI, Jan. Treny. Wrocław: Ossolineum, 2009. 
MILOSZ, Czeslaw. Historia literatury polskiej; trad. Maria Tarnowska. Cracóvia: 
Znak, 2010. 
REJ, Mikołaj. Wybór pism. Wrocław: Ossolineum, 2015. 
 
 



[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Literatura Comparada 1 Código: HPAC0455 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
(  x ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade:  (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ). ........ % EaD* 
CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas 
(PCC) 
CH semanal:  04 

Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 
30 

Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Estudo e aplicação de conceitos básicos de literatura comparada. Comparação de autores representativos das 
literaturas mundiais. Reflexão a respeito da presença da história e cultura afro-brasileira e indígena nas literaturas. 
Literaturas como um dispositivo de sensibilização nas questões de direitos humanos e educação ambiental. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a 
participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no 
âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do 
trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de 
colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do 
planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato 
contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 



[Digite texto] 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura comparada. SP: Ática, 2006. 
______________; COUTINHO, Eduardo F. Literatura Comparada: textos 
fundadores. RJ: Rocco, 1994. 
NITRINI, Sandra. Literatura Comparada. SP: EDUSP, 2000. 
   
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
BITTENCOURT, Gilda Neves da Silva(org.). Literatura comparada: teoria e 
prática. Porto Alegre: Sagra DC Luzatto, 1996. 
BRUNEL, Pierre et al. Que é Literatura Comparada? Trad. Célia Berrettini. São 
Paulo: Perspectiva, 2012. 
KAISER, Gerhard R. Introdução a literatura comparada. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1980. 
MINER, Earl. Poética comparada. Brasília: EdUnB, 1996. 
WEINHARDT, Marilene; CARDOZO, Maurício Mendonça (orgs.). Centro, centros: 
literatura e literatura comparada em discussão. Curitiba: EdUFPR, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



[Digite texto] 
 

 
Ficha 1 (permanente) 

 

 

Disciplina: Literatura Comparada 2 Código: HPAC0456 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 
há 

Co-requisito: - 
Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas 
(PCC) 
CH semanal:  
04 

Padrão (PD): 30 
Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 

Pedagógica 
(EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Gêneros, temas, relações literárias e periodização vistos em perspectiva comparatista. 
Intertextualidade e interdisciplinaridade. 

 
 

 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  
 

 
 



[Digite texto] 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
 
CARVALHAL, Tania. O próprio e o alheio: ensaios de literatura comparada. São 
Leopoldo: Unisinos, 2003. 
COUTINHO, Eduardo. Literatura comparada na América Latina. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, 2003. 
GUILLÉN, Claudio. Entre lo uno y lo diverso: introducción a la literatura 
comparada (ayer y hoy). Barcelona: Tusquets, 2005. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
BASSNETT, Susan. Comparative literature: a critical introduction. Oxford: 
Blackwell, 1993. 
BILCZEWSKI, Tomasz. Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania 
porównawcze wobec translatologii. Kraków: Universitas, 2010. 
BILCZEWSKI, Tomasz (red.). Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej 
komparatystyki. Antologia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
2010. 
CARVALHAL, Tânia Franco (org.). Literatura comparada no mundo. Porto Alegre: 
L&PM/Vitae/AILC, 1997. 
FUENTES, Carlos. Geografia do romance; trad. Carlos Nougué. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2007. 
JANASZEK-IVANIČKOVÁ, Halina. O współczesnej komparatystyce literackiej. 
Warszawa: PWN, 1989. 
 

http://merlin.pl/Tomasz-Bilczewski/ksiazki/person/1.html
http://merlin.pl/Tomasz-Bilczewski/ksiazki/person/1.html
http://merlin.pl/Wydawnictwo-Uniwersytetu-Jagiellonskiego/browse/search/1.html?offer=O&firm=Wydawnictwo+Uniwersytetu+Jagiello%F1skiego


[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Literatura Comparada 3 Código: HPAC0457 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: -
HPAC0404
Língua polonesa 5 

Co-requisito: - 
Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD     
(  ) ...... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas 
(PCC) 
CH semanal:  
04 

Padrão (PD): 30 
Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Estudos comparativos entre obras literárias manifestando relações entre línguas e culturas 
diferentes ou literatura e outras artes: confrontos culturais, traduções e adaptações. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  



[Digite texto] 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
 
DAMROSCH, David. What is world literature? Princeton: Princeton University 
Press, 2003.   
NYCZ, Ryszard; MIODUNKA, Władysław; KUNZ, Tomasz (red.). Polonistyka bez 
granic; tom I: Wiedza o literaturze i kulturze. Kraków: Universitas, 2010. 
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Death of a discipline. New York: Columbia 
University Press, 2003. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
BEHAR, Lisa Block de et alii (ed.). Comparative literature: sharing knowledges for 
preserving cultural diversity. Oxford, UK: EOLSS/Unesco, 2009. 
BUESCU, Helena Carvalhão; DUARTE, João Ferreira; GUSMÃO, Manuel (org.). 
Floresta encantada: novos caminhos da literatura comparada. Lisboa: Dom 
Quixote, 2001. 
HUTCHEON, Linda. Uma teoria da adaptação; trad. André Cechinel, 2ª ed. 
Florianópolis: Editora UFSC, 2013.  
JAMESON, Fredric; MIYOSHI, Masao (org.). The cultures of globalization. 
Durham: Duke University Press, 1998.  
KRYSINSKI, Wladimir. Dialéticas da transgressão: o novo e o moderno na 
literatura do séc. XX; trad. Ignacio Antonio Neis et alii. São Paulo: Perspectiva, 
2007. 
LAGERROTH, Ulla-Britta; LUND, Hans; HEDLING, Erik (org.). Interart poetics: 
essays on the interrelations of the arts and media. Amsterdam: Rodopi, 1997. 
STEINER, George. Antígonas; trad. Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio D’Água, 2008. 
 



[Digite texto] 
 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Introdução à narrativa polonesa Código: HPAC0458 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 
há 

Co-requisito: - 
Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 30 
*30 teóricas 
CH semanal:  02 

Padrão (PD): 30 
 
Laboratório (LB): 
0 

 
Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 0 
 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 
Introdução  ao estudo da narrativa polonesa. Apresentação do quadro histórico, periodização e 
principais autores. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  



[Digite texto] 
 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
BOROWSKI, Tadeusz, et. al. Contos polacos. Tradução de José Saramago. 
Lisboa: Editorial Estampa, 1977. 
MILOSZ, Czeslaw. Historia literatury polskiej; trad. Maria Tarnowska. Cracóvia: 
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[Digite texto] 
 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: A narrativa polonesa Código: HPAC0459 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 
há 

Co-requisito: - 
Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas 
(PCC) 
CH semanal:  04 

Padrão (PD): 30 
 
Laboratório (LB): 
30 

 
Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 0 
 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 
Estudo da narrativa polonesa. Estudo dos principais autores e obras. 

 
 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  
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[Digite texto] 
 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Introdução à poesia polonesa Código: HPAC0460 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 

há 
Co-requisito: - 

Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  

).......... % EaD* 

CH Total: 30 

* 30 teóricas 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 30 

 

Laboratório (LB): 

0 

 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 0 

 

Orientada (OR): 

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 0 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Introdução  ao estudo da poesia polonesa. Apresentação do quadro histórico, periodização e 
principais autores. 

 
 

 
 
 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: A poesia polonesa Código: HPAC0461 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 
há 

Co-requisito: - 
Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas 
(PCC) 
CH semanal:  04 

Padrão (PD): 30 
 
Laboratório (LB): 
30 

 
Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 0 
 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 
Estudo da poesia polonesa. Estudo dos principais autores e obras. 

 

 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  
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[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Literatura e o Holocausto Código: HPAC0462 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 
há 

Co-requisito: - 
Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 30 
*15 teóricas 
*15 práticas 
(PCC) 
CH semanal:  02 

Padrão (PD): 15 
 
Laboratório (LB): 
15 

 
Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 0 
 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 
Estudo da obras representativas da literatura polonesa relacionada com o tema do Holocausto 

 
 

 
 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  
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Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 

há 
Co-requisito: - 

Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  

).......... % EaD* 

CH Total: 30 

*15 teóricas 

*15 práticas 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 15 Laboratório (LB): 

15 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Apresentação e estudo da literatura infanto-juvenil polonesa e/ou traduzida para o polonês. 
Elementos característicos. Influências na cultura polonesa. Histórias em quadrinhos infanto-
juvenis na tradição polonesa. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  

Ficha 1 (permanente) 

Código: HPAC0463 Disciplina: Literatura infanto-juvenil na Polônia 



[Digite texto] 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
BRZECHWA, Jan. Brzechwa dzieciom. Cracóvia: Greg, 2017. 
CHMIELEWSKI, Henryk Jerzy. Tytus, Romek i A'tomek. Superkolekcja – 25 ksiąg 
przygód. Varsóvia: Prószyński i Ska, 2009. 
CHRISTA, Janusz. Kajko i Kokosz. Szkoła latania. Varsóvia: Egmont, 2017. 
COLOMER, T. A formação do leitor literário: narrativa infantil e juvenil atual. 
Tradução Laura Sandroni. São Paulo: Global, 2003. 
KONOPNICKA, Maria. Na jagody. https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/na-
jagody.html 
KONOPNICKA, Maria. O krasnoludkach i sierotce Marysi. 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-krasnoludkach-i-sierotce-marysi.html 
KORCZAK, Janusz. Król Maciuś Pierwszy. 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-macius-pierwszy.html 
SZKLARSKI, Alfred. Tomek u źródeł Amazonki. Varsóvia: Muza, 2007.  
TUWIM, Julian. Klasyka wierszy dla dzieci. Cracóvia: Greg, 2017. 
TUWIM, Julian. Tuwim. Idealização: Agnieszka Drewno. Varsóvia: Babel Studio, 
2013. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

BALUCH, Alicja. Archetypy literatury dziecięcej. Cracóvia: Wydawnictwo naukowe 
WSP, 1993. 
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise nos contos de fadas. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1978.  
HUNT, Peter. Crítica, Teoria e Literatura Infantil. Tradução Cid Knipel. São Paulo: 
Cosac Naify, 2010. 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/na-jagody.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/na-jagody.html


[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Introdução ao teatro polonês Código: HPAC0464 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 
há 

Co-requisito: - 
Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 30 
*30 teóricas 
CH semanal:  02 

Padrão (PD): 30 
 
Laboratório (LB): 
0 

 
Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 0 
 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 
Introdução  ao estudo do teatro polonês. Apresentação do quadro histórico, periodização e 
principais autores. 

 
 
 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  

 



[Digite texto] 
 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
CIECHOWICZ, Jan, MAJCHROWSKI, Zbigniew (org.) Dramat polski. 
Interpretacje. Część 1: Od wieku XVI do Młodej Polski. Gdańsk: Słowo/obraz 
terytoria, 2002. 
CIECHOWICZ, Jan, MAJCHROWSKI, Zbigniew(org.) Dramat polski. 
Interpretacje. Część 2: Po 1918. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2002. 
KŁOSSOWICZ, Jan. Antologia dramatu polskiego (tom1-2). Warszawa: 
Prószyński i S-ka, 2007. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
BRAUN, Kazimierz. Kieszonkowa historia teatru polskiego; wydanie II 
poprawione. Lublin: Norbertinum, 2003. 
______ Teatr polski 1939–1989. Obszary wolności — obszary zniewolenia, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 1994 
GŁOWACKI, Janusz.  5 i ½. Warszawa: Świat książki, 2007. 
GOMBROWICZ, Witold. Kraków,: Wydawnictwo Literackie, 2012.  
MROŻEK, Sławomir. Wybór dramatów. Warszawa: Noir sur blanc, 2000. 
RÓŻEWICZ, Tadeusz. Dramaty wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. 
WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy. Wybór Dramatów. Wrocław: Ossolineum, 1983 

 
 



[Digite texto] 
 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Teatro Polonês 1 Código: HPAC0465 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não há 
Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo dos principais dramaturgos e/ou diretores teatrais poloneses. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 
 
 



[Digite texto] 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
CIECHOWICZ, Jan, MAJCHROWSKI, Zbigniew (org.) Dramat polski. 
Interpretacje. Część 1: Od wieku XVI do Młodej Polski. Gdańsk: Słowo/obraz 
terytoria, 2002. 
CIECHOWICZ, Jan, MAJCHROWSKI, Zbigniew(org.) Dramat polski. 
Interpretacje. Część 2: Po 1918. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2002. 
KŁOSSOWICZ, Jan. Antologia dramatu polskiego (tom1-2). Warszawa: 
Prószyński i S-ka, 2007. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
BRAUN, Kazimierz. Kieszonkowa historia teatru polskiego; wydanie II 
poprawione. Lublin: Norbertinum, 2003. 
______ Teatr polski 1939–1989. Obszary wolności — obszary zniewolenia, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 1994 
GŁOWACKI, Janusz.  5 i ½. Warszawa: Świat książki, 2007. 
GOMBROWICZ, Witold. Kraków,: Wydawnictwo Literackie, 2012.  
MROŻEK, Sławomir. Wybór dramatów. Warszawa: Noir sur blanc, 2000. 
RÓŻEWICZ, Tadeusz. Dramaty wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. 
WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy. Wybór Dramatów. Wrocław: Ossolineum, 1983 

 
 
 
 



[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Teatro Polonês 2 Código: HPAC0466 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - 
HPAC0403 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo em profundidade de um ou mais dramaturgos poloneses. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 

 



[Digite texto] 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
CIECHOWICZ, Jan, MAJCHROWSKI, Zbigniew (org.) Dramat polski. 
Interpretacje. Część 1: Od wieku XVI do Młodej Polski. Gdańsk: Słowo/obraz 
terytoria, 2002. 
CIECHOWICZ, Jan, MAJCHROWSKI, Zbigniew(org.) Dramat polski. 
Interpretacje. Część 2: Po 1918. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2002. 
KŁOSSOWICZ, Jan. Antologia dramatu polskiego (tom1-2). Warszawa: 
Prószyński i S-ka, 2007. 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
BRAUN, Kazimierz. Kieszonkowa historia teatru polskiego; wydanie II 
poprawione. Lublin: Norbertinum, 2003. 
______ Teatr polski 1939–1989. Obszary wolności — obszary zniewolenia, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 1994 
GŁOWACKI, Janusz.  5 i ½. Warszawa: Świat książki, 2007. 
GOMBROWICZ, Witold. Kraków,: Wydawnictwo Literackie, 2012.  
MROŻEK, Sławomir. Wybór dramatów. Warszawa: Noir sur blanc, 2000. 
RÓŻEWICZ, Tadeusz. Dramaty wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. 
WITKIEWICZ, Stanisław Ignacy. Wybór Dramatów. Wrocław: Ossolineum, 1983 

 
 
 
 
 



[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Literaturas Eslavas Código: HPAC0467 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não há 
Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 30 
*15 teóricas 
*15 práticas 
CH semanal: 02 

Padrão (PD): 15  Laboratório (LB): 15 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo de autores representativos de diversas literaturas eslavas em tradução. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 
 



[Digite texto] 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
 

ARAÚJO, Nelson de. História do teatro; 2ª ed. ampliada. Salvador: Empresa 
Gráfica da Bahia, 1991. 
CARPEAUX, Otto Maria. História da literatura ocidental (vol. I, II, III e IV); 3ª ed. 
Brasília: Senado Federal, 2008. 
SZABOLCSI, Miklós. Literatura universal do século XX; trad. Aleksandar 
Jovanović. Brasília: Editora UnB, 1990. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
BRADBURY, Malcolm; McFARLANE, James (org.). Modernismo: guia geral 1890-
1930; trad. Denise Bottman. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 
CORNIS-POPE, Marcel; NEUBAUER, John (ed.). History of the literary cultures 
of East-Central Europe: junctures and disjunctures in the 19th and 20th Centuries. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2004 (vol. I), 2006 (vol. II), 2007 (vol. III), 
2010 (vol. IV). 
DELAPERRIÈRE, Maria (dir.). Histoire littéraire de l'europe médiane des 
origines à nos jours. Paris: l’Harmattan, 1998. 
ESSLIN, Martin. The theatre of the absurd; third edition (revised and enlarged). New York: 
Penguin, 1983. 
KRYSINSKI, Wladimir. Dialéticas da transgressão: o novo e o moderno na 
literatura do séc. XX; trad. Ignacio Antonio Neis et alii. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
MASŁOWSKI, Michel (dir.). Culture et identité en Europe Centrale: canons 
littéraires et visions de l’histoire. Paris: Institut d'Études Slaves, 2011. 
SCHNAIDERMAN, Boris. Os escombros e o mito: a cultura e o fim da União 
Soviética. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Introdução ao cinema polonês Código: HPAC0468 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 

há 
Co-requisito: - 

Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  

).......... % EaD* 

CH Total: 30 

*30 teóricas 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 15 Laboratório (LB): 

15 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Introdução  ao estudo do cinema polonês. Apresentação do quadro histórico, principais escolas 
e diretores. Análise de obras representativas. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 



[Digite texto] 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
LUBELSKI, Tadeusz. Historia kina polskiegoTwórcy, filmy, konteksty. 
Katowice: Videograf II, 2009. 
LUBELSKI, Tadeusz. Wajda.Portret mistrza w kilku odsłonach. Wrocław: 
Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. 
MARON, Marcin. Dramat czasu i wyobraźni. Kraków: Universitas, 2010 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
HENDRYKOWSKI, Marek. Andrzej Munk. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 
2011. 
INSDORF, Anette. Double Lives, Second Chances. The cinema of Krzysztof 
Kieslowski. New York: Miramax, Hyperion, 2002. 
LUBELSKI, Tadeusz (org.). Kino Krzysztofa Kieślowskiego. Kraków: 
Universitas, 1997. 
MĄKA-MALATYŃSKA, Katarzyna. Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu 
w polskim filmie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. 
NOWAKOWSKI, Jacek. W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha 
Majewskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Estudos avançados do cinema polonês Código: HPAC0469 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 
há 

Co-requisito: - 
Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 30 
*30 teóricas 
CH semanal:  02 

Padrão (PD): 15 Laboratório (LB): 
15

Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Estudo aprofundado da obra de um diretor ou de um tema do cinema polonês. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 



[Digite texto] 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
LUBELSKI, Tadeusz. Historia kina polskiegoTwórcy, filmy, konteksty. 
Katowice: Videograf II, 2009. 
LUBELSKI, Tadeusz. Wajda.Portret mistrza w kilku odsłonach. Wrocław: 
Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. 
MARON, Marcin. Dramat czasu i wyobraźni. Kraków: Universitas, 2010 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
HENDRYKOWSKI, Marek. Andrzej Munk. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 
2011. 
INSDORF, Anette. Double Lives, Second Chances. The cinema of Krzysztof 
Kieslowski. New York: Miramax, Hyperion, 2002. 
LUBELSKI, Tadeusz (org.). Kino Krzysztofa Kieślowskiego. Kraków: 
Universitas, 1997. 
MĄKA-MALATYŃSKA, Katarzyna. Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu 
w polskim filmie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. 
NOWAKOWSKI, Jacek. W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha 
Majewskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Cinema Polonês Código: HPAC0470 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não há 
Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*60 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Estudo panorâmico do cinema polonês com enfoque nos principais diretores-criadores. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 



[Digite texto] 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
LUBELSKI, Tadeusz. Historia kina polskiegoTwórcy, filmy, konteksty. 
Katowice: Videograf II, 2009. 
LUBELSKI, Tadeusz. Wajda.Portret mistrza w kilku odsłonach. Wrocław: 
Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. 
MARON, Marcin. Dramat czasu i wyobraźni. Kraków: Universitas, 2010 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
HENDRYKOWSKI, Marek. Andrzej Munk. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 
2011. 
INSDORF, Anette. Double Lives, Second Chances. The cinema of Krzysztof 
Kieslowski. New York: Miramax, Hyperion, 2002. 
LUBELSKI, Tadeusz (org.). Kino Krzysztofa Kieślowskiego. Kraków: 
Universitas, 1997. 
MĄKA-MALATYŃSKA, Katarzyna. Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu 
w polskim filmie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. 
NOWAKOWSKI, Jacek. W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha 
Majewskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. 
 
 
 



[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Literatura Polonesa 1 Código: HPAC0471 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - 
HPAC0403 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo em profundidade de um tema da literatura polonesa. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 
 



[Digite texto] 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
MILOSZ, Czeslaw. Historia literatury polskiej; trad. Maria Tarnowska. Cracóvia: 
Znak, 2010. 
_____________. O testemunho da poesia: Seis conferências sobre as aflições 
de nosso século. Trad. Marcelo Paiva de Souza. EdUFPR, 2012. 
SIEWIERSKI, Henryk.  História da Literatura Polonesa. Brasília: EdUnB, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
HUTNIKIEWICZ, Artur. Młoda Polska. Warszawa: PWN, 2017 
KWIATKOWSKI, Jerzy. Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa PWN, 
2018. 
MARKIEWICZ, Henryk. Pozytywizm;. Warszawa: PWN, 2002. 
ŚWIĘCH, Jerzy. Literatura polska w latach II wojny światowej. Warszawa: 
PWN, 2017. 
WITKOWSKA, Alina, PRZYBYLSKI, Ryszard. Romantyzm;. Warszawa: PWN, 
2002 
 
 



[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Literatura Polonesa 2 Código: HPAC0472 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - 
HPAC0404 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo em profundidade de um autor da literatura polonesa. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupo 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma. 
 
 
 

 



[Digite texto] 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
MIŁOSZ, Czeslaw. Historia literatury polskiej; trad. Maria Tarnowska. Cracóvia: 
Znak, 2010. 
_____________. O testemunho da poesia: Seis conferências sobre as aflições 
de nosso século. Trad. Marcelo Paiva de Souza. EdUFPR, 2012. 
SIEWIERSKI, Henryk.  História da Literatura Polonesa. Brasília: EdUnB, 2000. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
HUTNIKIEWICZ, Artur. Młoda Polska. Warszawa: PWN, 2017 
KWIATKOWSKI, Jerzy. Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa PWN, 
2018. 
MARKIEWICZ, Henryk. Pozytywizm;. Warszawa: PWN, 2002. 
ŚWIĘCH, Jerzy. Literatura polska w latach II wojny światowej. Warszawa: 
PWN, 2017. 
WITKOWSKA, Alina, PRZYBYLSKI, Ryszard. Romantyzm. Warszawa: PWN, 
2002 
 
 
 



[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Tópicos Especiais de Literatura Polonesa 3 Código: HPAC0473 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - 
HPAC0404 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo em profundidade de um período da literatura polonesa. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma. 

 
 



[Digite texto] 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
MILOSZ, Czeslaw. Historia literatury polskiej; trad. Maria Tarnowska. Cracóvia: 
Znak, 2010. 
_____________. O testemunho da poesia: Seis conferências sobre as aflições 
de nosso século. Trad. Marcelo Paiva de Souza. EdUFPR, 2012. 
SIEWIERSKI, Henryk.  História da Literatura Polonesa. Brasília: EdUnB, 2000. 
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HUTNIKIEWICZ, Artur. Młoda Polska. Warszawa: PWN, 2017 
KWIATKOWSKI, Jerzy. Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa PWN, 
2018. 
MARKIEWICZ, Henryk. Pozytywizm;. Warszawa: PWN, 2002. 
ŚWIĘCH, Jerzy. Literatura polska w latach II wojny światowej. Warszawa: 
PWN, 2017. 
WITKOWSKA, Alina, PRZYBYLSKI, Ryszard. Romantyzm. Warszawa: PWN, 
2002 
 
 



[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Estudos da Crítica Literária e/ou da Ensaística Polonesas Código: HPAC0474 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - 
HPAC0404 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Estudo panorâmico de expoentes da crítica literária e/ou da ensaística polonesas. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 



[Digite texto] 
 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
 
MARKIEWICZ, Henryk. Polska nauka o literaturze: zarys rozwoju; wyd. drugie, 
uzupełnione. Warszawa: PWN, 1985.  
___. Od Tarnowskiego do Kotta. Kraków: Universitas, 2010. 
TOMKOWSKI, Jan. Polski esej literacki. Antologia. Wrocław: ZNIO, 2017. 
WYKA, Marta (red. i wstęp). “Kartografowie dziwnych podróy”: wypisy z polskiej 
krytyki literackiej XX wieku. Kraków: Universitas, 2004.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
BERARDINELLI, Alfonso. La forma del saggio; 2º ed. Venezia: Marsilio, 2008. 
GŁOWIŃSKI, Michał; DYBCIAK, Krzysztof. Badania nad krytyką literacką: seria 
druga; studia. Wrocław: ZNIO, 1984.  
JAKUBOWSKA, Urszula; MYŚLIŃSKI, Jerzy (red.). Humanistyka polska w 
latach 1945-1990. Warszawa: IBL/FAH, 2006. 
KARPIŃSKI, Wojciech. Książki zbójeckie; wyd. 4., rozszerzone i uzupełnione. 
Warszawa: Zeszyty Literackie, 2009.  
NYCZ, Ryszard. Język modernizmu; wyd. 2. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2002.  
SENDYKA, Roma. Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości 
gatunku. Kraków: Universitas, 2006. 
TOMKOWSKI, Jan. Moja historia eseju. Warszawa: 2 Kolory, 2013. 
 
 



[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Tradução Literária Polonês/Português 1 Código: HPAC0476 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - 
HPAC0403 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Prática de tradução de textos literários breves, reflexão sobre a linguagem literária, visões de 
mundo e o processo de traduzir. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma. 



[Digite texto] 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
 
ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na prática; 5ª ed. São Paulo: 
Ática, 2007. 
BARAŃCZAK, Stanisław. Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza 
poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów; wyd. 3. Kraków: a5, 
2004. 
BRITTO, Paulo Henriques. A tradução literária. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2012. 
CAMPOS, Haroldo de. Transcriação; org. Marcelo Tápia e Thelma M. Nóbrega. 
São Paulo: Perspectiva, 2013. 
RÓNAI, Paulo. A tradução vivida; 2ª ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
BALCERZAN, Edward; RAJEWSKA, Ewa (red.). Pisarze polscy o sztuce 
przekładu: 1440-2005. Antologia; wyd. II. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007. 
BASSNETT, Susan. Translation studies; 3rd ed. London: Routledge, 2002. 
HEYDEL, Magda. Gorliwość tłumacza: przekład poetycki w twórczości Czesława 
Miłosza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. 
JARNIEWICZ, Jerzy. Gościnność słowa: szkice o przekładzie literackim. Kraków: 
Znak: 2012. 
KACZOROWSKA, Monika. Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na 
przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka 
angielskiego. Kraków: Univerrsitas, 2011. 
LEFEVERE, André. Translation, rewriting and the manipulation of literary fame. 
London: Routledge, 1992. 
MIŁOSZ, Czesław. Kontynenty. Kraków: Znak, 2002.   
PORTINHO, Waldivia Marchiori (org.). A tradução da grande obra literária: 
depoimentos. São Paulo: Álamo, 1982. 
 
 
 
 



[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Tradução Literária Polonês/Português 2 Código: HPAC0477 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - 
HPAC0404 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Prática de tradução de textos em prosa e poesia. 
Reflexão sobre linguagem literária, visões de mundo e o processo de traduzir. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma. 



[Digite texto] 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
 
ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na prática; 5ª ed. São Paulo: 
Ática, 2007. 
BARAŃCZAK, Stanisław. Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza 
poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów; wyd. 3. Kraków: a5, 
2004. 
BRITTO, Paulo Henriques. A tradução literária. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2012. 
CAMPOS, Haroldo de. Transcriação; org. Marcelo Tápia e Thelma M. Nóbrega. 
São Paulo: Perspectiva, 2013. 
RÓNAI, Paulo. A tradução vivida; 2ª ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
BALCERZAN, Edward; RAJEWSKA, Ewa (red.). Pisarze polscy o sztuce 
przekładu: 1440-2005. Antologia; wyd. II. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007. 
BASSNETT, Susan. Translation studies; 3rd ed. London: Routledge, 2002. 
HEYDEL, Magda. Gorliwość tłumacza: przekład poetycki w twórczości Czesława 
Miłosza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. 
JARNIEWICZ, Jerzy. Gościnność słowa: szkice o przekładzie literackim. Kraków: 
Znak: 2012. 
KACZOROWSKA, Monika. Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na 
przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka 
angielskiego. Kraków: Univerrsitas, 2011. 
LEFEVERE, André. Translation, rewriting and the manipulation of literary fame. 
London: Routledge, 1992. 
MIŁOSZ, Czesław. Kontynenty. Kraków: Znak, 2002.   
PAES, José Paulo. Tradução: a ponte necessária. São Paulo: Ática, 1990. 
 
 



[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Teoria e Prática de Tradução Polonês/Português 1 Código: HPAC0478 
Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: -  
HPAC0403 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
*30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Prática de tradução de textos diversos, reflexão sobre a linguagem, visões de mundo e o processo 
de traduzir. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 



[Digite texto] 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
 
BALCERZAN, Edward. Tłumaczenie jako “wojna światów”. W kręgu 
translatologii i komparatystyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011. 
BALCERZAN, Edward; RAJEWSKA, Ewa (red.). Pisarze polscy o sztuce 
przekładu: 1440-2005. Antologia; wyd. II. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007. 
BUKOWSKI, Piotr; HEYDEL, Magda (red.).  Współczesne teorie przekładu. 
Antologia. Kraków: Znak, 2009. 
DĄMBSKA-PROKOP, Urszula (red.). Mała encyklopedia przekładoznawstwa. 
Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii Educator, 2000.  

PIEŃKOS, Jerzy. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty 
lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: PWN, 1993. 
WOJTASIEWICZ, Olgierd. Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa: TEPIS, 2005. 
 

 
COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
 
ADAMCZYK-GARBOWSKA, Monika. Polskie tłumaczenia angielskiej literatury 
dziecięcej: problemy krytyki przekładu. Wrocław: ZNIO, 1988. 
BAKER, Mona; SALDANHA, Gabriela (ed.). Routledge encyclopedia of 
translation studies; 2nd ed. London/New York: Routledge, 2011. 
BARAŃCZAK, Stanisław. Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza 
poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów; wyd. 3. Kraków: a5, 
2004. 
BEDNARCZYK, Anna. W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa: PWN, 
2008. 
CHROBAK, Marzena. Między światami. Tłumacz ustny oraz komunikacja 
międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty Ameryki. Kraków: WUJ, 
2012.  
HEJWOWSKI, Krzysztof. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. 
Warszawa: PWN, 2004. 
KOZAK, Jolanta. Przekład literacki jako metafora. Warszawa: PWN, 2008. 
KUBASZCZYK, Joanna. Faktura oryginału i przekładu. O przekładzie tekstów 
literackich. Warszawa: PWN, 2016. 
MAJKIEWICZ, Anna. Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. 
Warszawa: PWN, 2008. 
PISARKOWA, Krystyna. Pragmatyka przekładu: przypadki poetyckie. Kraków: 
Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, 1998.   
SKWARA, Marta. "Polski Whitman". O funkcjonowaniu poety obcego w 
kulturze narodowej. Kraków: Universitas, 2010. 
TOMASZKIEWICZ, Teresa. Przekład audiowizualny. Warszawa: PWN, 2006. 
 



[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Teoria e Prática de Tradução Polonês/Português 2 Código: HPAC0479 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: 
HPAC0403 

Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Prática de tradução de textos acadêmicos, reflexão sobre linguagem, visões de mundo e o 
processo de traduzir. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 
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[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Estudos avançados de cultura polonesa Código: HPAC0481 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não 
há 

Co-requisito: - 
Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 30 
*30 teóricas 
CH semanal:  02 

Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 
0 

Campo (CP): 
0 

Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Estudo aprofundado de um tema ou de um fenômeno da cultura polonesa. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 

Assinatura: 
_______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
DAVIES, Norman. Boże igrzysko. Kraków: Znak, 2010.  
SIUCHNIŃSKI, MATEUSZ; KOBYLŃSKI, Szymon. Ilustrowana kronika Polaków. 
The Facto, 2005 
SNYDER, Timothy. Terras de sangue. São Paulo: Record, 2012. 
 
BIBLIOGRAFIA  COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 
DAVIES, Norman. Serce Europy. London: Aneks, 1995 
MILOSZ, Czeslaw. Historia literatury polskiej; trad. Maria Tarnowska. Cracóvia: 
Znak, 2010. 
_____________. Mente cativa. São Paulo: Novo Século, 2010. 
_____________. O testemunho da poesia: Seis conferências sobre as aflições 
de nosso século. Trad. Marcelo Paiva de Souza. EdUFPR, 2012. 
SIEWIERSKI, Henryk.  História da literatura polonesa. Brasília: EdUnB, 2000. 
ZAMOYSKI, Adam. História da Polônia. Lisboa: Edições 70, 2011. 
 
 
 



[Digite texto] 
 

 
 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Estudos de Cultura Polonesa Código: HPAC0482 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não há 
Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas 
* 30 práticas (PCC) 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30  Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Contato com elementos fundamentais da cultura polonesa, visando à compreensão, por meio de 
uma abordagem intercultural, de aspectos da história da Polônia, da formação do povo e da língua, 
da organização político-administrativa do país, bem como das especificidades socioculturais do 
povo polonês. 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, 
da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo 
e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por 
turma. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
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Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Introdução aos estudos de Cultura Polônica Código: HPAC0483 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não há 
Co-
requisito: - 

Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  
).......... % EaD* 

CH Total: 30 
*15 teóricas 
*15 práticas (PCC) 
CH semanal: 02 

Padrão (PD): 15  Laboratório (LB): 15 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR):  
Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic
a (EFP): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Introdução aos estudos da imigração e de elementos históricos, linguísticos e culturais da etnia 
polonesa no Brasil. Elementos da interculturalidade polono-brasileira 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
 
Assinatura: 
_______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma.  
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Ludowa Spółdzielna Wydawnicza, 1971. 
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Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Estudos de Cultura Polônica Código: HPAC0484 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa ( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito: Não há Co-requisito: Não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  ). .... % EaD* 

CH Total: 60 
*60h teóricas 

CH semanal: 4 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES):  Orientada (OR): 
Prática 
Específica (PE): 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 

EMENTA (Unidade Didática) 

Estudos da imigração e de elementos históricos, linguísticos e culturais da etnia polonesa no 

Brasil. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será a distância.
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de 
aprendizagem considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância 
(EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de 
campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo 
questões de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos 
grupos para desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente 
responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente 
no âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização 
do trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no 
acordo de colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e 
processual do planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o 
que requer o contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente 
a limitação de alunos por turma. 
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[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: História das Línguas Eslavas Código: HPAC0485 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa ( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito: Não há Co-requisito: Não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  ). .... % EaD* 

CH Total: 30 
*teóricas 30h 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 0 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática) 

Estudo panorâmico sobre a origem, a expansão, a divisão e as especificidades das línguas 

eslavas. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Teorias de Aquisição de Segunda Língua (L2) Código: HPAC0500 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa (x) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito: Não há Co-requisito: Não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  ). .... % EaD* 

CH Total: 30 
*teóricas 15h 
*práticas 15h (PCC) 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório 
(LB): 15 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática) 

Estudo dos princípios e processos que regem a aquisição de uma segunda língua, de uma 

perspectiva multidisciplinar. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Linguística Aplicada ao Ensino de Polonês Código: HPAC0501 

Natureza:  

(  ) Obrigatória             (X) Optativa 
(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0403 
Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ). ........ % EaD* 

CH Total: 60 
*teóricas 30h 
*práticas 30h (PCC) 

CH semanal:  04 

Padrão (PD): 
30 

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Reflexão linguística aplicada ao ensino de Polonês como língua estrangeira. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   _________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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[Digite texto] 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

Disciplina: Metodologia de ensino de polonês como língua estrangeira Código: HPAC0502 

Natureza: (  ) Obrigatória (x) Optativa ( x ) Semestral      (   ) Anual       (   ) Modular 

Pré-requisito:  

HPAC0404 

 

Co-requisito: Não há Modalidade: ( x ) Presencial      (   ) Totalmente EaD      (  )...... % EaD* 

CH Total: 30 
*teóricas 15h 
*práticas 15h (PCC) 

CH semanal:  02 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório 
(LB): 15 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
0 

Prática Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Diferentes enfoques no ensino de língua estrangeira moderna. Reflexão sobre a situação do ensino das 

línguas estrangeiras modernas na realidade educacional brasileira. Alternativas metodológicas no ensino 

de polonês como língua estrangeira moderna. 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuaçãoacadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a 
participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no 
âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho 
escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração 
entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da 
execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial 

do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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[Digite texto] 

 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Esperanto 1 Código: HPAC0508 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( X  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não há Co-requisito: - Modalidade:  (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal:  04 
Padrão (PD): 0 

 

Laboratório (LB): 

60 

 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 0 

 

Orientada (OR): 

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 0 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
O esperanto sob o aspecto linguístico. Línguas étnicas e línguas planejadas. Processos morfológicos 
básicos do esperanto (identificação de substantivos, adjetivos, advérbios, plural e acusativo). Pronomes 
pessoais. Verbos. Numerais. Frases afirmativas, negativas e interrogativas. Correlativos. Acusativo. 
Causativo e voz reflexiva. Compreensão escrita e produção escrita usando-se textos didáticos ou 
autênticos. Compreensão auditiva com base em gravações feitas para este fim ou com base em material 
autêntico colhido de programas de rádio em esperanto, músicas e de outros documentos de áudio ou de 
vídeo. Expressão oral. Elementos de história do esperanto e de cultura esperantista. 

 
 
 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões 
de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no 
âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do 
trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de 
colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do 
planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o 
contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de 
alunos por turma.  
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[Digite texto] 

 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 

SARTORATO, Aloísio. Esperanto para principiantes. 9. ed. Brasília: Liga Brasileira de Esperanto, 2015. 

MATTOS, Geraldo Gramática completa do esperanto. 2. ed. Chapecó: Fonto, 2002.  

PITA, Fernando. Baza kurso de Esperanto [Curso básico de esperanto]. San-Paŭlo: Câmara Brasileira da 

Língua Internacional Esperanto, 2015.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

WENNERGREN, Bertilo. Plena manlibro de Esperanta gramatiko [Manual completo de gramática do 

esperanto]. El Cerrito: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, 2005.  
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LORENZ, Francisco Valdomiro. Esperanto sem mestre. 9. ed. Brasília: FEB, 1996. 
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Porto Velho: Temática, 2018.  

WERNECK, Emerson. Renovação lexical do esperanto: mecanismos de formação de neologismos. 

Campina Grande: RG, 2009.  
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[Digite texto] 

 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Esperanto 2 Código: HPAC0509 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

( X  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - 

HPAC0508 - Esperanto 1 
Co-requisito: - Modalidade:  (  ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal:  04 
Padrão (PD): 0 

 

Laboratório (LB): 

60 

 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 0 

 

Orientada (OR): 

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 0 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Ampliação dos conhecimentos do esperanto a partir de diversas situações comunicativas. O reflexivo. 
Aprofundamento sobre o uso dos correlativos. Incoativo. Uso do acusativo em substituição a preposição e 
para indicar movimento metafórico. Referências temporais pontuais. Referências temporais contínuas. Os 
particípios em esperanto. Discussão sobre o aspecto e sobre a oposição -ata/-ita. Compreensão escrita e 
produção escrita usando-se textos didáticos ou autênticos. Compreensão auditiva com base em 
gravações feitas para este fim ou com base em material autêntico colhido de programas de rádio em 
esperanto, músicas e de outros documentos de áudio ou de vídeo. Expressão oral. Elementos de história 
do esperanto e de cultura esperantista. Literatura original em esperanto. “Flugilhavaj vortoj”: 
intertextualidade.  
 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de 
aprendizagem estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho 
mediante estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou 
profissional, em seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à 
UFPR, com a participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que 
apresentem restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões 
de segurança, dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no 
âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do 
trabalho escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de 
colaboração entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do 
planejamento, da execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o 
contato contínuo e presencial do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de 
alunos por turma.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 

SARTORATO, Aloísio. Esperanto para principiantes. 9. ed. Brasília: Liga Brasileira de Esperanto, 2015. 
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PITA, Fernando. Baza kurso de Esperanto [Curso básico de esperanto]. San-Paŭlo: Câmara Brasileira da 

Língua Internacional Esperanto, 2015.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

WENNERGREN, Bertilo. Plena manlibro de Esperanta gramatiko [Manual completo de gramática do 

esperanto]. El Cerrito: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko, 2005.  
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SEPPIK, Henrik. La tuta Esperanto [Todo o esperanto]. 3-a eld. Budapest: Hungara Esperanto-Asocio, 

1984. 
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KOLKER, Boris. Vojaĝo en Esperanto-lando [Viagem no mundo do esperanto]. Rotterdam: Universala 

Esperanto-Asocio, 2005.  

STUTTON, Geoffrey. Concise encyclopedia of the original literature of Esperanto 1887-2007. New 

York: Mondial, 2008. 

GUBBINS, Paul (ed.). Star in a night sky – an anthology of Esperanto literature. London: Francis Boutle, 
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[Digite texto] 

Ficha 1 (permanente) 

Disciplina: Ensino de Literatura Polonesa HPAC0510 

Natureza:  

(  ) Obrigatória    (X) Optativa 
(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: 

HPAC0407 
Co-requisito: não há Modalidade:  (X) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  )......... % EaD* 

CH Total: 60 
*30 teóricas
*30 práticas (PCC) 

CH semanal: 04 

Padrão 
(PD): 30  

Laboratório 
(LB): 30 

Campo (CP): 
0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR):  

Prática 
Específica 
(PE): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  

Questões da didática e da função educacional do ensino de literatura. Especificidades do ensino de literatura 

polonesa na educação básica. 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________________________

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 desetembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a participação 
direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no âmbito 
da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho escolar”, 
envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração entre a 
UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da execução 
e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial do professor 
nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

ABREU, Márcia. Cultura letrada: literatura e leitura. São Paulo: Ed. da UNESP, 2006.  

BALDI, Elizabeth. Leitura nas séries iniciais: uma proposta para formação de leitores de 

literatura. Porto Alegre: Projeto, 2009.  
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Krakow: Universitas, 2004. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 

BELLEI , S. L. Prado. O ensino de literatura estrangeira no Brasil: do significado à significação. 

Perspectiva, UFSC, p. 99-114, 1986. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, 2006. 

CZERKIES, T. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami 

pedagogiki dyskursywnej), Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2012. 

GUINSKI, Lilian Deise de Andrade. Estudos literários e culturais na sala de aula de língua 

portuguesa e estrangeira. Curitiba: IBPEX, 2008.  

KOZŁOWSKI, A. Literatura piękna w nauczaniu języków obcych. Warszawa: WSiP, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Digite texto] 
 

 

 

Ficha 1 (permanente) 
 

 

Disciplina: Literatura Polonesa e Totalitarismo(s) Código: HPAC0515 

Natureza:  
(   ) Obrigatória  
( x  ) Optativa 

(  x ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 

Pré-requisito: - não há Co-requisito: - Modalidade:  ( x ) Presencial  (  ) Totalmente EaD    (  ).......... % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal:  02 
Padrão (PD): 15 

 

Laboratório (LB): 

15 

 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 0 

 

Orientada (OR): 

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 0 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo introdutório de obras representativas da produção literária polonesa em torno do(s) totalitarismo(s). 
Literatura como testemunho, denúncia e memória cultural dos traumas totalitários. Figurações literárias da Shoah e 
do Gulag.   
 
 

 
 
 

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________________  

*OBS (1): ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

[ATENÇÃO: ANEXAR BIBLIOGRAFIA DESTA FICHA 1 NA FOLHA SEGUINTE ] 
 

Art. 9º  da Resolução 30/90 – CEPE 
Padrão (PD): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente nos espaços de aprendizagem 
considerados padrão para as modalidades de ensino presencial e de educação à distância (EAD). 
Laboratório (LB): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em espaços de aprendizagem 
estabelecidos com  infraestrutura especializada, tais como laboratórios, oficinas e estúdios. 
Campo (CP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente mediante atividades de campo. 
Estágio (ES): conjunto de estudos e atividades desenvolvidos fundamentalmente em ambientes de trabalho mediante 
estágios regulados pela Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008. 
Orientada (OR): conjunto de estudos e atividades direcionados à vivência na atuação acadêmica e/ou profissional, em 
seus mais amplos aspectos, desenvolvidos em espaços educacionais internos e/ou externos à UFPR, com a 
participação direta de docente responsável. 
Práticas Específicas (PE): conjunto de atividades de natureza prática, desenvolvidas em ambientes que apresentem 
restrições ao quantitativo de alunos por docente e que exijam controle rigoroso envolvendo questões de segurança, 
dignidade, privacidade e sigilo e/ou atenção do docente individualizada ou a pequenos grupos para desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem, com a participação direta do docente responsável. 
Estágio de Formação Pedagógica (EFP): conjunto de estudos e atividades desenvolvidas fundamentalmente no 
âmbito da educação básica, sob a forma de “práticas de docência” e “práticas pedagógicas de organização do trabalho 
escolar”, envolvendo a orientação direta docente em ações que vão desde a intermediação no acordo de colaboração 
entre a UFPR e os estabelecimentos de ensino, até o acompanhamento sistemático e processual do planejamento, da 
execução e da avaliação das atividades desenvolvidas pelos licenciandos, o que requer o contato contínuo e presencial 
do professor nos diferentes campos de estágio e consequentemente a limitação de alunos por turma.  

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
APPLEBAUM, Anne. Gulag: a history. New York: Doubleday, 2003. 
 



[Digite texto] 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo; 1ª reimp.; trad. Roberto Raposo. São 
Paulo: Cia das Letras, 1990. 

SARIUSZ-SKĄPSKA, Izabella. Polscy świadwowie Gułagu: literatura łagrowa 
(1939-1989); wyd. III. Kraków: Universitas, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

NESTROVSKI, Arthur; SELIGMANN-SILVA, Márcio (org.). Catástrofe e 
representação. São Paulo: escuta, 2000. 

SNYDER, Timothy. Terras de sangue. A Europa entre Hitler e Stalin. Rio de 
Janeiro: Record, 2012. 
_________. Terra negra.O Holocausto Como História E Advertência. São Paulo: 
Companhia das Letras,  2016 

TODOROV, Tzvetan. Diante do extremo; trad. Nícia Adan Bonatti. São Paulo: 
UNESP, 2017. 
___________. Memória do mal, tentação do bem. Indagações sobre o século XX. 
Trad. Joana Angélica D' Ávila.São Paulo: Arx, 2002. 

UBERTOWSKA, Aleksandra. Świadectwo – trauma – głos: literackie reprezentacje 
Holokaustu. Kraków: Universitas, 2007. 
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